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अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळार्ी स्थापना िंाल्यानंतर जे काही महत्त्वारे् वाङ्मयीन 
प्रकल्प हाती घेण्यात आले त्यामध्ये मराठी शब्दकोशारे् प्रकाशन ही एक महत्त्वार्ी योजना होती. तद न सार 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने मराठी भाषेर्ा एक अद्यावत महाकोश झकवा बृहत्कोश नव्याने 
हसद्ध करावा, असा हनिचय घेतला व १९७० साली त्या हनिचयाला शासनार्ी मंज री हमळून या प्रकल्पारे् काम 
स रू करण्यात आले. या संकल्ल्पत शब्दकोशारे् संपादक म्हिून प्रारंभी डॉ. ना. गो. कालेलकर यारं्ी 
हनय क्ती करण्यात आली होती. हे काम डेक्कन कॉलेज, प िे येथे कराव ेअसे ठरले व डेक्कन कॉलेजच्या 
भाषाशास्त्र हवभागात ते १९७० ते १९७२ पयंत र्ालू होते. त्यानंतर या प्रकल्पारे् काम म ंबई साहहत्य संघाकडे 
सोपहवण्यात आले. त्या वेळी डॉ. हव. रा. करंदीकर यारें् सहकायच या कोशाच्या हसद्धतेसाठी घेण्यात आले. 
त्यानंतर मात्र शब्दकोश रर्नेरे् काम बरार् काळ रेंगाळत राहहले व त्याच्या व्यवस्थेमध्ये काही प्रमािात 
शहैथल्य आले. त्याम ळे याबाबत मंडळाने नवीन व्यवस्था करण्यारे् ठरवनू शब्दकोश प्रकल्पारे् काम हटळक 
स्मारक रस्ट, प िे या संस्थेद्वारा करून घेण्यारे् ठरहवले व श्री. यशवंत काहनटकर यानंा शब्दकोशारे् संपादक 
म्हिून हनय क्त करण्यात आले. त्याचं्या कारहकदीपयंत प्रस्त त शब्दकोशारे् तीन पूिच खंड व र्ौथा अपूिच खंड 
तयार िंाले; परंत  नंतर शब्दकोशाशी संबहंधत तज््ामंध्ये मतभेद होऊन शब्दकोश प्रकल्पारे् काम खंहडत 
िंाले. दरम्यान श्री. काहनटकर हेही हनवृत झ िंाले व या शब्दकोश प्रकल्पारे् कायच होते त्यार् अवस्थेत राहहले. 
 

मंडळाच्या उहिष्ामंध्ये शब्दकोश प्रकल्पाला महत्त्व देण्यात आलेले होते व मंडळारे् ते एक मोठे 
अंगीकृत कायच होते. ते कायचर् खंहडत िंाल्याम ळे एका महत्त्वाच्या वाङ्मय प्रकल्पाला महाराष्ट्र वहंर्त िंाला 
होता. २००६ साली मंडळारे् अध्यक्षपद माझ्याकडे आले व मंडळारे् हे खंहडत राहहलेले महत्त्वारे् कायच 
प नरुज्जीहवत करण्यार्ा मी हनिचय घेतला. प नरचहर्त मंडळाने त्याला मान्द्यता हदली. शासनार्ीही त्याप्रमािे 
मान्द्यता घेण्यात आली आहि अधचवट राहहलेल्या शब्दकोश प्रकल्पारे् काम प ढे नेण्यार्ी जबाबदारी प्रार्ायच 
रामदास डागें (मंडळारे् सदस्य) याजंकडे सवान मते सोपहवण्यात आली. प्रार्ायच रामदास डागें हे शब्दकोश 
हवषयक कामारे् माहहतगार असून, त्यानंी या प्रकल्पाच्या हशवधन ष्ट्यार्ी जबाबदारी स्वीकारण्यारे् ठरहवले. 
यार्ा मंडळाला हवशषे आनंद िंाला. त्याचं्या अपेके्षप्रमािे मंडळाने त्यानंा प िे येथे स्वतंत्र कायालयीन जागा, 
त्या कामासाठी लागिारे तज्् मदतनीस व आवश्यक तो हनधी हे सारे उपलब्ध केले व ज लै २००७ पासून 
शब्दकोश हनर्ममतीरे् कायच रीतसर स रू िंाले. प्रार्ायच डागें यानंी पूवचसूरननी केलेल्या कायारे् पहरशीलन 
करून, तसेर् त्यामध्ये आवश्यक ते बदल व स धारिा करून शब्दकोशार्ा पहहला खंड पूिच केलेला आहे व 
त्या सोबतर् प ढील खंडारं्ी पूवच तयारी केलेली आहे. शब्दकोशारे् एकूि दहा खंड हवर्ाराधीन आहेत. प्रत्येक 
खंडामध्ये स मारे पधंरा हजार शब्दारं्ा समावशे असेल. या पहहल्या खंडामध्ये स मारे वीस हजार शब्दारं्ा 
समावशे आहे. जवळजवळ दीड लक्ष मराठी शब्दारें् भाडंार या कोशातून उपलब्ध होईल. 
 

महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाने हाती घेतलेल्या मराठी शब्दकोश खंड – २ रे् 
प्रकाशन करताना मला हवशषे आनंद होत आहे. कोशप्रकल्पारे् म ळात खंहडत िंालेले कायच नव्याने स रू 
करून ठरवलेल्या म दतीत शब्दकोशार्ा पहहला खंड वार्काचं्या हाती देण्यार्ी प्राथहमकता मंडळाने स्थापन 
केलेल्या प्रार्ायच रामदास डागें व त्यारें् सहकारी याचं्या संपादकत्वाखाली कायालयाने पूिच केली. नंतरच्या 
अवघ्या वषचभराच्या काळात शब्दकोशार्ा हा द सरा खंडही शब्दकोश कायालयाने पूिच केला. या तत्परतेबिल 
शब्दकोश प्रकल्प कायालय आहि त्यारे् प्रम ख प्रार्ायच रामदास डागें यानंा मी धन्द्यवाद देतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

शब्दकोश हनर्ममतीरे् काम हे हजहकरीरे् व पहरश्रमपूवचक करावयारे् असते. पूवचस रननी केलेल्या 
कामाच्या पार्श्चभमूीवर नवीन कोश हसद्ध करताना तो अहधकाहधक प्रमाि, प्रर्हलत भाषेतील शब्दसंपत झीर्ा 
यथाथच समावेश असलेला, शक्य तेवढा अद्यावत व पहरपूिच होण्यावर कोशकत्यार्ा भर असावा लागतो. 
मराठीरे् शब्दभाडंार हवप ल आहे. प्रत्यही त्यामध्ये प्रर्हलत भाषेतील, बोलीभाषातंील, ग्रामीि शब्दारं्ी भर 
पडत असते. कालौघात ज ने– प्रार्ीन शब्द प्रर्ारातूंन बाहेर पडलेले असतात. या साऱ्यार्ा सारासार हववेक 
करून आजर्ी व उद्यार्ी मराठी भाषा शब्दसामर्थ्याने, शब्दकलेने व अथचवैहवध्याने कशी स ंदर व संपन्न होईल, 
यार्ी कोश हनमात्यावर जबाबदारी असते. प्रा. रामदास डागें व त्यानंा या कायात सहयोग देिारे त्यारें् 
संपादकीय सहकारी हे काम हनष्ठापूवचक व जािकारीने पार पाडत आहेत यार्ा आदरेखून उल्लेख केला 
पाहहजे. 
 

मंडळातफे हा शब्दकोश प्रकल्प लवकरात लवकर पूिच करून संकल्ल्पतलेले उवचहरत खंड मराठी 
भाषेला अपचि करता येतील, अशी मला उमेद वाटते. 
 
 
  मधु मंगेश कर्णिक, 

स्थळ : म ंबई  अध्यक्ष 

हदनाकं : १२ मार्च २०१०  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ 
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अनुक्रमणिका 

मराठी शब्दकोश 
 

दुसरा खंड 
 
प्रास्ताणवक 
 

मराठी शब्दकोशार्ा पहहला खंड मार्च २००९ मध्ये प्रकाहशत िंाला. प्रस्त त खंडाच्या प्रास्तहवकात 
संकल्ल्पत मराठी शब्दकोशासंबधंी सहवस्तर माहहती हदली आहे. तेथे ‘द सऱ्या व हतसऱ्या खंडारें् काम 
लवकरर् पूिच करण्यार्ा आमर्ा प्रयत्न आहे’, असे म्हटले आहे. आनंदार्ी बाब म्हिजे या खंडारें् काम पूिच 
िंाले असून ‘क’ वगांहकत द सरा खंड अभ्यासकासंाठी उपलब्ध होत आहे. हतसरा खंडही प्रकाशनाच्या 
वाटेवर आहे, एवढेर् येथे नमूद करतो. 
 

पहहल्या खंडात ‘अ– औ’, द सऱ्या खंडात ‘क– ङ’ आहि हतसऱ्या खंडात ‘र्– ि’ (र् आहि ट 
वगांतील) या विांर्ा समावेश आहे. (पूवीच्या योजनेत ट वगच स्वतंत्र खंडार्ा हवषय होता). हडसेंबर २०१० 
पूवी हा खंडही प्रकाहशत करण्यार्ा आमर्ा प्रयत्न आहे. तसे िंाल्यास ‘त– न’ विांहकत र्ौथा खंड मार्च 
२०११ पयंत पूिच व्हावा. हवशषे म्हिजे ‘प’ वगाच्या कामार्ाही प्रारंभ १ एहप्रल २०१० पासून करण्यारे् योहजले 
आहे. 
 

मागील खंडाच्या प्रास्तहवकातील हनयोजनान सार प रविी खंडात समाहवष् केल्या जािाऱ्या 
शब्दाचं्या नोंदी करण्यारे् काम ही हाती घेतले आहे. उपलब्ध कोशाहंशवाय इतर माध्यमादं्वारे उपलब्ध 
होिाऱ्या शब्दारं्ा संग्रह करण्यारे् काम ही स रू आहे. प्रादेहशक बोलनतून प्रकाहशत होिाऱ्या वाङमयार्ा 
अभ्यास करून त्यातील शब्दसंग्रहाच्या संपादनारे् काम प्रगतीपथावर आहे. अशा कामासाठी अनेक तज्् 
व्यक्तनरे् सहकायच घेत आहोत. तथाहप या कामास अपेहक्षत गती प्राप्त होऊ शकली नाही. शब्दकोशासारख्या 
कामात रुर्ी असिाऱ्या अभ्यासू व्यक्तननी सहकायच केल्यास ह्या शब्दसंग्रहार्ी व्यापकता वाढण्यास मदत 
होईल. 
 

आवश्यकता वाटल्यास काही बाबनरे् स्पष्ीकरि हतसऱ्या झकवा त्यानंतरच्या खंडात करण्यारे् 
ठरहवले आहे. तेथेर् गं्रथ संके्षप सूर्ी देण्यारे् ठरहवले आहे. हवहवध बोलनतील शब्द नोंदनना नेटकेपि यावे 
यासाठी तज््ारें् सहकायच हमळहवण्याच्या बाबतीत आम्ही प्रयत्नशील आहोत; अशार् प्रयत्नातून औरंगाबाद 
हजल्ह्यातील कन्नड येथील हशवाजी महाहवद्यालयात कायचरत असलेले प्रा. डॉ. रमेश सूयचवशंी, एम. ए. पीएर्. 
डी. (भाषाहव्ान), कृहषहवषयक शब्दसंग्राहक डॉ. नारायि बोरुळकर आहि सीमावती प्रदेशातील मराठी 
भाषेतील लेखक श्री. माधवराव कदम होळसम रकर (हज. हबदर) याचं्या सहकायार्ा लाभ घडत आहे. तसेर् 
शब्दकोशाच्या आन षंहगक कायात सौ. स षमा माने, बी. ए. आहि श्री. अरझवद क लकिी, एम. ए. हे सहकारी 
कायचरत आहेत. 
 

शब्दकोशार्ा उपयोग केवळ कठीि, अपहरहर्त शब्दारं्ा अथच पाहाण्याप रतार् मयाहदत नाही. 
भाषेला ् ानपातळीवर पोहर्हवण्यारे् महत्कायच कोशाच्या माध्यमातूनर् होऊ शकते. या संदभात मराठी भाषा 
फारशी समृद्ध नाही, हे काही अंशी खरे आहे. या दृष्ीने काही नव्या पहरहशष्ारं्ी भर टाकण्यार्ा आमर्ा हवर्ार 
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आहे. मराठी हवर्ारहवर्श् आहि भावजीवन प ष् होण्याच्या दृष्ीने या पहरहशष्ारं्ा उपयोग होईल, अशी आशा 
बाळगिे अनाठायी ठरू नये. त्या दृष्ीने–  
 

१. मराठी भाषा : इहतहास संस्कृती व्याकरि, व्यवहार, प्रमािलेखन इ. 
२. पहरभाषा आहि सं्ा – हवहवध शासे्त्र (्ान हव्ान). 
३. प्रार्ीन हस्तहलहखत कोशारं्ा अभ्यास. 
४. ज न्द्या अथचवाही शब्दारें् प नःप्रस्थापन. 
५. कोशारें् प्रकार आहि मराठीतील कोशवाङमय इ. 

 
प्रस्त त कोशाच्या उभारिीत पूवचस रनच्या अनेक ज न्द्या नव्या कोशारं्ा आधार घेतला आहे. काही 

कोशारं्ा हनदेश आहि उपयोग राहून गेला असल्यास वार्नसंस्कृतीच्या उपासकांनी प्रोत्साहक ठरिारी भर 
घालून, मराठी भाषेच्या या सेवाकायात सहभागी व्हावे, ही हवनंती. 
 

शब्दकोशाच्या या अवघड कायात, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळारे् अध्यक्ष पद्मश्री 
श्री. मधू मंगेश कर्मिक यारं्ी पे्ररक पाठराखि ‘हनत्य नवा दीस जागृतीर्ा’ अशा स्वरूपार्ी आहे, हे नमूद 
केलेर् पाहहजे. मंडळाच्या सहर्वपदी नव्याने रुजू िंालेल्या श्रीमती मीनाक्षी पाटील आहि त्यारें् सहकारी 
याचं्या सहकायार्ी नोंद घेिे उहर्त ठरेल. 
 

– संपादक 
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क 
 
क देवनागरी हलपीतील १६ व े अक्षर. मराठी विचमालेतील पहहले व्यंजन. मराठीत साधारितः 
प्रश्नवार्क शब्दातला प्रारंहभक हनत्य घटक. जसे :– की, काय, कोि, क ठे, कधी, कसा, केव्हा, केवढा, 
हकती इ. 
 
क प्र. १. प ष्ट्कळ नामानंा ती द सऱ्या शब्दाशी संय क्त होताना (समासात) हा स्वाथी प्रत्यय लागतो. 
उदा. आत्म– आत्मक, परं्भतूात्मक, झनदात्मक; बालक, प त्रक, दंडक इ. २. मूल– मूलक : ज्यापासून 
उत्पन्न होतो तो या अथी : प ष्ट्पमूलक स ख, स्त्रीमूलक कलह इ. ३. प रस्सर, अन सरून, म िाम या अथी. उदा. 
ब हद्धपूवचक, हेत पूवचक, आदरपूवचक, शपथपूवचक. ४. अल्पाथी प्रत्यय. 
 
क १. यम; हवष्ट्िू; अग्नी इ. देवता. २. मन, अंतःकरि, आत्मा. ३. पहक्षहवशषे; पक्षी; पक्षयारं्ा राजा. ४. 
पािी; हपण्यार्ा पातळ पदाथच. 
 
क एक जीवनसत्त्व. 
 
[कइ– ई व कउ– ऊ पासून सुरू होिारे शब्द येथे न आढळल्यास कै व कौ मध्ये पहा.] 
 
कई प . कही; सैन्द्यासाठी लागिाऱ्या धान्द्यवैरिीर्ी व लाकडारं्ी आसपासच्या खेड्ातूंन लूट 
करून आििारी टोळी : ‘पेंढारी व ल टारू कईने स्वारारं्ें न ऐकता ंगावं अगदी ल टलें .’ – ऐलेसं ४०८१. 
 
कई, कई कईई हिहव. १. केव्हा; कधी : ‘जळों आता ंसंसारू वो कई शवेट प रे।’ – त गा १२०. २. कोठे : 
‘एथेंही सलगी करंू हबहो । तरी हनवो कई पा ं।’ – ्ा ९·५ ३. हकती. 
 
कउि प . कोळी : ‘पढंरीर्ा हाट कउलारं्ी पेठ ।’ – र्ोखा २८. 
 
कऊबऊ हव. ओंगळ; हतरस्कार वाटण्याजोगी; क रूप (वस्तू). 
 
ककरी  स्त्री. पहा : कंकर; बारीक खडे; दगडाच्या बारीक हर्पा. 
 
ककार स्त्री. १. ‘क’ सारखा आकार असलेली वस्तू. २. (ल.) स ष म्ना नाडी. पहा : काकीमुख ३. ‘क’ 
हा ध्वनी, अक्षर. ३. ब्रम्हा. 
 हव. क हे अक्षर ज्याच्या शवेटी आहे असे. उदा. मस्तक. [सं.] 
 
ककास शोक; हवलाप. 
 
ककुद प . मधला, फ गीर, उर्ललेला भाग; गाठ; वाढ; टेंगूळ; बलैाच्या मानेजवळ पाठीच्या कण्यार्ा 
उंर्ावलेला भाग; वझशड. [सं.] 
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ककुदमान हव. ज्याच्या मानेवर वझशड आहे असा (बैल). 
 
ककू स्त्री. गळ्यातील घाटी; मानेर्ा प ढील भाग : ‘भहवष्ट्योत झरें शोभे कंठ । बृहन्नारदीयें कक  बरवटं । 
ब्रह्ाडं प रािें ग्रीवा स घंट । मनोहर शोभली ॥’ – स्वान  ७·३·८९. [सं. कक द = उंर्वटा] 
 
कक्रा प . (सराफी) हहरकिीच्या जातीर्ा रेतीर्ा दगड. 
 
कखाइ, कखाइया प . हव. परदोष पाहिारा : ‘अपक्व कखाइया (प रुष धमापासौहन) जाए ।’ – लीर्उ 
३८६. 
 
कखाय प . द वचतचन : ‘तो कखाओ करी ।’ – श्रीकृर् ३. 
 हव. द वचतचनी; हीन आर्रि करिारा : ‘कखायार्ीये होमक ं डी : जीवजात पडले ब्रह्ाडंी’ – म प्र 
१३८१. 
 
कच स्त्री. १. र्ोहोकडून आलेली अडर्िीर्ी ल्स्थती; घोटाळा; संकट. २. रे्प; दाब; अटकाव; 
कोंडमारा. ३. रेव; रेतीरे् बारीक कि; खड्ार्ा अंश (भाकरी, पीठ इत्यादीतील). ४. (गवडंी) बारीक अधा 
इंर्ी खडी. ५. माघार घेिे; भीतीने शरि जािे; पाय मागे काढिे. (हि. खािे, खादिे) : ‘इंग्रजी सैन्द्यानें 
कर् खाल्ली.’ – इंप १३९. ६. भाडंाभाडंी; तंटा; मारामारी. [ध्व.] [सं. कृत्या] 
 
कच प . केस : ‘द ःशासनानें धहरले कर् । – एभा १·२१०. [सं.] 
 
कच स्त्री. कर्ाट; ओिें; जबाबदारी : ‘सारी कर् आपल्या अंगावर येऊन पडल्यावर मग आटपावयारे् 
कठीि पडेल.’ – ऐलेसं ३४१२. 
 
कच प . ठोकर; पोर्ा; खोक; खळगा; करकोर्ा; खार्; हिर. (हि. पाहिे.) : ‘िंाडास कर् 
पाडल्याने … तेलकट राळेसारखा रस वाहतो.’ – सेंप  १·९७. [क. कच्चा = खार्] 
 
कचक स्त्री. स तारारे् एक हत्यार. (िंाडी) 
 
कचक स्त्री. १. हािाहािी; मारामारी; र्कमक; तंटा (काठ्या, तरवारी इत्यादननी – यात कर्कर् असा 
ध्वनी हनघतो यावरून). (हि उडिे, िंडिे.) २. (रोगार्ी) हशिक; हशळक; र्मक; उसि. (हि. भरिे.) 
३. आकल्स्मक धक्का. ४. भीती; दहशत. (व.) पहा : कच (हि. खािे.) हव. अवाढव्य; जंगी; अजस्त्र; प्रर्डं 
(इमारत); मोठे; भरभक्कम (ओिें); सपाटून; यथाल्स्थत (जेवि). 
 
कचक स्त्री. लगाम, कंबरपट्टा वगैरेंना तरवार वगैरे लावायर्ी कडी : ‘सोन्द्यार्ा कड्ा ३ व कर्क येक 
केली.’ – द बारो ११. 
 
कचकच स्त्री. १. झपगळा, करकोर्ा यारें् ओरडिे. २. रेव झकवा रेवाळ पदाथच दाताखंाली सापडल्याने 
होिारा आवाज. ३. अशी रेव, रेती, खडे, कि. ४. (ल.) कटकट; वाद; तंटा; भाडंि; त्रास; हपरपीर : ‘वृथा 
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कर्कर् वाढहवली ।’ – एभा २८·५८३. ५. बडबड; जल्पना; गप्पा : ‘शब्द कर्कर् वाढहवती ।’ – एभा 
९·४०८. ६. अस्ताव्यस्तपिा; गदी. (गो.) [सं. कच्, हद्वरुल्क्त] 
 
कचकच, कचकचा हिहव. कर्कर् आवाज करीत (खािे, र्ाविे); मोठ्याने आरडाओरड करून 
(भाडंिे). [ध्व.] 
 
कचकचिी स्त्री. कर्कर् लागेल, होईल अशी ल्स्थती; अधचकच्चेपिा. (गो.) 
 
कचकचिे अहि. १. कर्कर् आवाज करिे; २. दात र्ाविे, खािे, वाजिे. ३. कटकट करिे; त्रास 
होईल अशाप्रकारे बडबडत राहिे. [सं. कच्] 
 
कचकचा, कचकचो हिहव. गपागप खािे. (िंाडी) [क. क च्] 
 
कचकचाट प . १. अहतशय कर्कर्; मोठा व संय क्त आवाज; हलकल्लोळ (झपगळ्यारे् ओरडिे, 
भाडंिातील आरडाओरड, तरवारीर्ा खिखिाट वगैरे). २. भाडंाभाडंी; तंटाबखेडा. [ध्व.] 
 
कचकचीत हव. १. टिक; अपक्व (भात); कच्चा, हहरवा. २. बि वाजिारे; फ टक्या आवाजारे् 
(मडके इ.). ३. मोठा आहि ठळक; स्पष् हदसिारा (दाहगना, अलंकार). ४. हजच्यात कर्कर् लागते अशी; 
रेवाळ (भाकरी वगैरे); रेताड; भरड. ५. प ष्ट्कळ; हवप ल. 
 हिहव. १. रोख वाजवनू; खिखिा (हदलेला दाम, पैका). २. प रेपूर; सपाटून (मौज करिे, 
उपभोग घेिे). केवळ जोर दशचहवण्याकहरता हा शब्द योजतात. 
 
कचकचून हिहव. करकर्ून; अहतशय जोराने : ‘वातावरिानं त्याला कर्करू्न दाबनू धरलं होतं.’ – 
बाहवब  १४४. 
 
कचकट स्त्री. पटकन मोडता येण्याजोगा, हठसूळ असा बोरू, काठी, वासा तरवार इ. 
 हव. हभकार, मोडका; टाकाऊ. 
 
कचकट हव. कर् असलेले (धान्द्य, पदाथच); रेव असलेली (भाकरी, पोळी, उसळ इ.) 
 
कचकडा प . १. कासवार्ी पाठ, हाड; कासवार्ा खवला. २. गव्यारे् झशग वगैरे. त्यापासून 
फण्या वगैरे करतात. ३. कापूर व एक प्रकारर्ी प्रहिया केलेला कापूस याचं्या हमश्रिाने बनलेला आहि 
कंगवे, हबहलअडचरे् र्ेंडू इ. बनहवण्यासाठी वापरण्यात येिारा एक ज्वालाग्राही पदाथच. [सं. कच्ि + कृहत झ] 
 
कचकड्याचा हव. (ल.) ज्यात फारसे सामर्थ्यच नाही असा; हदखाऊ; सहज मोडला जािारा. 
 
कचकिेअहि. १. कर् खािे; मागे परतिे; माघार घेिे (भीतीने); झकहर्त हार खािे. २. माराम ळे दबिे; 
एका बाजूला हनसटिे; हठकािापासून झकहर्त बाजूला होिे. ३. ताि पडून झकहर्त मोडिे (हाड, काठी, 
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त ळई इ.) : ‘गाडीर् ंजू कर्कलं तर क िाच्या दारी जाशील.’ – व्यंमाक १०४. ४. हनराशा होिे; शरि जािे; 
धैयच गळिे. 
 उहि. जोराने ओढिे; हहसका देिे; धक्का मारिे. ५. आश्चयचर्हकत होिे. [ध्व.] 
 
कचकन, कचकर, कचणदशी हिहव. कार्, मडके इ. फ टताना होिाऱ्या आवाजार्ा अन नादक; 
ताडकन; खाड हदशी; जोराने, एकदम (पोटात शस्त्र ख पसिे, हाताखाली खडा सापडिे). (हि. फ टिे) 
[ध्व.] [क. कर् , कच्चिे] 
 
कचकय प . आंबाडे हशजवनू केलेला पदाथच. (गो.) पहा : कोचकई 
 
कचकरिे पहा : कचकिे 
 
कचकि, कचकुि, कचकोि प . न. १. फ टक्या मडक्यार्ा खालर्ा अधा भाग. २. रास; ढीग 
(कारे्च्या त कड्ारं्ा, बागंड्ारं्ा झकवा इतर वस्तंूर्ा). अनेक पदाथांच्या त कड्ारं्ा सम दाय; कारे्रे् 
त कडे. (राजा.) 
 
कचकि काही कच्च्या फळारं्ा कठीि गर; बीजगभच; गाभा. 
 
कचका प . १. तलवार झकवा काठी यारं्ा जोरार्ा वार, मार, घाव, टोला : ‘दोहो हातानंी कर्का हदला 
। बेंबीपावता हर्हरत नेला ।’ – ऐपो ६०. २. एकदम व जोरार्ा हहसका; ओढ. ३. जोर; बळ; आवशे; कामार्ा 
धबडगा, सपाटा, िंपाटा : ‘हतला शतेीच्या कर्क्यात घातले.’ – आआश े ३३. ४. हनष्ट्काळजीपिाने, 
धसम सळेपिाने वापर, वागविी; अहतशय ताि. ५. रोखठोकपिा; ताि; कडकपिा; तडफ; तापटपिा. ६. 
भीतीम ळे एकाएकी बसिारा धक्का; मनावर होिारा पहरिाम. (हि. खािे, बसिे.) [सं. कच्] 
 
कचकाडी स्त्री. (बायकी) लपंडाव, िापो इ. खेळातं तीन म ली र्कायला लागल्यावर सवांरे् हात 
पालथे अगर उतािे पडले तर कर्काडी म्हिून प न्द्हा र्काव ेलागते त्याला म्हितात. 
 
कचकाविे, कचकाणविे अहि. १. जोराने बाधंिे; खेर्िे (ओिें, गाठोडे, भारा इ.). २. मारिे; ठोकिे; 
खरडपट्टी काढिे; (जोराजोराने व मोठ्याने) हशव्या देिे. ३. सपाट्याने लागिे; उरकण्याच्या पाठीला लागिे 
(काम, धंदा, व्यापार इ.) ४. एकदम जोराने हहसका मारिे; हसडिे; कर्किे. ५. ठासिे; र्ोंदिे; 
ठाकूनठोकून दडपिे. [सं. कच्, क. कर् + कने्न] 
 
कचकावनू, कचकून हिहव. प्रत्येक हियापदाशी – हवशषेतः जेथे शक्ती, उत्साह, र्ापल्य, जोर 
दाखवायर्ा असतो तेथे जोडतात; सवच शक्ती खर्च करून; हजवापाड मेहनत करून; खूप; अहतशय. (हि. 
बाधंिे; खािे; मारिे इ.) [सं. कच्, का. कर् + कने्न] 
 
कचकोडा प . अगदीर् कच्चे फळ; दोडा; कोवळे फळ. (ना.) 
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कचक्या हव. १. ख मख मी हजरहविारा; जोरदार; झहमतदार; धीट; साहसी; अहधक बलवान; वरर्ढ; 
शल्क्तमान; अहतशय ताकदवान; द सऱ्याला दाबात ठेवण्यासाठी तीव्र उपाय योजण्यास मागेप ढे न पाहिारा; 
खमक्या. २. सपाट्याने काम करिारा; तडफदार; र्टर्ट कामे उरकिारा; र्लाख. 
 
कचखडी स्त्री. (इमारतकाम) सामान्द्य खडीपेक्षाही बारीक खडी; अधा इंर् जाडीर्ी खडी. 
 
कचखाऊ हव. माघार घेिारा; हभत्रा : ‘वक्त्याने कर्खाऊ वृत झीने वागू नये.’ – वक्तृत्व १३१. 
 
कचडे न. (ज्याच्या वरील भाग फ टला आहे असा) भांड्ार्ा वा घागरीर्ा खालर्ा भाग; हबनतोंडी 
भाडें. पहा : कचकि 
 
कचिी स्त्री. १. हगरमीट हफरहवण्यार्ी धन कली. (क .) २. आवळून बाधंलेली दोरी : ‘त्या िंाडार्ा ब धंा 
कर्ण्यानंी भरून गेला.’ – बारी १०७. ३. पहा : कसिी. ४. घाव मारल्याने पडिारी भेग. 
 
कचिे अहि. खेळासाठी तयार होिे. [सं. कच्] 
 
कचिे अहि. कर्रिे. पहा : कचकिे [ध्व.] 
 
कचिे हि. हवटा तयार करिे. (िंाडी) [सं.] 
 
कचणदि हव. १. क हटल. २. कच्च्या मनार्ा; हभत्रा; संशयी; कमक वत; कर्खाऊ; द बळा; 
अशक्त; भेकड : ‘मराठे इतके पळप टे व कर्हदल होते.’ – मागोवा १९२. [का. कच्+हदल] 
 
कचनार स्त्री. एक स ंगधी वनस्पती. याच्या फ लारं्ी भाजी स ंदर होते : ‘ पार् दविा मरवा कर्नार ।’ – 
अफला ४९. [सं. कारं्नार] 
 
कचनारी हिहव. कर्कन (र्ाविे). (िंाडी) 
 
कचपाश प . १. डोक्यावररे् केस; कर्. २. केसारं्ा पाश, फास. (हि. घालिे.) [सं.] (वा.) 
कचपाश घाििे – केसाने गळा कापिे; हवर्श्ासघात करिे 
 
कचमच, कचमचा हिहव. कर्कर् असताना (रेव लागल्याम ळे येिारी र्व, आवाज). [ध्व.] 
 
कचमा प . १. गढूळपिा (पाण्यार्ा, दारूर्ा); रेंदाळपिा. २. सबगोलंकार; गोंधळ; घोटाळा; 
अव्यवल्स्थतपिा; गदी (अन्न, कामधंदा, मािसे, ग रे इत्यादनर्ी). ३. घाि; केरकर्रा; गवतकाडी. 
 
कचमोडा हव. धैयच नसिारा; कर् खािारा; हभत्रा; भेकड; कच्च्या हदलार्ा; अवसानघातकी 
(मािूस). 
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कचमोहरे हव. कर् खाल्लेले; हबनहहमतीरे् (मािूस) : ‘मार हदला त्याम ळे लोक कर्मोहरे जाले.’ 
– पया ४३१. 
 
कचर स्त्री. तळ्यात लव्हाळ्याच्या म ळाशी उगविारा एक स पारीएवढा कंद. हा उपासाला खातात. हा 
हर्कट व गोड असतो; फ रडी. (को. व.) [सं. कसेरु] 
 
कचर स्त्री. हखळे ठोकण्यासाठी झभतीत बसहवलेले लाकूड, ठोकळा, फळी. (गो.) 
 
कचर न. वाढ ख ंटलेले हवड्ारे् पान. (गो.) 
 
कचर स्त्री. कर्; माघार : ‘आपली मंडळी इतकी असून अशा कर्ाटीच्या जागेतस द्धा त्याने पडेपयंत 
कर्र खाल्ली नाही.’ – केस्व. 
 
कचर कचर हिहव. कर्कर्. (िंाडी) [का. कर् ] 
 
कचरट हव. १ लवकर त कडा पडिारा; हठसूळ (पदाथच). २. (ल.) अशक्त; क र्कामारे्; हलकट 
(मािूस, पशू, वस्त्र इ.) : ‘हहरवटासी द री धरावें । कर्रटासन न बोलावें ॥’ – दास ११·५·२१. [सं. कच्चर = 
द ष्, क ल्त्सत] 
 
कचरट पहा : कचखाऊ 
 
कचरट न. कर्रा; घाि. 
 हव. घािीरे्. [सं. कच्चर = वाईट, घाि] 
 
कचरिे अहि. कर् खािे. पहा : कचकिे : ‘त्यानंी असे साहंगतल्यावर मािें मन जरा कर्रले.’ – पलको 
३७४. 
 अकतृचक हि. (उर्की वगैरेम ळे) घशाशी येिे (अन्न वगैरे). 
 
कचरपट्टी स्त्री. बागंड्ा तयार करिारावर बसहवलेली पट्टी. 
 
कचरपट्टी स्त्री. जेथे आजूबाजूच्या घरातला, गावातला कर्रा टाकतात अशी जागा; गहलच्ि, 
घािेरडी जागा, वस्ती : ‘ते बापडे बायकापोरानंा घेऊन धारावीच्या कर्रपट्टीत हशरले.’ – माखा १७. 
 
कचरा प . ज न्द्या काळी म ंबई बाजारात पाऊसकाळात तादंळार्ा प रवठा करण्यासाठी नेमण्यात येिारा 
ठेकेदार. 
 
कचरा प . १. घाि; केर; लाकूड वगैरेरे् बारीक त कडे; गाळसाळ. २. उहकरडा; उहकरड्ावरील 
घाि; (सामा.) टाकाऊ गोष्; हनरुपयोगी वस्तू. ३. (ल.) हबनलढाऊ लोक : ‘सैन्द्याबरोबरर्ा बाजार, उदमी 
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लोक वगैरे कर्रा.’ – ऐपो २३२ वरील टीप. [सं. कच्चर = महलन त. शक् रू] (वा.) कचराणपचका होिे – 
भबंेरी उडिे. 
 
कचरा प . एक गोड कंद. (िंाडी) [सं. कर्ूचर] 
 
कचरा हव. तादंळार्ी एक जात. 
 
कचरा, कचरी प . स्त्री. १. हे एक स गंधी िंाड असून यारे् कंद अंगाला लावतात. २. काळी हळद. पहा : 
कचोरा [सं. कर्ूचर] 
 
कखरा, खचरा प . खार् झकवा खोबि पाडण्यारे् स तारारे् एक हत्यार. 
 
कचराभट्टी स्त्री. कर्रा जाळून टाकण्यासाठी तयार केलेली जागा, भट्टी. 
 
कर्री, कार्री स्त्री. फळारे् झकवा भाजीरे् काप, फोडी. 
 
कचरी सुपारी, काचरी सुपारी पहा : खांडकापी सुपारी 
 
कचऱ्याि न. फडताळ. (क .) 
 
कचिपट हव. कर् खािारा; कच्च्या हदलार्ा; हभत्रा; भेकड. 
 
कचिा पहा : कचोरा 
 
कचिी प . कोरीव काम करिारा; दगडात अक्षरे खोदिारा. 
 
कचवचिे पहा : कचरिे : ‘ती असा अंग पती कारभार करायला कर्वर्ायर्ी.’ – रैत १४३. 
 
कचवा प . एक वाद्य : ‘सतार, कर्वा, सरोद आहि सार मंडळ वाजहविारे.’ – (बडोदे) कलावंत 
खाते ४९. पहा : कछवा 
 
कचवा प . जहाज : ‘आयच लोकारं्ी एक मोठी टोळी कर्व्यातून बदंरावर येऊन उतरली.’ – जोफ  ६६. 
कर्ी हा गलबतार्ा एक प्रकार आहे. 
 
कचंबिे, कचमळिे उहि. १. ढवळिे; गढूळ करिे; रेंदाळिे (हात, पाय इत्याहदकारं्ा स्पशच करून 
पािी वगैरे). २. हाताळिे; हर्वडिे; राड करिे (अन्न). [सं. कश्मल] 
 
कचंबिे, कचमिे अहि. (पोटात) खळाळिे; कालविे; पोट हबघडिे. 
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कचा कारे्र्ी गोटी; बदूैल. (ना.) 
 
कचाई स्त्री. हवटा बनहवण्यार्ी मज री. (िंाडी). [झह.] 
 
कचाकच, कचाकचा हिहव. १. जोराने मारण्यार्ा आवाज होऊन; सपासप; र्टार्ट (मारिे, तोडिे, 
मोडिे). २. दाताखंाली खडे सापडल्याने, लागल्याने आवाज होऊन. [ ध्व.] 
 
कचाकच, कचाकचा हिहव. खर्ाखर् (भरिे). (िंाडी) 
 
कचाकच, कचाकची स्त्री. १. भाडंि; र्कमक; कज्जा; बार्ाबार्. २. केशाकेशी; ग िाग िी; तरवारी, 
काठ्या इत्यादनर्ी हातघाईर्ी लढाई; हािमार; तोडातोड. [ध्व.] 
 
कचाच प . १. अनेक करकोच्यारं्ा एकदम िंालेला ओरडा, शब्द. २. गोंगाट; गलबला; कलकलाट 
(पक्षी, माकडे, मािसे यारं्ा). [ध्व.] 
 
कचाचिे अहि. कर्कर्िे; कर्ार् करिे (झपगळ्यानंी); ओरडिे; कलकलाट करिे; गोंगाट 
करिे; रागाने आरडाओरडा करिे (मािसे, पक्षी, माकडे इत्यादननी). [ध्व.] 
 
कचाचा र्टार्ट, सपासप : ‘हात लावायला गेलं तर काटं कर्ार्ा टोर्ायर्.ं’ – खळाळ १४३. 
 
कचाट प . न. १. य क्ती; बेत; धाडस; यत्न; कारस्थान : ‘पवे करावन अर्ाटें । र्ालवावन भक्तार्ी थाटें । 
नाना वैभवें कर्ाटें । उपासनामागच ।’ – दास २·९·१७. २. त्रासारे्, अवघड काम. ३. घोटाळा; संकट; अडर्ि; 
भानगड; लर्ाडं : ‘ऐसे सागंता अर्ाट । त ज वाटेल हें कर्ाट ।’ – एभा ७·३४५. ४. तोहमत; क भाडं; द सऱ्यारे् 
न कसान करण्यासाठी योजलेली ग प्त य क्ती; व्यहू. [सं. कृच्र + पान] [क. कच्चाट ] 
 
कचाट न. शाल्ब्दक मागचदशचन; सूर्ना. 
 
कचाट प . १. कर्रा. २. कोंडी. (िंाडी.) [सं. कच्चर] 
 
कचाटी स्त्री. १. संकटमय ल्स्थती; त्रास; अडर्ि; गोंधळून जाण्यासारखी मनःल्स्थती. (हि. सापडिे, 
धरिे – बह धा सप्तम्यंत; ‘तावडीत सापडिे’ याप्रमािे प्रयोग) : ‘न पडता कर्ाटी धरा भाव ।’ – दाहव ४७३. 
२. लर्ाडं; भानगड; त्रास. ३. (ल.) संसार : ‘ग ंतले कर्ाटी क्षमा करा ।’ – दाहव ७६५. 
 
कचाटी , कचाट्या हव. १. कर्ाटे करिारा; उपद्व्यापी; भानगड्ा; लटपट्या; क भाडंखोर. २. 
उद्योगी; कारस्थानी; मोठा योजक; मसलत्या. 
 
कचाडे न. कर्कल, कर्डे. 
 
कचार, कचारी प . कार्काम झकवा बागंड्ा करिारा; कासार; बागंडी कासार. [सं. कार्कार] 
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कचार जमीन नदीकडेर्ी खोलगट जमीन. ही अथातर् उत झम प्रकारे गाळाने खतावलेली असते. 
 
कचािा प . र् रा; त कडे : ‘हनष्ठ र पाषािी धन्द्याने सवच मातीर्ी भाडंी फोडून केलेला कर्ाला र् लीकडेर् 
पडला होता.’ – महाशा सप्टें १९३६. 
 
कचाविे अहि. कर्िे; कर्किे. 
 
कचाविे अहि. कर् खािे; घाबरिे : ‘हकल्ल्यातंील मन ष्ट्यमात्र (िंाडून सारे मािूस) कर्ावलें  
आहे.’ – ऐलेसं ४४३७. 
 
कचाळ हव. द ष् : ‘परृ्थ्वीपाळ कर्ाळ : भतूलक्षिी तेवीस अक्षोहहिी’ – गरा ६१. 
 
कची हव. र्ीर पडलेला; बि आवाजार्ा, न र्ालिारा (रुपया इ.); व्यंग असलेला. [ध्व.] 
 
कची स्त्री. एक प्रकाररे् गलबत (बह धा कच्िी). [सं. कच्ि] 
 
कची स्त्री. बाधंिी; रर्ना; माडंिी : ‘त्यारं्ी हवर्ारारं्ी कर्ी आर्ायांच्या सारखीर् आहे.’ – उअं १६३. 
 
कची स्त्री. फ गलेले पोट. (गो.) 
 
कची पहा : कैची ६ 
 
कचीकाई स्त्री. ईडझनब.ू (कना.) 
 
कचीढेिी–कचीढेिीचा हव. बि; ठोका पडलेला; िाप प सलेला (रुपया इ.) : ‘पोतदार उगेर् 
कर्ीढेली काढील तर सरस मारामध्ये घ्यावी.’ – पेद. 
 
कचेपके होिे कच्चे पके्क होिे; डावाडोल होिे; कर् खािे : ‘फार दाटी जाली तेव्हा ंलोक करे्पके होऊं 
लागले तेव्हा ंबेजरब घोडा र्ालहवला.’ – पेद २८·१३२. 
 
कचेमांडूक न. शपेटी असलेली बेडकार्ी जात; लहान बेडूक. (क .) 
 
कचेरी स्त्री. १. काम, कारभार करण्यार्ी (खाजगी, संस्थानी, सरकारी) जागा; कायालय; न्द्यायालय; 
कोटच; र्ावडी. २. करे्रीत काम करिारी मंडळी. ३. त्यारें् काम, कारभार. [फा.] 
 
कचेरी स्त्री. समारंभ : ‘मंगळवारी ग्राटं वैद्यपाठ्यशाळेमध्ये मोठी करे्री िंाली.’ – झहदोद ७८. 
 
कचेरी स्त्री. (नाटकातला) प्रवशे : ‘हनरहनराळे प्रवशे अथवा करे्ऱ्या हनहश्चत करिे ….’ – मवाइ २९३. 
कचेि न. कपाट, फडताळ. 
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कचोरा प . (नाहवक) नावेर्ा किा. 
 
कचोरा, कचोरी, कचोिा प . स्त्री. हळदीच्या िंाडासारखे एक िंाड. यारे् कंद जहमनीत सापडतात. 
कंदाच्या कार्ऱ्या उकडून लोिच्यात घालतात. कर्ोरा स गंधी असल्याम ळे अंगाला लावण्याच्या मसाल्यात 
घालतात. कापूरकार्री म्हिून यार्ी एक द सरी जात आहे. [सं. कर्ूचर] 
 
कचोरी स्त्री. १. हतखट मसाल्यारे् प रि भरलेली प री. यात बटाटे व डाळीरे् प रिही घालतात. (ग .) : 
‘पोळी भात सीरा कर्ोर ।’ – नव ९·११६. २. कहिक व उडदार्ी डाळ यारं्ी तळलेली प री. ३. हबरईप री; 
झशगाडेप रीर्ा (मासंय क्त) एक प्रकार. [ झह. कर्ौरी] 
 
कचोळ, कचोळा, कचोळे, कंचोळे न. प . १. एकाला एक लागून तीन घरे व वर पेला असलेले एक लहान 
पूजेरे् उपकरि (परं्ामृत ठेवण्याकहरता); गंधाक्षतपात्र; एक पूजापात्र : ‘उगेंरे् हातन हमरवी कर्ोळें ’ – 
सारुह ७·९०. २. वत चळाकृती बसलेले लोक; कोर्ाळे. ३. र्ौफ ला. ४. फ लारें् आच्िादन : ‘कनक कमळारं्ा 
कर्ोळा । कीजे परागार्ा उधळा । – हशव ७८१. [सं. कच्ि + आलय] 
 
कचोळी स्त्री. सोने इत्यादी धातंूर्ी देवार्ी मूती. (गो.) 
 
कचॉ, कचो प . १. हठपकेदार लहान मासा; लहान ढोमेले मासा. २. (सामा.) लहान पोर, मूल 
(मन ष्ट्य जनावर, पक्षी इत्यादनरे्). (गो.) 
 हव. लहान; कार्ा. 
 
कच्च प . खार्; लहान खळगा (लाकूड वगैरेवर र्ाकू, रंधा वगैरेंनी पडिारा). [का. कच्च  = कार्, 
वि] 
 
कच्चा हव. १. न हपकलेला; हहरवा; कोवळा (फळ, गळू, पान इ.). २. साफसूफ न केलेला; 
ओबडधोबड (दगड, हर्त्र इ.). ३. न हशजलेला (भात, भाकरी, रसायन इ.). ४. अप रा वा पक्का न केलेला; 
सरासरीर्ा, ठोकळ (जमाखर्च, काम इ.). ५. अपूिच; अपक्व; अप्रौढ (कट, मसलत इ.). ६. अप रे समजलेले 
झकवा हमळवलेले (शास्त्र, कला). ७. अप ऱ्या ्ानार्ा; अधचवट हशकलेला (मािूस). ८. वाकबगार नसलेला; 
अडािी; संस्कारहीन; यथातथा ् ान असलेला. ९. कोता; संक हर्त (हवर्ार, ब द्धी). १०. गौि; लहान; कमी 
(वजन, माप इ.). ११. न हटकिारा; लवकर नाहीसा होिारा (रंग इ.). १२. सहवस्तर; सवच पोटभेद ज्यामध्ये 
घेतले आहेत असा (हहशबे). १३. बळकट नसलेला (बाधंकाम इ.). १४. अपेहक्षत प्रमािापेक्षा कमी; अंदाजे. 
१५. उकळून फार घट्ट न केलेला (साखरेर्ा पाक इ.). १६. (ग.) तै्रराहशकातंील द सरे व हतसरे या दोन 
पदारं्ा ग िाकार करून येिाऱ्या रकमेला कच्चे म्हितात. नंतर त्याला प्रथम पदाने भागून आलेल्या 
भागाकाराला पके्क झकवा पक्का म्हितात. (ज्याच्यामध्ये भारी पहरमािाच्या हकमतीवरून हलक्या पहरमािार्ी 
झकमत काढायर्ी असते अशा हहशोबात उपयोग). १७. कामामध्ये तोटा – नफा होईल तो मूळ धन्द्यार्ा अशा 
बोलीने केलेली (नोकरी, मामलत इ.); पगारी (मक्ता न देता नोकराकडून प्रत्यक्षपिे सारा वगैरे वसूल 
करण्याच्या पद्धतीला हा शब्द लावतात.). १८. कच्चा हा शब्द अप रा, ओबडधोबड, अप्रौढ, उिा या अथाने 
शब्दशः व लाक्षहिकरीत्या अनेकप्रकारे योजतात. जसे : – कच्चा मजकूर – कच्चे हलहहिे – कच्चे वतचमान – 



 

 

अनुक्रमणिका 

कच्ची बातमी – कच्ची हकीगत – कच्ची कैहफयत = वरवररे्; पके्क नव्हे ते, कसेतरी तयार केलेले; अंदाजी. 
कच्चाताळा – ताळेबदं – कीदच – जमाबदंी – घाव – हहशबे – बेरीज इ. = अप रा, बदं न केलेला, अपूिच. 
[सं. कर्थ्य = खोटे] [त. पचै्च ] [ध्व.] (वा.) कच्चा खािे – हनकाल लाविे; वाटोळे करिे : ‘नवीन नटी 
आली. हतने त्याला कच्चा खाल्ला.’ – लव्हाळी १५८. 
 
कच्चा असामी हंगामी, उपरी शतेकरी − मालक; ज्यार्ा कब्जा कायमर्ा नाही असा इसम. 
 
कच्चा अंमि पगार घेऊन केलेली सरकारी (हजल्ह्यार्ी, ताल क्यार्ी) नोकरी, काम. पहा : कच्चा 
मोकद्दमा, कच्चा १७ 
 
कच्चा आकार ठोकळ हहशबे, अंदाज; साधारि आढावा. 
 
कच्चा करवड माशार्ा एक प्रकार, यार्ा रस्सा करतात. 
 
कच्चा कागद खळ न लावलेला कागद. 
 
कच्चा खडा १. अंदाजपत्रक; बजेट (हहशबेारे्); पक्का करण्यापूवीर्ा पहहला खडा. २. क लकण्याने 
शतेकऱ्याकंडून आलेल्या रकमारं्ा ठेवलेला हहशबे. 
 
कच्चा खाना पोळ्या, डाळभात, हखर्डी इ. न तळलेले हजन्नस. 
 
कच्चा डाग हशसे, जस्त झकवा कथील यानंी हदलेला डाग (र्ादंीर्ा नव्हे); तात्प रता जोड; कस्तर 
करिे. 
 
कच्चा तोळा ९२ ग ंजारं्ा तोळा. पक्का तोळा ९६ ग ंजारं्ा असतो. (कर.) 
 
कच्चा दगड (प रा.) मऊ, पाढंरा र् नखडीर्ा दगड. हा आतील कोरीव कामासाठी वापरतात. 
 
कच्चा पक्का हव. अंदाजी, ठोकळ आहि त्यावरून केलेला पक्का हे दोन्द्ही ज्यात आहेत असा 
(जमाखर्च, वही, खताविी इ.). 
 
कच्चा पाढा ठोकळ, तोंडी, त्रोटक, ठाकठीक न केलेली, कच्ची हकीगत, वतचमान, साधन. (हि. 
वार्िे.) 
 
कच्चा बटवडा इसमवार पगारवाटिी (सरकारी नोकर झकवा मजूर यानंा); दरडोईपगार. 
 
कच्चा भरिा रयतेने भरलेला सारा, वसूल (ऐन झकवा नक्त.). 
कच्चा मामिा, कच्ची मामित पहा : कच्चा अंमि 
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कच्चा मोकद्दमा कामामध्ये नफातोटा होईल तो धन्द्याच्या वाट्याला अशा बोलीने केलेले काम, ग मास्तेहगरी; 
कच्चा अंमल. 
 
कच्चा रंग हतफाशी सोंगट्याच्या खेळात काळा अथवा हहरवा रंग. 
 
कच्चा वसूि रयतेकडून आलेला परंत  ज्यार्ी वगचवारी काढलेली नाही असा सारा, खंड. 
 
कच्चा शेर प्रमािभतू (पक्क्या) शरेापेक्षा कमी असिारा शरे; १५ रुपये भारारं्ा शरे. उलट पक्का ८० 
भारारं्ा शरे. (कर.) 
 
कच्ची स्त्री. (हतफाशी सोंगट्यातं). १. मेलेली पि न कतीर् हजवंत केलेली, न कतीर् बसहवलेली 
सोंगटी; पट हफरून न आलेली सोंगटी. २. हहरवी झकवा काळी सोंगटी. हतफाशी सोंगट्यात ताबंडा व हपवळा 
यानंा पक्का आहि हहरवा व काळा यानंा कच्चा रंग अशा सं्ा आहेत. ३. (ल.) फहजती; मानहानी; अपकीती. 
 
कच्ची प . कच्िवासी द कानदार. (िंाडी) 
 
कच्ची असामी हदवाळे वाजलेला झकवा अप री साधने असलेला, नालायक सावकार, कंत्राटदार, कूळ, 
अजचदार, खंडकरी इ. 
 
कच्ची कमाणवशी, कच्ची कमावीस तैनात घेऊन सारावस लीरे् काम; नफातोटा धन्द्यार्ा अशा बोलीने मामलत 
वगैरे करायर्ा प्रकार; कच्चा अंमल. 
 
कच्चीकारी स्त्री. नक्षी : ‘घ मटातं कच्चीकारी केली आहे.’ – ्ाको २०·१९१. 
 
कच्ची कंुदी १. कपडा भट्टीत न घालता न सता ध ऊन केलेली थंडी इस्त्री. २. ध तलेल्या कपड्ानंा खळ 
न लावता केलेली इस्त्री. 
 
कच्ची कैद १. र्ौकशीपूवीर्ी झकवा अपराध शाबीत होण्यापूवीर्ी कैद. २. नजरकैद; साधी कैद. 
 
कच्चीखोर प . सदोहदत फहजती झकवा पच्ची होिारा; फहजतखोर. 
 
कच्ची जप्ती (कायदा) दाव्यार्ा हनकाल लागण्यापूवी केलेली जप्ती. 
 
कच्ची जमाबंदी (खर्च वगेळा काढून तो वजा न घालता) एकूि आलेली गावर्ी जमा. 
 
कच्चीबच्ची न. अव. अगदी लहान म ले; लेकरेबाळे; हर्ल्लीहपल्ली. 
कच्ची बाजू (सोंगट्यारं्ा खेळ) हतफाशी डावात काळ्या व हहरव्या सोंगट्या. 
 
कच्ची बुटी सोनेरी झकवा रुपेरी रंगाने कापडावर काढतात ती बटू, फ ले, खडी. 
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हव. अशा कापडारे् (पागोटे, अंगरखा इ.); खडीदार. 
 
कच्ची माती कोरडी, हर्कटपिा नसिारी माती. 
 
कच्ची णमती मारवाडी, सावकार यानंी कजाऊ हदलेल्या रकमेच्या वर घातलेली आदल्या हदवशीर्ी 
तारीख. क ळाकडून आलेल्या रकमेर्ी तारीख मात्र द सऱ्या हदवशीर्ी घालतात. 
 
कच्ची मुदत १. (सावकारी) ह ंडी हातात पडल्यानंतर अम क हदवसातं ती वटहवली पाहहजे अशा प्रकारर्ी 
हदलेली म दत. २. ह ंडीर्ी ठरावीक म दत भरण्यापूवीर्ा काल; अद्याप संपायच्या म दतीर्ा काळ. 
 
कच्ची िढाई प रा हनकाल न होता िंालेले य द्ध; दोन्द्ही पक्षानंी सोडून हदलेली लढाई; अहनर्मित लढाई. 
 
कच्ची वणहवाट क लकण्याने हलहून पाटलार्ी सही घेतलेली जमाखर्ार्ी पावती; कच्ची पावती. 
 
कच्ची वीट भट्टीत न भाजता उन्द्हात वाळवलेली मातीर्ी वीट. 
 
कच्ची शाई लाख न हमसळलेली, पाण्याने हनघून जाण्यासारखी शाई. 
 
कच्ची सुपारी न हशजवलेली स पारी; पोफळ; रोठा. 
 
कच्ची हंुडी अद्याप न पटलेली झकवा न स्वीकारलेली ह ंडी. 
 
कच्च ेअक्षर खराब व हबनहकत्त्यारे् अक्षर; वळि नसलेले अक्षर. 
 
कच्च ेअंडे नवीन घातलेले अंडे; ताजे अंडे; न उकडलेले अंडे. 
 
कच्च ेइरसाि हजल्ह्यातून सरकारी खहजन्द्यात पाठहवलेला शतेसाऱ्यार्ा भरिा. 
 
कच्च ेदूध १. न तापवलेले, हनरसे दूध. २. नवीन व्यालेल्या जनावरारे् पहहल्या बारा हदवसातंील दूध; 
कोवळे दूध. 
 
कच्च ेनािे र्लनी नाण्यातं आलेला सरकारी वसूल. यातं हनरहनराळी नािी सरभेसळ आलेली 
असतात. 
 
कच्च ेपके्क होिे डावाडोल होिे; दोलायमान होिे; घाबरे होिे : ‘कच्चेपक्क्यार्ा स मार हदसतो.’ – ऐलेसं 
१७०५. 
कच्च ेपान पानवलेीरे्, हवड्ारे् हहरवे पान. 
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कच्च ेपोते सरकारी र्ावडीत भरलेला शतेसारा; सरकारी खहजन्द्यात ज्या ल्स्थतीत येतो त्या 
ल्स्थतीतील वस ली पैसा. 
 
कच्चबेच्च ेन. मूलबाळ; पोरबाळ; लहान मूल : ‘येक म्हिे गा पळोन जाव े। तरी कच्चेबच्चे काय कराव े।’– 
दाहव २३२. 
 
कच्च ेबारा प . (हतफाशी सोंगट्यातं) फाशावरील एक दान; (एकावर पार्, एकावर सहा व 
एकावर एक अशा) बारा हठपक्यारें् दान. 
 
कच्च ेमडके न. १. न भाजलेले मडके. २. (ल.) अ्ानी मािूस (मडके = डोके, ब द्धी) : ‘हे अजून 
कच्चे मडके आहे.’ – नाम ४. 
 
कच्चरेा पहा : कचरा 
 
कच्च ेरेशीम पाण्यात न उकळलेले रेशीम. 
 
कच्च ेिोिी कोऱ्या द धापासून घ सळून काढलेले लोिी (दह्यारे् नव्हे). 
 
कच्छ प . कासोटा; नेसलेल्या वस्रारे् मागे खोवतात ते टोक. (हि. घालिे, सोडिे.) [सं.] 
 
कच्छ प . १. नदीच्या झकवा सम राच्या काठर्ा प्रदेश. कच्ि प्रातंाला यावरून नाव पडले आहे. २. 
दलदल; पािथळ जमीन : ‘भीतो बह  द रूहनहह पद ठेवाया जसा करी कच्िन ।’ – मोमंभा २·४८. [सं.] 
 
कच्छ, कच्छप प . १. कासव व त्यार्ी पाठ. २. हवष्ट्िूच्या दशावतारापंैकी द सरा; कच्िावतार : 
‘परृ्थ्वीलाग हन कच्िप ।’– दाहव १६८. 
 
कच्छ, कच्छप प . नादं रकीरे् िंाड. [सं.] 
 
कच्छ प . नावरे्ी नाळ. [सं.] 
 
कच्छप प . कासोटा. पहा : कच्छ [सं.] (वा.) कच्छपी िागिे, कच्छपी राहिे – १. आश्रय करिे; 
एखाद्याच्या मागे मागे करिे; तंत्राने र्ालिे; नादी लागिे; (आपले काम करून घेण्यासाठी) एखाद्या 
मािसाच्या मागे लागिे; एखाद्यावर अवलंबनू असिे. (कायच, पदाथच). (सोमय्ामध्ये बहहष्ट्पवमानाच्या वळेी 
एक ऋल्त्वज द सऱ्याच्या कासोट्याला धरून आहवनीयाकडे जातो त्यावरून) : ‘हब्रहटश सरकारच्या कच्िपी 
लागलेल्या ब्राह्िेतर पक्षाला…’ व्यल्क्त २५७. २. पाठ न सोडिे; पाठ प रविे; त्रास देिे. 
 
कच्छपी स्त्री. सरस्वतीर्ी वीिा. [सं. कच्ि] 
कच्छमच्छ न. (बायकी) र्ात मासात पहहले दोन महहने दूध व शवेटरे् दोन महहने दही न खािे हे 
व्रत (हवष्ट्िूच्या पहहल्या दोन अवताराचं्या जोडीप्रमािे दूध, दही हे शब्द जोडीने येतात यावरून). 
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कच्छसर न. सम रारे् पािी आत येऊन अडल्याम ळे तयार िंालेले तळे [सं.] 
 
कच्छार न. पािथळ जमीन; दलदल : ‘जाटार्ी फौज दरोबस्त माहाव्यारे् कच्िारावर पडली आहे.’ 
– पेद २·८६. [सं. कच्ि] 
 
कच्छी हव. कच्ि प्रातंातील (घोडा, मािूस इ.). 
 
कच्छी स्त्री. मेिा. (गो.) 
 
कच्छी स्त्री. कच्िकडील लहान गलबत : ‘फेम नावाच्या कच्िीहशवाय दोन बॉम्बकच्िा आहि खेरीज 
४८ गलबते असा सरंजाम होता.’ – ऐपो २·५१. 
 
कच्छेिक प . खड गार्ा, तलवारीर्ा एक प्रकार. किकोरी रुपयार्ा एक प्रकार. 
 
कछवा स्त्री. रजप तातील एक जात. ही जात रामार्ा प त्र क श याच्यापासून उत्पन्न िंाली असे समजतात. 
जयपूररे् प्रहसद्ध राजघरािे यार् जातीरे् आहे. 
 
कछवा स्त्री. (संगीत) सतारीर्ा एक प्रकार. यातील भोपळा कासवाच्या पाठीसारखा असून क्वहर्त 
लाकडी असतो. तारारं्ी संख्या, तारा हमळवण्यार्ी पद्धती वगैरे सवच बाबी सतारीसारख्यार् असतात. [सं. 
कच्ि] 
 
कजक स्त्री. अटकावासाठी असिारी कडी – (तंजा.) 
 
कजबी स्त्री. र्हाडी : ‘याला कजब्या सागंती ।’– एहोरा ३·३६. [फा.] 
 
कजनाि, हस्तनाि स्त्री. हस्तीवर र्ढवनू मारा करायच्या तोफा. 
 
कजरी स्त्री. गाण्यातील एक प्रकार : ‘होरी, कजरी… इत्याहदकारं्ा स्वतंत्र हवर्ार येथे केलेला नाही.’ 
– संसौं १११. 
 
कजििे, कजेििे अहि. (द फाशी सोंगट्यातं) सोंगट्या ज गल्यानंतर बारा, बेती, द ढ ढी इत्यादी 
ज गदान खेळिे. पहा : कदलिे 
 
कजिबाश प . बदं कवाला, लाल टोपीर्ा इरािी हशपाई. [फा.हकिंीलबाशा] 
 
कजिी पहा : कदिी 
कजळ प . लहान मासा : ‘म क्तेळंकार वाळू, कराग ळी कजळू, केश सेवाळ वारे् ।’ – गरा ५१. 
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कजा स्त्री. १. मृत्य . २. ह कूम; आ्ा. [फा.] 
 
कजाख, कजाग हव. १. िूर; द ष्; राक्षसी; रानटी (रहशयन सैन्द्यातील कोसकॅ नावारे् शूर व धाडसी 
घोडेस्वार, यावरून). २. भाडंखोर; तंटेखोर; खाष्; हट्टी : ‘वडील…. एकमागी पि कजाग स्वभावारे् होते.’ 
– माजी ५०. [फा. कजाक] 
 
कजाखी, कजागी स्त्री. १. रानटीपिा; िूरपिा; राक्षसीपिा; कजागपिा. २. गहनमी काव्यार्ी 
जोरार्ी लढाई : ‘ते फौज कजाखीस व आमर्ी फौज सन्द्म ख िं ंजास कामास येईल.’– हदमरा १·२२. ३. 
कष्. ४. ताकद; सैन्द्यबळ. ५. प डंाई; र्ोरी; लूटफाट : ‘इस्माइलबेग कोठील कोि ऐसें असता ं५००० फौज 
बाळगून कजागी कहरतो.’ – मइसा १०·२०१. [फा.] 
 
कजाखी, कजागी स्त्री. य क्ती; ह न्नर : ‘र्ौकशी पडली असता कजाखी करून नावें न सागंता ंस टून 
येऊन….’– मराहर्थोशा ३९. 
 
कजान प . नारळाच्या िंावळ्या. 
 
कजावत, कफावत स्त्री. कज्जा; भाडंि : ‘त्यार्ी व आमर्ी कजावत जाहली.’ – पेद ३३·३६७. 
 
कजावा प . १. उंटारे् खोगीर. २. उंटाच्या पाठीवरील हौदा. यात बायका बसून जातात. [फा.] 
 
कणजम हर्लखत. [फा.] 
 
कणजया, कज्या पहा : कज्जा : ‘तेधवा ंकहजया येकमेकात पडला.’ – महहका ५१. [अर. कहिंया] 
 
कणजयाकडा स्त्री. भाडंि; दै्वत: ‘पैकेवालेसहह कहजयाकडा पडो त्याजकडून काही तकसीर घडो यैसे 
ईर्श्रापासी मागाव.े’ – इएम पी १५३. 
 
कणजयाखोकिा प . भाडंितंटा : ‘मौजे मजकूरर्ी खंड ग न्द्हेगारी, खटनट कजीया खोकला यार्ी 
कमावीसवाब होईल ती रुपये आर्ायच बाबानंी घ्याव.े’ – ऐसंसाखं ५·६९. 
 
कणजयाराडा प . दंगा, मारामारी; कलह ‘बाहेर क मकेम ळं कहजयाराडा होईल तर हो’ – इएमपी 
१००. 
 
कणजयेरणजये प . अव. भाडंितंटे; कलह : ‘धरिीपारिी कहजयेरहजये हजतके करावयारे् हततके सोलाहह 
संस्कार जाले.’ – पेद २०·१२५. 
 
कजीया खटखट भाडंि; अडथळा; तिार : ‘कजीया खटखट कराल तर आम्ही पेशवे यारें् शरीक (स्नेही) 
असो.’ – ऐलेसं १२३७. 
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कजेि फाशाच्या खेळातील एक सं्ा. 
 
कजेिी स्त्री. भाडंि; मारामारी; आरडाओरड : ‘हे आले आता कजेलीला, आता केलार् पाहहजे पोबारा’ 
– सं. संशयकल्लोळ. 
 
कज्जि प . न. हदव्यावर धरलेले काजळ; काजळासारखे औषध; शोभेसाठी झकवा औषधासाठी यार्ा 
उपयोग करतात; स रमा. [सं.] 
 
कज्जिपात्र न. १. तलवारीर्ा एक प्रकार. २. काजळारे् भाडें. [सं.] 
 
कज्जिा हव. भाडंखोर; कजाग. (व.) 
 
कज्जिी स्त्री. १. (वैद्यक) पारा व गंधक एकत्र खलून केलेले रसायन; काजळी. २. काजळासारखे औषध. 
 
कज्जा, कज्या प . १. भाडंि; तंटा; वैर; हवत ष्; हशवीगाळ. २. (कायदा) वाद; प्रकरि; खटला 
(हवशषेतः फौजदारी वाद). ३. लढाई : ‘कज्जा मोठा घोरंधर जाला.’ – राज ३·१८४. (वा.) कज्जा काढिे, 
कज्या काढिे – बळेर् भाडंि स रू करिे, वदचळीवर येिे, आििे. [फा. कजाया = कहजयाभाडंि] 
 
कज्जाकटकट, कज्जाकफावत, कज्जाखोकिा, कज्जाभांडि प . स्त्री. न. लहान मोठे भाडंि तंटे; 
वादहववाद; हवत ष्; हवरोध. (हि. करिे, काढिे, आििे.) 
 
कजे्जखोर, कजे्ज दिाि हव. भाडंखोर; तंटेखोर; कळीर्ा नारद; भाडंिे लाविारा, उपल्स्थत करिारा 
: ‘आम्हा ंभाडंखोर व कज्जेदलाल शास्रयारं्ी अशन लग्नें लावण्यातं आल्याम ळें  नानासाहेबाचं्या वारसापं्रमािें 
आम्हालाही भाऊबदंकी साधण्यार्ा हक्क सापं्रत प्राप्त िंाला आहे.’ – भाऊ अं. २. प्र. १ 
 
कजे्जदिािी स्त्री. उपल्स्थत केलेली भाडंिे; भाडंिे लावण्यार्ी वृत झी; त्याबिल हमळिारा पैसा : 
‘शातंतेच्या प्रसंगी कज्जेदलालीच्या तंट्याबखेड्ामध्यें रूपमाया सेनापहतसाहेबानंन वादीप्रहतवादीर्ें काम 
आपल्याकडे घेिें म्हिजे परमेर्श्री संकेताहवरुद्ध वागण्यासारखे आहे.’ – बाय २·२. [फा. कहजयादलाल] 
 
कट, कट सीन प . (नाटक) महालारे् न सते खाबं; जंगलार्ी न सती िंाडे, पाण्यारे् न सते प्रवाह, 
पवचतारे् र्ढउतार इ. दाखहविारे पडदे झकवा पडद्यारे् त कडे. हे त्या त्या आकाराच्या र्ौकटी करून व त्यावर 
कापड ठोकून रंगवतात. जसे : – ‘जंगलकट, महालकट इ.’ [इं.] 
 
कट प . १. कड; शवेट; बाजूर्ा गोट. (क ि.) [क. कट = शवेट] 
 
कट अरेरे! कष्, यातना दशचक उद गार : ‘कट रे मूखीं केवडें । जोहडले हनरय ।’– रा्ा १६·४१८. [सं. 
कष्] 
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कट प . जूट; टोळी; संघ; ऐकमत्य : ‘अलीकडे अशा प्रकारच्या हजारो ज टी झकवा कट य रोपात 
होऊ लागले आहेत.’ – आगर ३·६७. [का. कटे्ट = रर्ना बाधंिी] 
 
कट प . बदं कीच्या दस्त्यात नळी घट्ट बसहवण्यासाठी असलेले वेढे, कडी; हत झनच्या दातानंा 
घातलेले कडे; (सामा.) वढेे; शेंबी : ‘बदं कीच्या कट पट्यास नक्षी.’ – प्रला ४७. [सं. कट्] 
 
कट प . अंगावर झकवा कपड्ावर बसलेले मळारे् पूट, लेप. [सं. कट्] 
 
कट प . सोंगट्याचं्या पटात × अशी खूि केलेले घर. (ह्या घरामध्ये सोंगटी बसली असता ती मरत 
नाही, हतला कटावर बसली असे म्हितात) : ‘हहरवी मागे हपवळी लागे लाल बसैली कटन । घरात राहे पडून 
काळी हतर्ी ख ंटली गहत ।’ – हवक ८६; ओकीबोकीच्या वगैरे खेळात एका रंगाच्या र्ार सोंगट्या. [क. कहट्ट 
= बाधंिे] [सं. कट्] 
 
कट प . तंबचू्या झकवा कनातीच्या काठ्यारं्ी टोके बसहवण्यासाठी आहि तंबरेू् दोर ज्या जागी 
बाधंतात ती जागा स रहक्षत राहण्यासाठी तंबचू्या कनातीला लावलेली कातडी टोपी; खोबि; (सामा.) 
र्ामड्ारं्ा काठ; कड; पदाथांर्ी कड खराब होऊ नये म्हिून हतला घातलेला कातडी गोट. [सं. कट्] 
 
कट प . गंडस्थल : ‘पे्रहरयलें  भेदाया पहतधैयचहद्वरदकट कटाक्ष हतनें’ – मोसभा ५·१६. [सं. कट्] 
 
कट प . (अम क एका पहरमािार्ी) कडब्यार्ी पेंढी बाधंण्यार्ी (साडेतीन हात लाबंीर्ी) दोरी; पेंढी 
: ‘फाल्ग नमासपासोन साडेर्ारश ेपाविेपार्श ेकट कडबा लागिार.’ – पेद. 
 
कट प . आग्रह. [सं. कट्] 
 
कट प . १. सतारीर्ा पडदा. २. सतारीच्या तारा ओवनू ख ंटीला बाधंण्यासाठी केलेल्या, भोके 
असलेल्या हल्स्तदंती पट्ट्ट्या. 
 
कट प . हहरडे व लोखंडार्ा कीस यारें् हमश्रि. 
 
कट प . हबहिंक खेळातील एके्क, र्ार राजे इत्यादी हर्न्द्हारें् संर्. 
 
कट प . आड; अडथळा; हट्ट : ‘…परंत  इंदाप रासाठी कट पडला.’ – ऐलेसं ११६८. 
 
कट प . देवळार्ी पायरी झकवा उंबरठा. (वा.) कटास हात िाविे – (एखादे कायच झकवा ग प्त मंडळ 
यात काम करताना) देवळार्ी पायरी झकवा उंबरठ्याला हात लावनू हवर्श्ासू राहण्याबिल शपथ घेिे; 
बेलभडंार उर्लिे. 
कट प . कष्; त्रास; द ःख; यातना; वदेना (अव.) (हि. खािे, भोगिे.) [सं. कष्] (वा.) कट 
काढिे – दम धरिे, सहन करिे : ‘त्या बाळ्याला क नी इच्चारू नका, बगू दे मला हकती कट काढतो ते.’ – 
बनगर ८५. 
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कट प . १. ग प्त मसलत; व्यहू; कारस्थान : ‘आमच्याहवरुद्ध प ण्यातं कट िंालेला आहे कन नाहन 
बोल? ’– इंप ३७. २. सैन्द्यार्ा एक गट, व्यहू, हवहशष् रर्ना. [क. कटे्ट = रर्ना, बाधंिी] 
 
कट प . १. प रि हशजवनू आमटीसाठी काढलेले पािी; काढा; कषाय; २. घािेरडे पािी (कपडे 
ध तल्याने िंालेले). [क.कटु्ट = डाळीर्ा, कडधान्द्यार्ा रस] 
 
कट स्त्री. कटी; कंबर : ‘स ंदर ते ध्यान उभे हवटेवरी । कर कटावरी ठेवहूनया ।’– त गा १. [सं.] 
 
कट प . कूट गािे : ‘कटावहर कटबदंावहर प्रबदं ।’– दाहव १६३. [क. कट्ट + रर्िे] 
 
कट प . मनाई; थाबंहवण्यार्ा ह कूम : ‘ते जािोहनया ंएम्पेर दोरू । लोकाहस कट  केला थोरु । म्हिे न 
करा य देअनर्ा संसारू । ऐसा डागंोरा हपहटला ।’– हिप  २·४२·१३७. [क. कटु्ट + प्रहतबधं करिे] 
 
कट प . १. घाव; वार; फटका. २. (हिकेट) गोलंदाजाने टाकलेला र्ेंडू अडहविे (डाव्या बाजूला 
न मारता); हदशा बदलिे (र्ेंडूर्ी). [इं.] 
 
कट प . कत झल : ‘फौज येऊन गावर्ा कट करून मालीयत अनाज दािा घेऊन गेले’ – मदना 
२·१२२. 
 
कट न. गवत; तृि. पहा : कटाग्नन [सं.] 
 
कट प . (म रि) ठसा; ब्लॉक. 
 
कटई प . र्ाभंारातील एक पोटजात. 
 
कटक न. १. सैन्द्य : ‘एकन पाषािन वाऊहन उतरलन । सम रन कटकें  ॥’ – ् ा १०·३६. २. िाविी. [सं.] 
(वा.) कटक उिगिे – कायच पार पडिे. (कर.) कटकाई करिे – सैन्द्य जमहविे : ‘तेव्हा केशवदेवाने 
कटकाई केली व म्हहशयागड वढेला.’– झबब ९. 
 
कटक न. हातातील कंकि; कडे : ‘परंत  म ग ट नव्हे कटक । कडें म ग ट होईर्ना ॥’– यथादी १५५७. 
[सं.] 
 
कटक न. राजधानी. [सं.] 
 
कटक न. (भशूा.) लाबं झर्र्ोळे हशखर; पवचतार्ी रागं. [सं.] 
कटक प . (वै.) अल्स्थमज्जा व अन सेतू या दोन उंर्वट्यानंा जोडिारा अन प्रस्थ रे्तातंतंूर्ा पूल. [सं.] 
 
कटक न. अरण्य : ‘वैराग्य महापावकें  जाळूहन हवषयारं्ी कटके.’– रा्ा १२·४६. 
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कटक प . नारळार्ा एक प्रकार. (गो.) 
 
कटकई स्त्री. सैन्द्यार्ा तळ : ‘उपरी श्रीरामर्रंहक कटकई ।’– वैद्यकबाड ८०. [सं. कटक] 
 
कटकट स्त्री.प . १. भाडंि; कज्जा; तंटा. २. हकरहकर; बडबड; गडबड; गलबला; गोंगाट. ३. य द्ध : ‘दळी 
केला कटकट ।’– दाहव ४९६. ४. त्रास; पीडा; भ िभ ि : ‘नेिती वैक ं ठनायका । वृथा कटकट कहरताती ।’ – 
हहर १६·६४. ५. घासाघीस, तिार. (हि. करिे.) ६. (घड्ाळार्ा) आवाज; हकटहकट. ७. काही त्रासार्ा, 
रागार्ा. शब्द. ८. द ःखोद्गार; अरेरे; हायहाय : ‘अहा कटकट । ते काळन.’ – एभा १०·४२५. पहा : आहाकटा 
[क. कटकहटय ] [सं. कष्] 
 
कटकटिे अहि. १. र् टर् टिे; हळहळिे. २. स्वतःहवषयी त्रासिे; स्वतःवर रागाविे; वैतागिे. ३. 
कलकल करिे. ४. कटकट करिे; त्रासार्ा, रागार्ा आवाज करिे. (को. क .) 
 
कटकटा उद्गा. द ःख, त्रास, असंतोष यार्ा उद्गार; हायहाय! हा नशीबा; प्रारब्धा : ‘एथ अज चन 
म्हिे कटकटा ं।’ – ्ा ११·४५२. [सं. कट] 
 
कटकटीने हिहव. जेमतेम; ओढूनतािून; सरासरी. 
 
कटकट्या, कटकणटया हव. कटकट करिारा; हकरहकऱ्या; त सडा, हर्डका; भाडंखोर. 
 
कटकिा, कटकिी प . स्त्री. डाव; कपट; ल च्चो हगरी अंतस्थ हेतू : ‘⋯ आहि मसलत मारावी हाहह 
कटकिा आहे.’ – राखं १२·८६. 
 
कटकन, कटकर, कटणदशी हिहव. घट्ट दोरी वा काठी इत्यादनर्ा पट् हदशी मोडण्यार्ा आवाज 
होऊन; कट् असा आवाज करून. [ध्व.] 
 
कटकबंद हव. सैन्द्यासहहत; सैन्द्याने हसद्ध : ‘खान कटकबदं केला’ – ऐपो ११. 
 
कटकबंध  प . सैन्द्यरर्ना; व्यहू : ‘वातें घनसा रोिें धमार्ा भेहदला कटकबधं ।’ – मोरोि १०·४. 
 
कटकयुक्त हव. (वन.) उठावदार उभी व जाड मध्यशीर झकवा मध्ये साखळीसारखी रेषा असलेला 
(भाग). उदा. संदल, त ष इ. 
 
कटकरिे अहि. १. त टिे (दोर, काठी इ). (बे.) २. हंू की र्ू ंकरिे. (व.) ३. हनषेध करिे; तिार 
करिे. 
 
कटकंजन पहा : कटंजन 
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कटका प . त कडा; क टका (भाकरीर्ा). [झह.] 
 
कटकी स्त्री. दालहर्नीच्या पानासारखे पान असलेले, १२/१५ फूट उंर्ीरे् हर्वट िंाड. यारे् फळ लहान 
असून म ले त्यार्ा नळीत घालून बदं कीप्रमािे आवाज करतात. 
 
कटकी स्त्री. हल्ला : ‘कटकी केली : जीवें माहरला :’ – परं्ो ३९·२३. 
 
कटकी खि अप रा, (तीन सळी झकवा घडी) कनाटकी खि. [क. कटकी = कनाटकी खि ] 
 
कटकीची चोळी स्तन उन्नत हदसतील अशा रीतीने कापड कापून हशवलेली र्ोळी; पूिच खि न घेता 
कटकीखि (पाऊि खि) घेऊन हशवलेली र्ोळी. 
 
कटकै स्त्री. १. हल्ला; लढाई : ‘ए वळेेर्ी कटकै परते का ंतहर’ – लीर् १·३८. २. अनेकानंी हमळून 
केलेली भ्रमंती : ‘तें नासावया कारिे अवर्ीती कटकै केली’ – गोप्र ७६. ३. सेनाप्रयाि; सैन्द्यारे् कूर्; स्वारीरे् 
नाटक : ‘की कटकै माहंडले.’ – नरुस्व १९·५. [सं. कटक = सैन्द्य] 
 
कटकोि प . ख शामतखोर. 
 
कटकोि प . हपकदािी. [सं.] 
 
कटगर, कटघर न. १. लाकडी कठडा; कटारा; क ं पि; क डि. (व.) २. (पश .) मेंढ्या, कोंबड्ा, 
ड करे इत्यादी ठेवण्याकहरता केलेली लहान जागा. [सं. काष्ठगृह] 
 
कटि न. धान्द्य कढवनू घेतलेले त्यारे् पािी : ‘मूग : ससूर कटि तो यषू म्हिीजे ।’ – वैवस. 
 
कटिे अहि. १. लढाईत ठार होिे; जायबदंी होिे; एखादा अवयव त टिे, कापला जािे. २. कापले 
जािे; कापिी होिे (शतेार्ी). ३. कमी होिे (खर्च, पगार, मज री इ.); काट मारली जािे. ४. कष्ाने जािे; 
कसातरी हनघून जािे (हदवस इ.) : ‘असें नसतें तर महेंराच्या घरामध्यें ती रात्र कटतीना!’ – पपपे्र १८०. ५. 
(ल.) खजील होिे; शरझमधे होिे. (व.) ६. त टिे; िाटले जािे. ७. द ःखी, कष्ी होिे : ‘कटले संसारसीिें 
। जे देवों एंहत गाऱ्हािें ।’ – रा्ा १७·३२८. [झह. कटना = कापले जािे] [सं. कृत](वा.) कटून करिे – 
िंटून काम करिे. कटून मरिे– अखेरपयंत लढाई करून मरिे; हात, पाय इ. अवयव त टून जािे; लढाईत 
कापले जािे : ‘कटून मरावें खरे असा धमच क्षहत्रयार्ा । कसें रहा म्हितीस घरन डाग लागेल जन्द्मार्ा ।’ – 
होला १६७. कटून िढिे– प ष्ट्कळानंा मारीत मारीत लढिे; मोठ्या शौयाने लढिे. 
 
कटिे अहि. अहतशय मेहनत करिे; हजवापाड श्रम करिे. [सं. कष्] 
 
कटिे अहि. १. अहतशय मळिे (शरीर, वस्त्र इ.); मळ बसिे; हकटिे. २. हवटिे; नकोसे होिे. 
 
कटिे अहि. एखाद्या गोष्ीत हनप ि, तरबेज, तयार होिे. 
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कटतर (हविकाम) पहा : खाटसरी 
 
कटता प . स्त्री. मालाच्या पोत्यात ज्या प्रमािात भोंगा (पोकळपिा) झकवा खोका असेल त्या प्रमािात त्या 
गोिीर्ी झकमत कमी करिे; न कसानभरपाई (पल्ल्याच्या भावाने). 
 
कटते व्याज त टक म दतीरे् व्याज; कटहमतीरे् म्हिजे (म दतीच्या आतस द्धा) ज्या हमतीस परतफेड 
होईल तेथपयंतरे्र् फक्त आकारलेले व्याज. 
 
कटदोरा प . कमरेभोवती बाधंायर्ा र्ादंीर्ा, सोन्द्यार्ा, रेशमार्ा अगर साधा दोरा; गोफ; 
साखळी; करगोटा, करदोडा; कहटसूत्र. [सं. कहटदोरकः] 
 
कटनी स्त्री. वजावट. (िंाडी) [झह.] 
 
कटपट प . कमरेरे् वस्त्र. (धोतर, ल गडे) : ‘कटप्रदेशन कटपटा’ – वसेी ९·१६. [सं. कहट + पट] 
 
कटपट्टा प . नळी घट्ट राहावी म्हिून बदं कीभोवती असिारे वढेे, कडी : बदं कीला कटपट्यास नक्षी ।’– 
ऐपो २१७. 
 
कटपट्टी स्त्री. गाड्ाच्या र्ाकास दाबलेली पट्टी. (िंाडी) [का. कटु्ट] 
 
कटबन खात्रीलायक; पक्का. (अहह.) 
 
कटबंद प . गाडीच्या र्ाकाच्या त ंब्यावरील आतील बाजूर्ी कडी, पट्टी. बाहेरील बाजूच्या कडीला 
तोडबदं म्हितात. 
 
कटबंद प . कडदोरा; कणटबंध : ‘कटबंध कौपीन अंगवसन.’ – दाहव २५३.[सं. कहट + बंध] 
 
कटबंद प . श्लोक. पहा : कणटबंध : ‘कटबधं वदले दासावरी’– दाहव ७८७. [क. कटु्ट + रर्िे] 
 
कटमस्त, कटमस्ता, कटमस्तान हव. १. हधप्पाड; गलेलठ्ठ; गबद ल; धझटगि; बेडर. २. र्ढेल; मस्त; 
आडदाडं. ३. हाडापेरानंी मजबतू; सशक्त; बळकट. (व. ना.) [झह.] 
 
कटणमती, कटमुदत स्त्री. व्याजाच्या हहशबेार्ा एक प्रकार (त्यात कजार्ी रक्कम व्याजासह जसजशी 
फेडली जाते तसतसे म िल कमी कमी होत जाते); तूटहमती; तूटम दत. (तृतीयातं, षष्ट्ठ्यंत प्रयोग– 
कटहमतीने, कटहमतीर्ा). 
 
कटर हव. १. कापण्यारे् यंत्र. २. कपडे कापून बेतिारा (झशपी). [इं.] 
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कटर होडीर्ा एक प्रकार; जमदाड. 
 
कटरकटर हिहव. खाताना, र्ावताना होिारा एक आवाज : ‘एक हर्पोरा तोंडात टाकला कटरकटर 
र्ाव ूलागली.’ – वानगी १४५. [ध्व.] 
 
कटरा प . र्ौक (शहरातील); बाजार; हकल्ल्यार्ी बाजारपेठ. [झह.] 
 
कटरी हव. ठेंगिा; लहान. (ना.) 
 
कटनी स्त्री. र्ाभंारार्ी हशवण्यार्ी स ई. (िंाडी) 
 
कटिरी स्त्री. र्ाकू, स ऱ्या इ. लोखंडी हत्यारे व ती करण्यार्ा धंदा, कारखाना. [इं.] 
 
कटिा प . गोड्ा पाण्यात वाढिाऱ्या माशारं्ा एक प्रकार. 
 
कटिा हव. उन, गरम. पहा : कडता 
 
कटवट स्त्री. कमरेर्ी झकवा माडंीर्ी बाजू. [सं. कहट + वती] 
 
कटविी स्त्री. पाथरवटारे् हत्यार; दगडफोड्ार्ी पहार. [क. कहट = टाकीने दगड फोडिे] 
 
कटविी न. १. हशजहवलेल्या प रिातील आमटीकहरता काढलेले पािी; कोित्याही हशजहवलेल्या 
उसळीरे् पािी काढून त्यात ताक घालून केलेले हमश्रि; कढ. २. गढूळ, खराब, महलन पािी (कपडे वगैरे 
ध तल्याम ळे िंालेले). 
 
कटविे सहि. १. खर्च करिे : ‘हतला पाहता येईल या आशनंे सोन्द्या पावली कटवायला तयार िंाला 
होता.’– र्ि ९३. २. (पतंग) कापिे; काटिे. ३. हनरुत झर करिे; गप्प बसविे. ४. घालवनू लाविे; न भेटता 
वाटेला लाविे; टाळिे : ‘क िाला कटवायर् ंअसलं तर त म्ही मला सागंायला लावता, ‘बाबा घरी नाहीत.’ 
– वावारू ६४. 
 
कटविे, कटणविे अहि. खजील करिे. (व.) 

उहि. १. कमी करिे; कापिे : ‘घ्या हहशोब व्याज कटवा जी.’ – होला १४३. २. तोडिे; िाटिे. 
 
कटवंजन पहा : कटंजन : लोखंडी तारारें् जे कटवंजन (कठडा) असते.’ – स्मरि १०१. 
 
कटवा प . वहेकळीच्या लाकडार्ी मोठी हटपरी. हहने म ले खेळतात. (व.) 
 
कटवा प . गडवा; ताबं्या. (राजा.) 
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कटवे न. कारले. 
 
कटसोि गौरीफळ. 
 
कटंकटीएमान हव. देहशषे मात्र असलेला; अत्यंत क्षीि : ‘महात्मेहन कटंकटीएमान होउहन असावे ।’ 
– लीर् ३०५. 
 
कटंग प . बाबंरू्ी जात. (िंाडी) [सं. कंटहकल] 
 
कटंजन, कटांजन, ककटजन, कठांजन न. १. (नक्षीदार) कठडा; (दार, हखडकी, गाडी, पलंग 
इत्याहदकारं्ा) गराद; (िंाडाभोवतालरे्) कंपाउंड; कामट्यारं्ी उभी−आडवी जाळी; जाळीदार काम. २. 
अधी जाळी झकवा झभत घातलेला ओटा. ३. झपपळ, औद ंबर याचं्या भोवतालर्ा पार. (माि.) ४. 
देवळाभोवतालर्ी प्रदहक्षिेर्ी वाट. [सं. काष्ठ + जहनत] 
 
कटा उद्गा. हाय−हाय; कटकटा : ‘कटा रे हमया ंर्ाहटला । क र्स्वदे  ॥’ – ्ा १३·५४०. 
 
कटा प . १. वध; हत्या; कत झल; कापाकापी; ठार मारिे : ‘संपूिच कटा जाला.’– हशहद २९. २. 
रजप तारं्ा जोहार. [सं. कटाह] 
 
कटाई स्त्री. १. हपकार्ी कापिी. (व.) २. कापिीकहरता हदलेली मज री. [झह.] 
 
कटाकटा पहा : कटकटा : ‘म्हिती नाडलों कटाकटा ।’ – रास २·२९. 
 
कटाकटी स्त्री. १. कापाकापी : ‘दोन्द्ही फौजा समोरासमोर उभ्या आहेत. कटाकटीला केव्हा तोंड 
लागेल सागंता येत नाही.’ -यहो. २. पतंगार्ी कापाकापी. (िंाडी) [झह.] 
 
कटाकटी हिहव. जेमतेम; कसेबसे. 
 
कटाकटी स्त्री. १. सवचसाधारि िाटािाट; कपात (हवहवध बाबी, वतेन इत्यादनर्ी). २. भाडंि; 
कटकट. (ग .ना.) [कटिेरे् हद्व.] 
 
कटाकटो हिहव. कर्कन. (र्ाविे.) (िंाडी) 
 
कटाकय, कीटाकोय प . कोहकळ पक्षी. (गो.) [झह. कोयल] 
 
कटाग्नन, कटाननी प . अपराध्याच्या अंगाला गवत बाधूंन त्याला आग लावनू जाळण्यार्ी हशक्षा. 
[सं.] 
 
कटाघशी वटवट. 
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कटाचूर हव. १. पूिच; प रेपूर. (व.) २. दोन देिारा दोन घेिारा. (माळवी) 
 
कटाडी स्त्री. १. काठ. (िंाडी) २. कठडा. दाकोप . [सं. कट] 
 
कटान प . कठाि. (िंाडी) [सं. काष्ठधान्द्य] 
 
कटाप प . उपाय; इलाज. (गो.) 
 
कटाप हव. १. (पत्त्यार्ा खेळ) खलास; नाल्स्तरूप; अभावरूप; जवळ नसलेला. (हि. करिे.) २. 
बाद; हनरुत झर; काही करू न शकिारा. ३. काढून टाकिे; थाबंविे; वगळिे : ‘त्या टाइमापासून मात्र 
दूधवाल्यानं आमर्ी भट्टी एकदम कटापर् केली होती.’ – हातभट्टी १४८. 
 
कटाब स्त्री. पत्त्यातील ह क मारे् पान. (िंाडी) 
 
कटायी मोठी कढई. पहा : कटाह 
 
कटार हव. प्रौढ; जून. (िंाडी) 
 
कटार, कटारी स्त्री. डोंगर, बाजू, डोंगरकाठ डोंगरकपारी. : ‘डोंगरकटारीला हहरव्या शालूर्ी कोन 
येती ।’ – लोसा शब्द ४६. (ना.) 
 
कटार, कट्यार स्त्री. १. सरळ व एक हात लाबंीरे् दोन्द्ही बाजंूना धार व प ढे झर्र्ोळे टोक असलेले, 
पोटात ख पसण्यारे् एक हत्यार. हे कमरेला खोवतात : ‘तरी वायाहंर् का ंबाधंावन कटारें :’ – ्ान ४·२३३. 
२. कापडावर कट्यारीसारखी काढलेली वलेब ट् टी. ३. (ल.) दहशत; भीती; धास्ती; अंतयामी होिारे द ःख; 
मानहसक यातना; मनाला सतत बोर्िारे द ःख, काळजी (हि. राहिे) : ‘इंग्रजारें् उरावर कट्यार राहील.’ 
– पया २५६·४. अहधकारारे् एक हर्न्द्ह. स्वराज्यात (मराठेशाही) मोठ्या अहधकारार्ी वसे्त्र देताना 
हशके्ककट्यार सरकारकडून हमळत असे. [सं. कट्टार] (वा.) कटार णजवािा असिे, कटार णजवािा िागिे, 
कट्यार णजवािा असिे, कट्यार णजवािा िागिे– अहतशय द ःख काढिे; मनाला अहतशय काळजी लागिे. 
कट्यारीप्रमािे द ःख झर्ता बोर्त राहिे. कटार उरावर टाकिे, कट्यार उरावर टाकिे – (कजच, अपहरहायच 
कतचव्य, वाईटार्ी भीती, जबाबदारी इत्यादनच्या) कर्ाट्यात सापडिे; नेहमी आगामी संकटाच्या काळजीत 
असिे : ‘इंग्रजारें् उरावर कट्ट्ट्यार राहील’ – पया २५६. कटार िाविे, कट्यार िाविे – टोर्ून बोलिे, 
झनदा करिे. 
कटारकाठ, कट्यारकाठ  प . (कापडार्ा) कट्यारीप्रमािे काढलेला काठ. 
 
कटारवाह, कट्यारवाह, कटारवाहा, कट्यारवाहा – हा हव. कट्यारधारी; कट्यार बाळगिारा 
(हशपाई) : ‘वाहािी लाहवती कटारवाहें.’ – उषा १११०. 
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कटारा प . १ कठडा; गरादा. २. बाबंचू्या काड्ारं्ा झपजरा. ३. गलबतार्ा सागंाडा; माल काढून 
घेतलेले गलबत; खटारा : ‘त म्ही हलहहले की, गलबतार्ा हजन्नस घेऊन कटारा सोडून हदला.’ – पेद 
२४·१८४. [सं. काष्ठ + हारक] 
 
कटारी, कटारीदार हव. १. कट्यारीसारखे पटे्ट, वेलब ट्टी, हशवि असलेले (कापड, र्ीट इ.) : 
‘र्ोळी अंहजरी जहरकाठंार्ी रंग कटारी नवा ।’ – पत झा ४·२१. २. कट्यारीप्रमािे वीि असिारा (गोफ, 
दाहगना, हशवि इ.). 
 
कटारी, कटारीदार स्त्री. डोंगरकाठ; कपार; बाजू : ‘डोंगरकटारीरे् हकल्ले.’ – हशहद २८५. 
 
कटारी, कट्यारी स्त्री. १. (र्मच.) काट्यार्ी आरी. हहने स ईहशवाय खालीवर दोरा आिता येतो. 
२. लहान कट्यार. 
 
कटारेकार प . कट्यारधारी : ‘उस्पहसती कटारेकार : तेिे सोडले पारकेयारे् मोगर ।’ – रुस्व 
२३२८. 
 
कटाव प . १. व्यवल्स्थत बाधंिी; डौलदार रर्ना; थाट; मेळ; देखावा (सैन्द्य, पहरवार इत्यादीर्ा). २. 
(ल.) आटोपशीरपिा; भारदस्तपिा; प्रौढपिा (भाषि, हनबधं इत्यादनर्ा). ३. व्यवल्स्थतपिा; 
तरतरीतपिा; भपका (पोशाख, रे्हरा, र्ाल, रुबाब इत्यादनर्ा). ४. संघ; कट; बनाव; कारस्थान; जूट : 
‘आनंद घटाव ब्रह् कटाव । थोर हधटाव हे ग रु कृपा ।’ – दाहव ३१३. ५. एक प्रकारर्ा कहवतेर्ा िंद; 
कटावार्ी कहवता. ही एक धावती रर्ना असून यातील गटाचं्या पंक्तनर्ी संख्या हनहश्चत नसते. अमृतराय 
कवीने या िंदात बरीर् पदे केली आहेत. पहा : कणटबंध ६. कत झल; लढाईतील जोरार्ा हल्ला : ‘कटाव करीत 
र्ालले जेव्हा हतरारे् मार बसहवली ॥’ – ऐपो २७८. [का. कटे्ट = रर्ना] [सं. कृत्] 
 
कटावगरी स्त्री. घालूनपाडून बोलिे : ‘बोहलला कटावगरीनें’ – दाहव १८४. 
 
कटाविी स्त्री. १. कटावार्ी कहवता. पहा : कणटबंध. २. पहार. 
 
कटाविी स्त्री. (स्था.) बाधंकामातील लाकूडकामात वापरले जािारे पहारीसारखे एक हत्यार, 
यारे् टोक डावासारखे वाकवलेले असते. लाकूडकाम उर्कटण्यासाठी यार्ा वापर होतो. 
 
कटास प . कष्; त्रास; संकट (अन्न, वस्त्र, घरदार इत्यादनच्या अभावाम ळे); क ते झघाशी; अंगमोड 
(आजारी, त्राहसक, असंतोषी मािसाच्या श श्रूषेम ळे होिारी). (हि. काढिे, सोसिे, हनघिे.) 
 
कटासिी पहा : कडासिी, कडासिे 
 
कटासिे अहि. १. त्रास, संकट सहन करिे; हाल सोसिे. २. दमिे; थकिे; भागिे. २. घट्ट 
आवळिे. [सं. कष्] 
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कटासन, कडासन न. दभच, मोळ झकवा गवत यारं्ी लहानशी एका मािसाप रती र्टई; तृिासन; 
दभासन. [ सं.] (वा.) कटासन घािून बसिे, कडासन घािून बसिे – १. तपश्चया करिे. २. (ल.) 
तपश्चयेरे् ढोंग करिे. 
 
कटाह प . मोठी कढई, कटायी (कढई उलटी केली असताना हतर्ा आकार आतून आकाशासारखा 
हदसतो. वदेान्द्तात ब्रह्कटाह, अंडकटाह अशी आकाशाला उपमा हदलेली असते) : ‘तेथे ब्रम्हकटाह शतकूट 
। हों पाहत असे ॥’ – रा्ा १·१४७. [ सं.] 
 
कटाळिे प . अहि. दमून जािे; कंटाळिे; थकिे. [सं. कष्ाळू] 
 
कटाळी प . कठडा : ‘हजकडे हतकडे कटाळी हखडक्या जाळ्यावरी’ – ऐपो २·१५१. [सं. काटें] 
 
कटाक्ष प . १. डोळ्याचं्या कोपऱ्यातून पाहिे (साहभप्रायाने); अपागंदशचन; अपागंदृष्ी; डोळा घालिे, 
डोळा मारिे; वाकडी दृष्ी : ‘काय र्रं्ळ  मासा । काहमनीकटाक्ष  जैसा ।’ – ्ा १४·१७०. २. (ल.) व्यंग्याथारे् 
भाषि; िद्मीपिा; उपरोहधक भाषिार्ा रोख. ३. िोधदृष्ी; गैरमजी; राग; वैर; कलह. ४. म िा; रोख; कल; 
प्रवृहत झ, (वा.) कटाक्ष वाढिे– वैर हनमाि होिे : ‘राजेश्री म रारराव यारे् व म साफरखानारे् कटाक्ष वाढले.’ 
– पेद २८. १७९. कटाक्ष णमटिे – भाडंि संपिे : ‘लक्षमीबाई झशदे व अहलजाबहादर यारें् कटाक्ष हमटत 
नाही.’ – ऐलेसं ५७५६. कटाक्ष िागिे– भाडंि लागिे : ‘जाबतेखान श ितालास आहेत…. त्यार्ा कटाक्ष 
लागला आहे.’ – पेदभा २९·८९. ५. म िा; जोर; रोख; कल; प्रवृत झी : ‘गीतेर्ा सवच कटाक्ष यार् तत्त्वावर आहे.’ 
– लोहटकेले ४·५२३. [सं.] 
 
कटाक्ष हव. काटक; सहनशील (शरीर, मािूस) : ‘मेंढरापेक्षा बकरें कटाक्ष असते.’– 
मराठी ३ रे प . (१८७३)− ११८. 

प . १. किखरपिा; सोहशकपिा; (श्रम करण्यार्ा) काटकपिा. २. ताकद; जोर; सामर्थ्यच : 
‘देशी येऊन हफरून महायात्रा होण्यास शरीरकटाक्ष व रव्य दोन्द्ही मजपाशी नाहीत….’ – मझशयाकंा ६३१. 
[सं. काष्ठ+अक्ष] 
 
कटाक्षिे हि. दृष्ी रोखिे : ‘कटाक्षहून डोळा ंरीगे : सळे आंग ळी सूहन वगेे : की देखना हमरवे सोगे 
: तयारें्हन ।’ – सव ७०. 
 
कटांजन पहा : कटंजन 
 
कटांदर न. ऊदमाजंर; काडेंर्ोर. पहा : किंदर, ककिदर 
 
कणट, कटी स्त्री. कंबर, देहार्ा मध्यभाग. [सं.] 
 
कणटकांची स्त्री. कंबरपट्टा : ‘कहटकारं्ी वरी हहरे थोर । जैसे हदनकर जहडयेले ॥’ – राहव ८·४९. 
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कणटणछन्न न. (नृत्य.) दोन्द्ही हात दोन्द्ही बाजंूना वर उर्लून पताकाहस्त करून मनगटात सैल 
करून कंबर प ढे मागे हलहविे. [सं.] 
 
कणटतट प . कंबर, हनतंब; कनवट : ‘वंशी नादनदी हतला कहटतटन खोवोहन पोटन पटन ।’ – वामन, 
वनस धा १८. 
 
कणटता, कणटटा, कटेटा प . हजम्मा; मक्ता; कंत्राट; करार. (व.) 
 
कणटबद्ध हव. १. कंबर कसलेला. २. तयार. (हि. होिे, असिे). 
 
कणटबंद हव. १. पहा : कटबंद. २. संयमी; ज्याने कामहवकार आटोक्यात ठेवला आहे असा (प रुष, स्त्री). 
 
कणटबंध प . १. कहटबदं; कटबदं. २. कटावार्ी कहवता. यात प्रास, अन प्रास, यमके यारं्ी रेलरे्ल 
असते. पहा : कटाव. उदा. ‘तरीर् एथें जन्द्मा यावें, तरुिी क र्द्वय पेटे घ्याव,े मन्द्मथसहरता तरुनी जावे, 
तरुिीसंगें हनसंग व्हावे, व्यथचहर् का ंतारुण्य हरावे? तृिासनाला काय करावें? स खमंर्कन मंहदरी भरावे, 
गाढाझलगनन शयन करावें.’ – इ. अमृत २५. [का. कटे्ट = रर्ना] 
 
कणटबंध प . १. कंबरपट्टा; कहटबदं; मेखला; कारं्ी. २. भमेूखला, भवूलय; पृर्थ्वीच्या गोलावरील 
वातावरिार्ा कल्ल्पलेला पट्टा, प्रातं; अयनवृते झ आहि ध्र ववृते झ याचं्याम ळे िंालेले भपूृष्ठारे् भाग. यारे् उष्ट्ि, 
समशीतोष्ट्ि, शीत कहटबधं असे प्रकार आहेत. [सं.] 
 
कणटबंध प . (मल्लखाबं) वेताच्या मल्लखाबंार्ी अढी कमरेभोवती बसवनू मारण्यार्ी उडी. [सं.] 
 
कणटबंधन न. कंबरपट्टा; करदोडा; मेखला; कारं्ी. पहा : कणटबंध [सं.] 
 
कणटभ्ांत न. (नृत्य) उजवा पाय सूर्ी करून मग अपहवद्ध करिाप्रमािे करून कहटरेहर्त करिे. 
 
कणटरव प . झसह [प्रा.] 
 
कणटवात प . कंबरेत हशरिारा वात; कंबर धरिे. [सं.] 
 
कणटशूि प . १. कंबरद खी. २. (ल.) अहतशय कामवासना; हवषयलंपटता (प रुषाबिल 
वापरतात). [सं.] 
कणटशूिाची व्यथा बाहेरख्यालीपिार्ा िंद. 
 
कणटसमकरि (नृत्य) पायारें् स्वल्स्तक करून पाय काढून घेिे व दोन्द्ही हात कटीवर ठेवनू कमरेर्ी एक 
बाजू थोडी वर करिे. [सं. कहट] 
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कणटसर प . (स्था.) तळसरी; झभतीच्या खालील भागाभंोवती हनराळ्या रंगार्ी झकवा लाकडार्ी 
बसवलेली पट्टी. 
 
कणटसूत्र न. करगोटा; करदोडा; कंबरपट्टा; कहटबदं. [सं.] 
 
कणटस्नान न. पायापासून कमरेपयंतरे् अंग ध िे; स्नानार्ा एक प्रकार. 
 
ककटग न. १. (हशविकाम) बेतलेले कपडे कापिे; हशवण्यासाठी कापिे. २. केस कापिे; केस राखिे. 
[इं. कट = कापिे] 
 
ककटदर प . कझलदर; काडेंर्ोर; ऊद; काळमाजंर. हे िंाडाच्या ढोलीत राहते. (क .) 
 
कटीची जागा (सोंगट्याचं्या खेळात) कट− फ ली असलेले घर. ही महत्त्वार्ी जागा असते. (कारि त्या 
जागी असलेली सोंगटी मरत नाही यावरून). नाके; महत्त्वार्ी जागा; मोक्यार्ी जागा : ‘संख्येनें थोडें असलें  
तरी झहदी लोक हेर् ब्रम्हदेशातंील आर्मथक जीवनातंील कटीच्या जागा व्यापून बसले आहेत.’ – के ९·९·३८. 
 
कटीतटी न. पैलतीर. 
 
कटीर मूत्रश्रोिी; वृक्करोिी. 
 
कटु, कटू हव. १. हतखट (मूळ अथच हतखट असा असून प ढे कडू असा िंाला) : ‘संस्कृतातं कट  
म्हिजे हतखट आहि हतक्त म्हिजे कडू असा अथच असून…’ − गौर ८२१. हतक्त यार्ाही मूळ अथच कडू असा 
असून प ढे हतखट असा िंाला. २. कडू : ‘कटवम्ल लवि मेलें  । गभचवतीरे् प रती डोहाळे ।’ – एभा १०·४३०. 
३. तीव्र; उग्र; भयंकर. ४. अहप्रय; वाईट; द ःखदायक; ममचभेदी (भाषि.) ५. आवशेपूिच; जळजळीत; जहाल; 
तापट. [सं.] 
 
कटुक पहा : कटुकी : ‘कट क, तान्द्या, अंजन, क ं बा, हेळ वगैरे इमारतीरे् उपयोगी आहे. हठकहठकािन 
आहेत.’− खेया. 
 
कटुकरंज प . करंजारे् िंाड व फळ. हे कडू व ज्वरनाशक असते; सागरगोटी. 
 
कटुक रोणहिी काळी क टकी; कट की. 
 
कटु कतयव्य सकृत् दशचनी अहप्रय वाटिारी पि शवेटी हहतार्ी ठरिारी अशी करावी लागिारी गोष्. 
 
कटुकी स्त्री. क टकी; एक औषधी िंाड. 
 
कटुता स्त्री. १. कडवटपिा; तीव्रता. २. हतखटपिा; तीक्षिता : ‘अंतमचहलन रवतें र्क्ष  जसें पाहताहंर् 
कट तेला ।’ − मोआहद २४·२८. ३. अहप्रयता. [सं.] 
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कटुफि न. १. कारली. २. कडू पडवळ; कंकोळ. 
 
कटुवि न. वाडवहडलारें् हठकाि. (कर.) 
 
कटुवाि न. १. नापीक जहमनीर्ी कायमधारा पद्धतीने वशंपरंपरागत हदलेली देिगी. (रत्ना.) २. अशी 
देिगी हदलेली जमीन. 
 
कटुसत्य न. अहप्रय वाटिारे पि वस्त ल्स्थहतहनदशचक तर्थ्य; न रुर्िारी पि खरी गोष्, 
वस्त ल्स्थती. 
 
कटुस हव. कडवट. (िंाडी) [सं. कट ] 
 
कटुळते, कटोळते न. सराफार्ा झकवा सोनारार्ा गोल िंोळिा; बटवा (दाहगने, वजने, तराजू 
इ. ठेवण्यार्ा); बोरी. [क. कट् ले] 
 
कटे स्त्री. स्वारी; आिमि : ‘तयावरी कटे न करावी ।’– परं्ो ९४·५. 
 
कटेि न. फळभाजी, करगेले : ‘खाली उतीली पाटी म्हिे कटेलं लेयजा’ – बगा ११७. 
 
कटोकटी हिहव. सरासरी; कसेबसे; जेमतेम; मोठ्या म ल्ष्ट्कलीने (एखादी गोष् होिे, माप भरिे इ.). 
 
कटोत्रा पहा : कटणमती : ‘कटोरयारे् दोन आिे याजपासून घेऊं नये.’ – हवहक्षप्त २·५८. 
 
कटोरा प . १. मोठी वाटी; मोठ्या तोंडार्ी पसरट वाटी; वाडगा; रोि. २. कडू भोपळा; जव्हेरी नारळ, 
लाकूड इत्यादनरे् केलेले भाडें, रोि : ‘कटोऱ्यात द ग्ध र्श्ानीर्ें काढून I’– रामदासी २·७३. ३. (भरतकाम) 
वाटीप्रमािे खोलगट जरीर्ी हटकली. [सं.] 

हव. (ल.) लहान; स ंदर (स्त्री, मूल, गाय इ.). 
 
कटोरी स्त्री. कार्ोळीर्ा (स्तनावरील) भाग : ‘परंत  हतच्या कटोऱ्या आिखी काठं हे जरीरे् होते.’ − धमा 
१५७. 
 
कटोरी स्त्री. लहान कटोरा. 

हव. १. लहान जातीर्ी (जनावरे). २. ठ सका; ठेंगिा (मािूस, जनावर इ.). (माि.) 
 
कटोरे न. कान असलेला वाडगा. 
 
कटोि न. कट चले (भाजी); करटोली; काटले. (व.) 
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कट्ट न. कवर्; करवटंी. (गो.) 
 
कट्ट प . न. एक प्रकारर्ा आवाज (हवशषेतः तार देण्याच्या यंत्रावर होिारा); खट्ट, ख ट्ट आवाज. 
 
कट्ट स्त्री. कंबर : ‘लवथहवत मलपे दोंद । वहेष्त कट्टनागबदं ।’ – दाहस १·२·१६. [सं. कहट] 
 
कट्ट न. १. वढेे; अंगठी; कडे : ‘रत्नजहडत कट्ट िंळके येकदंत.’ − दाहव ३७·४०४. २. एकोपा; जूट 
: ‘कट्ट घालून राजकारिा । लोक लावी ॥’ – दास १५·२·२५. [क. कटु्ट = बंधन, बाधंिे] 
 
कट्टकन, कट्टकर, कट्टणदशी पहा : कटकन, कटकर, कटणदशी. 
 
कट्टबंद न. जूट; एकहत्रतपिा. 
 
कट्टर हव. १. कटे्टर; ज नेप रािे; जीिच; फाटके; नष्प्राय. (गो.) २. प रािमतवादी; सनातनी. कडवा. 
३. हट्टी; द राग्रही; हनदचय. ४. कट्टा; जाज्वल्य; पक्का; पूिच; अट्टल; हबलंदर. एकार् मताला झकवा पथंाला 
हर्कटून राहिारा; हभन्न मते झकवा पथं यानंा हवरोध करिारा. [झह.] 
 
कट्टा प . कापाकाप; कत झल; नाश. (वा.) कट्टा घाििे, कट्टी घाििे – पतंगार्ी काटाकाट करिे. 
(कर.) [सं. कृत् = कापिे] 
 
कट्टा हव. १. बळकट; हधप्पाड; काटक. २. ह शार; र्त र; हनप ि; तज््; र्पळ (लेखक, वक्ता, योद्धा, 
स्वार इ.) : ‘त झ्या हवजयझसहासारखे जर सगळे कटे्ट असते तर आिखी काय पाहहजे होते?’ – रुरा ४७. ३. 
वीरश्रीय क्त; शूर; उत्साहपूिच; तल्लख; धाडसी (मािूस, मसलत, य क्ती). ४. घनघोर; भयंकर; कडाक्यार्ी; 
आवशेार्ी; कटाकटीर्ी; जोरार्ी (लढाई, कज्जा, भाषि, मेहनत) ५. थोर; अफाट; मजबतू; साहसी; बळकट 
(सैन्द्य, व्यहू). ६. अंतःकरिापासूनर्ा; हनग्रही; पक्का. ७. पूिच; प रा; कट्टर, जाज्वल्य. उदा. कट्टा स धारक; 
कट्टा अहभमानी : ‘ते कोित्या देवधमारे् कटे्ट भक्त राहिे शक्य नव्हते.’ – रालेख १३७. [सं. धट्टा < धृष्; 
कट = अहत] 
 
कट्टा प . १. ओटा : ‘(ती) वृदंावनाच्या कट्ट्ट्याला टेकून खाली बसली.’ – रथ २७७. २. 
ओिेंकऱ्यानंी ओिें ठेवण्यासाठी मोठ्या रस्त्याच्या बाजूला खादं्याइतका उंर् बाधंलेला ओटा; धमचधक्का. 
(कर.) ३. जूट; एकी. ४. द कानारं्ी रागं. जसे :− सराफकट्टा. [का. कटु्ट = बाधंिे; कटे्ट = ओटा त. कटै्ट] 
 
कट्टाकटी पहा : कटोकटी : ‘बनारसहून हनघालों त्यावळेी कट्टाकट्टी िंाशंीपयंत भाड्ाप रते पैसे 
माझ्याजवळ हशल्लक होते.’ – मामू ९०. 
 
कट्टाड हव. डौलदार. 
 
कणट्टमिी प . कट्टीमनी. १. भामट्यारं्ा नाईक; तालमड; तालदरु. (भामटी बोली) २. 
महारावंरील एक अहधकारी. (हवजापूर.) [क.] 
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कट्टी स्त्री. सोंगट्याचं्या पटातील कट. [क.] (वा.) कट्टी धरिे, कट्टी गाठिे, कट्टी बसिे – हनभचय 
हठकािावर असिे. (कर.) [सं. कहट] 
 
कट्टी, कटे्ट स्त्री. न. करवटंी (नारळार्ी). हहर्ा उपयोग भाडं्ाप्रमािे करतात : ‘लेकानंो एक एक कट्टी 
फेिी तर अगाऊर् वसूल केली आहातं.’– सह्यारी २०१. (गो.) [सं. कवर्] 
 
कट्टी स्त्री. नाश; कट्टा. (वा.) कट्टी मारिे– कापाकाप करिे. [सं. कत्च] 
 
कट्टी स्त्री. अबोला : ‘त्यारं्ी कमी माझ्याशी नेहमीर् कट्टी घेते.’− वावारू ६५. (हि करिे, घेिे) 
 
कट्टी खायरो, कटे्ट खायरो दहररी; हभकारी; दैवहीन. (गो.) 
 
कटे्ट पहा : कट्टर 
 
कटे्टि न. करवटंीरे् तेल. (गो.) 
 
कट्टो न. फ टके भाडें. (गो.) 
 
कट्यार स्त्री. सरळ, एक हात लाबंीरे्, द हेरी धारेरे्, हनम ळत्या टोकारे्, पोटात ख पसण्यारे् हत्यार. 
(वा). कट्यार उरावर राहिे– कायमर्ी दहशत झकवा धाक असिे. कट्यार काळजात घुसिे– मनाला 
एकदम अहतशय वेदना होिे; अनपेहक्षतपिे अत्यंत अहप्रय अशी गोष् घडिे. [सं. कत्रच] 
 
कट्याळ न. अहरष्. पहा : कवंटि 
 
कट व हव. कटू; कडू : ‘कटव हतक्षिें सवांग पोळे ।’ – दास ३·१·२१. [सं. कट ] 
 
कठ न. १. यज वेदार्ी एक शाखा. कठ ऋषीने ही रर्ली. २. कठवल्ली नामक कृष्ट्ियज वेदारे् 
उपहनषद. [सं.] 
 
कठडा, कठरडा प . १. गरादा, रेजे बसवलेली र्ौकट; गजारे् काम (पलंग, गाडी, दार, हखडकी 
इत्यादनरे्); कटारा. २. खोहगरारे् खोड; खोहगराच्या बाजू. ३. (ब रुडी) क ं डीच्या तोंडाला पेल्याच्या 
तोंडासारखा सभोवार केलेला कामट्यारं्ा काठ. ४. कामट्यारं्ा झपजरा (आत जनावर ठेवण्यार्ा) : 
‘हर्त्त्यास बसण्यासाठन एक कठडा केलेला असतो, तो घोड्ावर ठेहवतात.’ – हर्मा ३४. ५. गॅलरी; सज्जा. 
 
कठड्याचे खोगीर न. कठािी खोगीर; र्ौकटीरे् खोगीर; भोवती कठडा झकवा गाद्या, हगद्या 
असलेले खोगीर; खोड. 
 
कठि पहा : कटविी 
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कठपुतळी स्त्री. १. हाताला बाधंलेल्या दोऱ्यानंी नार्वता येिारी बाह ली. २. एखाद्याच्या पूिच 
ताब्यात असिारी त्याच्या इशाऱ्यावर नार्िारी व्यक्ती. 
 
कठाि, कठान, कठािमठाि न. १. मूग, उडीद, तूर वगैरे कडधान्द्य; कडदि. पहा : काठि २. 
रब्बीरे् पीक. (व.) (वा.) कठािी ठेविे– १. कडधान्द्यासाठी, रब्बीसाठी जमीन राखून ठेविे. २. उपाशी 
ठेविे. 
 
कठािी स्त्री. वावर; शते. 
 
कठाळू प . साडं; पोळ. (व. ना.) 
 
कठांजन पहा. कटंजन 
 
कणठि, कठीि – न हव. १. अवघड; अशक्यप्राय; द ष्ट्कर. २. संकटपूिच; आपद ग्रस्त; कष्प्रद 
(गोष्, बनाव, प्रसंग) : ‘कहठि समय येता ंकोि कामास येतो.’– र १०. ३. घट्ट; बळकट; टिक; नरम नव्हे 
असे; जे तोडण्यास बळ लागते असे : ‘मृद  आहि कहठन । हे स्पशारे् दोन्द्ही ग ि ।’– रा्ा २·११५. ४. करण्यास 
वाईट. ५. द ःखप्रद; सोसण्यास अवघड; हजवावररे्; मरिप्राय (आजार, रोग, ल्स्थती). ६. िूर; कठोर; 
दयाशून्द्य (मािूस, कृत्य). ७. मनाला लागेल असे; कडक; कठोर (शब्द, भाषि) : ‘आपले िंाकंी अवग ि । 
प हढलास बोले कहठि ।’ – दास ५·३·९२. ८. समजण्यास अवघड (गं्रथ, अभ्यास, व्यवहार). (वा.) कणठि 
वाटिे, कठीि वाटिे– अवघड वाटिे; द ःख होिे. [सं. कहठन] 
 
कणठिीभवन न. (वै.) (शरीरावयव) कठीि होत जािे. 
 
कणठिीमय हव. (भशूा.) परृ्थ्वीच्या र्ार कालखंडापंैकी सरपटिारे प्रािी ज्या कालखंडात 
अल्स्तत्वात होते तो (द सरा कालखंड). 
 
कणठनी हाडच हडस्क. इ संगिकातील माहहती साठवण्यारे् म ख्य कें र. 
 
कणठनोत्तर न. द भाषि; हशवीगाळ; हनभचत्सचना. [सं.] 
 
कठीि पहा : कणठि 
कठीि कोळसा पहा : दगडी कोळसा 
 
कठीि तािू (वै.) वरच्या जबड्ाच्या आतील कठीि भाग. 
 
कठीि पािी (रसा.) काही हवराव्य रसायनाचं्या अल्स्तत्वाम ळे ज्यामध्ये साबिार्ा फेस सहजगत्या होत 
नाही असे पािी. 
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कठीि मजी गैरमजी; इतराजी. 
 
कठीि विय ट वगच आहि जोडाक्षरे. 
 
कठीया प . प जारी; ग रव : ‘कहठया…’ – दृपा ९४. 
 
कठीये स्त्री. प जारीि : ‘तीए तेझथर्ी कठीयें ।’ – लीर्पू ५००. 
 
कठे, कथे हिहव. कोठे. (खा.) [सं. क त्र] 
 
कठोर हव. १. टिक; कठीि (दगड, लाकूड इ.) : ‘हवस्तीिच वत चळ उदग्र कठोर भारी । वर्मधष्ट्ि  ते स्तन 
हतरे् कनकान कारी ।’ – र १५. २. हनदचय; दयाशून्द्य (अंतःकरि, मन). ३. तीक्षि, बोर्िारे, ममचभेदी 
(भाषि). ४. ककच श, भसाडा, (आवाज). ५. सक्तीर्ी, कडक, हनष्ठ र (हशक्षा, वागिूक). ६. अवघड : ‘हिया 
कठोर तऱ्हन तेिे’ – रा्ा १८. ९२७.७. मोठे; प्रर्डं. [सं.] 
 
कठोरभाषी हव. द सऱ्याला लागेल, िंोंबेल असे बोलिारा. 
 
कठोर विय (ध्वहनहवर्ारात) ज्याच्या उच्चारात स्वरनहलकारं्ा कंप होत नाही असा विच; अघोष– जसे 
मराठीतील क, ख, र्, ि, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स ही व्यंजने कठोर आहेत. 
 
कठोरी हव. कठोर; कडक : ‘क हटल क ब हद्ध क पात्र कठोरी ।’ – नाम ७४८. 
 
कड प . स्त्री. १. बाजू; पक्ष : ‘त्यार्ा कड घेऊन ती बोलू लागली.’ – रथ १९०. २. बाजू; टोक; काठ; 
शवेट; मयादा (शते, तळे इत्यादनर्ी). ३. हदशा; प्रदेश; हवभाग (र्त र्थ्यांत, षष्ट्ठ्यंत प्रयोग– ह्याकडेस, 
त्याकडेस, इकडर्ा, हतकडून इ.). : ‘नये मंत्राहदक तयाकड ।’ – ्ा १७·१८२. ४. बरगड्ारं्ी एक बाजू, 
कूस. (व.) ५. सीमा; पराकाष्ठा : ‘तंव देओ भिती सार्र्ी । पहर कड केलें  आम्हीर्ी ।’ – हशव २००. ६. 
हनकाल; शवेट (आरंहभलेल्या कायार्ा). [क. कट = शवेट] (वा.). कड ओढिे, कड घेिे, कड धरिे– 
एखाद्यार्ी (मािूस, कायच) बाजू धरिे; पक्ष स्वीकारिे. कड करिे– हटकाव धरिे. (व.) कड काढिे, कड 
धरिे– एका सपाट्यात, दमात शवेटाला नेिे; आरंभनू संपहविे (काम इ.) : ‘… आहि वाडी तो हकती कड 
काढतो यार्ी वाट पहात राहहली.’ – बनगर ८५. कड घाििे– साथचक करिे. कड पडिे, कड फेरिे – 
कूस बदलिे : ‘हतने िंोपेत कड फेरली.’ – मािूस १५९. कड िागिे– १. पहरिाम होिे : ‘बाहेरच्या 
मािसाचं्या ल डब डीर्ी कड लागायर्ी नाहन.’ – स्वामी ७१. २. हनकाल लागिे, काम नीट होिे : ‘मी जातीनं 
गेल्याहशवाय कड लागायर्ी नाही.’ – भ तार्ा १२३. कड िाविे– तडीला लाविे, शवेटाला नेिे : ‘कडे 
लावू ंआप ला काळ । सोडोहन तळमळ हर्त झार्ी ।’ – भहव ५०·१४०. कडावर ठेविे– उपाशी ठेविे, द लचक्ष 
करिे, उपेक्षा करिे. (ना.) कडा धरिे– अंक रिे : ‘तीन हदवसानंी बटाट्याच्या फोडी कडा धरू लागतात.’ 
−गार २२. 
 
कड स्त्री. कंबर. (वा.) कडे वेंघणविे– कमर हढली करिे, कमरेर्ा काटा मोडिे : ‘दोन तीनश ेराऊत 
आहिले होते ते दोन तीन मजलीवर आले आहेत. मारून कडे वेंघहवतो.’ – पेद ६८५. [सं. कट, कहट] 
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कड प . कड कड असा आवाज, ध्वनी (तारायंत्रार्ा इ.) [ध्व.] 
 
कड प . कढ; उकळी; उसळी (तापलेले पािी, राग वगैरेंर्ी); आर्; उष्ट्िता. पहा : कढ (राजा.) 
(वा.) कड काढून रडिे– ओक्साबोक्शी रडिे. (राजा.) 
 
कड प . एक प्रकारर्ा रेतीर्ा दगड. [क. कड −कडल = दगड] 
 
कड प . ज व्यातील दानार्ा एक प्रकार : ‘र्ौदानी ज ं पडत असे : कड  : जागरु : नाद  ते्रतीया ’ – 
लीर्पू २८. 
 
कड अव्यय धातू. शब्दयोगी अव्ययासारखा वापरला जािारा ‘बाजू’ या अथार्ा अव्यय धातू. त्याला १. 
समीपतादशचक इ− , दूरत्वदशचक हत, संबंधदशचक हज− आहि प्रश्नदशचक क िी− हे उपसगच लागून स्थलवार्क 
अव्यये बनतात. २. र्ा, ला, ईल, ऊन आहि ए हे प्रत्यय लागून शब्दयोगी अव्यये बनतात. जसे :– हतकडर्ा, 
हतकडला, हतकडील, हतकडून, हतकडे इ. आहि गावाकडर्ा, घराकडला, शहराकडील, पूवेकडून इ. 
[काते. कडे] 
 
कडई रांद्या प . उकळत्या ऊसपाकावर देखरेख ठेविारा. (िंाडी). 
 
कडक हव. (मारताना कड असा होिारा आवाज, यावरून). १. टिक (लाकूड, माती); कमी हर्कि. 
२. महाग (भाव, दर) : ‘हवलायती ह ंडीर्ा भाव घसरल्याम ळे सरकार कृहत्रम उपायानंन नािेंबाजार कडक 
राखून ठेवतें.’ – के १०·६·३०. ३. हशस्तीर्ा, तापट : ‘आपले वडील मोठे कडक आहेत.’ – हवहव १०·५. ४. 
मोडता न येण्यासारखा, पाळलार् पाहहजे असा (हनयम, हशस्त इ.). ५. (ल.) कठोर, उग्र, रागीट : ‘त्यारं्ी 
म रा बरीर् कडक हदसत आहे.’– हवहव ८·१·५. ६. जलाल; प्रखर (भाषि, लेख, ऊन इ.) : ‘उष्ट्िकहटबधंात 
एखादे वळेेस उन्द्हाळा कडक होऊन सवच पदाथांर्ा सत्यानाश होऊन जातो.’ – पाव्ह ५५. ७. तेजस्वी, 
पािीदार : ‘कृष्ट्ि प रःसर पाडंव आले हाकंीत ह्या कडक डोहा ।’– मोगदा १·१९. ८. वाळलेले, आरचता 
नाहीशी िंालेले (धान्द्य, भाकरी). ९. सिसिीत, जोरार्ा. १०. टिक पि हठसूळ (लोखंड, सोने झकवा हशसे 
याचं्याशी त लना करताना). ११. जहाल; िंोंबिारे, उष्ट्ि (हतखट); सहन न होिारे.१२. कच्चेपिाम ळे दडस 
(फळ, भाजी). १३. दिकट, हनकोप (मािूस, जनावर). १४. (ल.) कडू, तीव्र (औषध, तपकीर, हवडी). 
१५. तीक्षि, बोर्िारे (थंडी). १६. ककच श, कानठळ्या बसिारा (आवाज, संभाषि). १७. खळ घालून इस्त्री 
केलेला : ‘क िी लोकल म लगा कडक पॅन्द्टीत आला.’ – कोसला ४०. (वा.) कडक णवझिे – मोठा आवाज 
शातं होिे. 

हिहव. िंपाट्याने, र्टहदशी, र्टकन, मोकळेपिाने (उद्योग इ. होिे, करिे, 
मािसे इत्यादननी धाविे, र्ालिे.). [ध्व.] [सं. कटक] 
 
कडक प . १. (जंहबया, बाक) आपल्या हातातील जंहबयाने जोडीदाराच्या उजव्या पायाच्या बाहेरील 
घोट्यावर मारिे. २. (लाठी) ग डघ्यावरील मार. ३. फहरगदगा यामधील ग डघ्यावरील वार. [झह.] 
 
कडक प . सम दाय; गदी; गोंगाट : ‘पायदळ हनशाि कडक प ढे उडाला ।’ ऐपो ११०. [सं. कटक] 
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कडक, कडका, कडाका प . झहदी भाषेतील एक वृत झ, िंद. त्या वृत झात भाटारे् गािे असते. याला ‘वीर’ 
असेही द सरे नाव आहे. अमृतरायाच्या काही कहवता या िंदात आहेत. उदा. ‘ध्र वागमन ऐकताहंर् भपू हषच 
माहनतसे, तट तट त टहत कसे, पूवच हदश ेपूिच र्रं सम राहस जसा हदसे, उर्बंळूहन गजचतसे ।’ – अमृत ११; 
‘नाना पदें नाना श्लोक । नाना वीर नाना कडक I’– दास २.५.५. [झह.] 
 
कडक झोप गाढ िंोप; शातं िंोप; तब्बल िंोप. (हि. घेिे.) 
 
कडकट्ट प . तार पाठहविाऱ्या यंत्रार्ा आवाज. 
 
कडकड प . १. नगारा, ताशा, टाळ, ढोल इ.र्ा आवाज, वाद्यारं्ा ध्वनी, गोंगाट, कडकडाट; धन ष्ट्य 
मोडल्यार्ा आवाज. २. त्रास. [ध्व.] (वा.) कडकड बाहो करिे – खूप कष् करिे. कडकड वाहिे – त्रास 
सहन करिे. 
 
कडकड प . ह डह डी, थंडीर्ा काकडा. (गो.) 
 
कडकडिे अहि. (नैसर्मगक हवधी करण्यार्ी) घाई होिे; जोराने लागिे : ‘मला हे सगळे बघून 
म तायला कडकडले होते.’ – गिूराया ८५. 
 
कडकडिे अहि. १. कडकड आवाज होिे (वीज इ. र्ा) : ‘कडकहडला भडभहडला ।’ – दाहव २७८. 
२. अहतशय उकळिे, तापले जािे (पािी, तेल, रागात असलेले मािूस) : ‘बह  कडकडे परशरें, जैसा अहत 
तैलपाक थेबानें ।’ – मोभीष्ट्म ११·५६. ३. वादळ होिे; प्रलयकाळाप्रमािे ल्स्थती होिे : ‘बारा सूयच कडकहडले 
।’ – दास १३·४·७. ४. जोराने रागाविे; तितििे; खवळिे : ‘हधक्काहरहत हकहत कन या बाहहर सोडूहन भय 
कडकडो हा.’ – मोगदा १·१९. ५. मोडिे; त टिे; आदळिे; आपटिे. ६. रागावनू मोठ्याने बोलिे, हशवीगाळ 
करिे. [सं. कड्ड] न. भाडंि; कज्जा; कलह. 
 
कडकडा हिहव. नगारा, ताशा इ. वादे्य वाजिे, वाळलेला पदाथच मोडिे, संतापून हशव्या देिे, िंाड 
मोडिे वगैरेच्या आवाजापं्रमािे झकवा उकळिाऱ्या तेलाच्या कडकड आवाजाप्रमािे; कडकन (हि. वाजिे, 
फ टिे) : ‘कडकडा ंजाभंया येती ।’ – दास १८·६·३. [ध्व. कडरे् हद्व.] 
 
कडकडाट प . १. कडकड असा मोठा शब्द; कडाका; दिका; गजचना. पहा : कडकड २. (ल.) 
हनष्ठ रपिा; कडक स्वभाव; तापटपिा. ३. (ल.) आिोश; धडपड (नाख षीम ळे) : ‘साहत्त्वक त्याग करी 
हववकेहनष्ठें । तामस त्याग करी कडकडाटें ।’– एभा १३·१५२. 
 
कडकडाटिे अहि. कडकड असा आवाज होिे; मोठ्याने शब्द होिे (धन ष्ट्याच्या दोरीर्ा, मोडण्यार्ा, 
त टण्यार्ा इ.). 
 
कडकडा वाि भाजल्याम ळे कडकड वाजिारा, कडवा वाल. (को.) 
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कडकडी स्त्री. १. कडकडीतपिा; ताठरपिा. २. जास्त वाळल्याने होिारा (कापड, पाने, कागद 
इ. र्ा) कडकड आवाज; फडफडी. ३. तापाने अंगात येिारी कर्कर्; काटा; हीव; कापरे; कंप; ह डह डी. 
 
कडकडी स्त्री. अव. डोक्यात घालण्यार्ी सोन्द्यार्ी लहान फ ले. (गो.) 
 
कडकडीत हव. १. दाताखाली फोडताना आवाज देिारा; क डक डीत; क ड म क ड म वाजिारे 
(तळलेले वाटािे वगैरे). २. अहतशय उष्ट्ि, कढत (ऊन, पािी इ.); अहतप्रखर, ऐन (द पार), भडकलेल्या 
(ज्वाळा) : ‘कडकहडत द पारन रे्तला अल्ग्नभारी ।’ – म ंव १२६. ३. ताजी; तयार; पक्की; र्ागंली अवगत 
(हवद्या, ्ान); त्या हवदे्यने भहूषत (मािूस). ४. भीडभाड न ठेवता केलेले; स्पष्; मोकळे; ख ले (भाषि, 
व्यवहार); अशा स्वभावार्ा; स्पष्वक्ता; तापट (मन ष्ट्य). ५. शास्त्रोक्त आर्ारहवर्ार अक्षरशः पाळिारा; फार 
सोवळा; अत्यंत श द्ध; पहवत्र; कट्टा (मािूस, सोवळे) : ‘रामायिार्ें वैहशष्ट्ट्य स्थापन करिाऱ्या अनेंक 
गोष्नपैकन कडकडीत र्ात वचण्यच ही एक गोष् असल्याम ळें  आम्ही या गोष्ीस फार महत्व हदलें  आहें.’ − मसाप 
२·२·११. ६. वाळलेले आहि कडकड आवाज करिारे; श ष्ट्क (कापड). ७. नैहष्ठक; अत्यंत हनयहमत; न र् कता 
पाळलेले; अहतशय कठीि (व्रत, ब्रह्र्यच, तपश्चया, वैराग्य इ.). ८. खरेख रे; जागतृ (हपशाच्च, वारे संर्ार). 
९. खडबडीत; रखरखीत : ‘तंव वल्कलें  कडकडीत कहठन । नेसता ंनये सीतेलाग न ।’– राहव १०·१४९. [सं. 
कड] 
 
कडकडून हिहव. १. जोराने आवळून; गच्च; दृढपिे (बाधंिे, आवळिे, हमठी मारिे.). २. हभऊन, 
थोपटून. (गो.) ३. आवशेाने, जोराने; रागाने; त्वषेाने; र्वताळून (अंगावर जािे.); जोरार्ी भकू, (वा.) 
कडकडून चाविे– रागाने, धावनू, जाऊन जोराने र्ाविे : ‘प च्ि रगहडता ंनागें धावावें कडकडोहन र्ावावें 
।’ – मोकिच १४·३. [का. कहड = र्ाविे] 
 
कडकिा, कडकिी, कडकिे प . स्त्री. न. १. नवरात्रात (अगर इतर वेळी) देवीच्या वरील मंडपीला 
टागंलेले कागदारे् नक्षीदार वाटोळे त कडे. २. वरील आकाराच्या तळलेल्या प ऱ्या; तेलच्या; फ लोरा : 
‘कृष्ट्िालागन तेलविें । आिलन कडकडीत कडकिें ।’ – एरुस्व १५·९०. [सं. कडू्ड] 
 
कडकिी स्त्री. क्षयासारखा एक रोग; िंडी; हाडीज्वर. (हि. बसिे.) 
 
कडकिे अहि. १. वाळिे; स किे; कडकडीत होिे (कापड, भाकर इ.). २. अहतशय स कल्याने तडकिे; 
उलिे. ३. श ष्ट्क होिे; आिसिे; करपिे (थंडीने, उष्ट्ितेने उभे पीक इ.). ४. पके्क होिे; वाळिे; कापिीला 
तयार असिे (गवत, धान्द्य इ.). ५. अशक्त, द बळे होिे (मािूस, जनावर). ६. कडकड वाजिे (र्ावताना 
भाकरी, कापताना गवत, जळताना काटे, वाळलेले कपडे, कागद इ.) : ‘बह  वाद्यें मेळा कडकत भरें व्योम 
भरलें  ।’– दाहव २२·३. ७. भडकिे; तापिे; खूप रागावनू मोठ्याने भाडंि करिे; ताशरेा िंाडिे : ‘गोदूबाई 
प न्द्हा ंकडकल्या.’– हाकंाध ९९. ८. गडगडाट होिे (मेघ, वारा, वीज यारं्ा) : ‘तया तेजापेक्षा ंकडकत बळें  
वात स टला ।’ – दाहव २५५. ९. महाग होिे; जास्त वाढिे (बाजारभाव) : ‘लाकडारे् भाव एकदम कडकले 
आहेत.’ – गंगा १२२. [सं. कडू्ड] 
 
कडकतवािा हव. कडका गािारा (भाट) : ‘गवई, गािारिी, कडकतवाले भाट, धाडी, नाटकवाले 
व भाडंारें् तमाश ेवगैरे जास्त नोकरनत ठेवण्यातं आले.’ – ऐरा ६९. 
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कडक णबजिी १. कडकडिारी वीज. २. (ल.) र्लाख; र्पळ; तडफदार; तापट (घोडा, घोडी, स्त्री). ३. 
(ल.) त्वरेने मारा करिारी तोफ. 
 
कडकभार, कडकाभार,कडाकाभार प . कडका गािाऱ्या भाटारं्ा सम दाय : ‘कडकभार हनघाले 
।’ – वसेीस्व ६·५६. 
 
कडकरणविे हि. त्रास देिे. 
 
कडकिक्ष्मी स्त्री. लक्षमीच्या (देवीच्या) उग्र स्वरूपारे् सोंग घेऊन हभक्षा मागिारा; आसूडवाला 
हभके्षकरी. (हा आस डाने कडक असा आवाज काढतो म्हिून.) 
 
कडक वीज (ल.) कडक; तापट; र्पळ (मन ष्ट्य, जनावर). 
 
कडक साणवत्री कडक; तापट; स्त्री; तडफदार, र्लाख स्त्री. 
 
कडका प . र्ाहूल; सूर्ना : ‘बह तेक पट्टीत जाग आहे यार्ा त्या आकृतीला कडका हमळाला असावा.’ 
– आआश े३३९. 
 
कडका प . १. अहतशयपिा; तीक्षिपिा; भर; तीव्रता (उन्द्ह, थंडी इ. र्ा). २. एकाएकी िंालेली तीव्र 
वदेना (अंग भाजले, प्लॅस्टर घातले असताना होते तशी.). ३. कडकडाट; गजचना (मेघारं्ी); दिदिाट; 
खडखडाट; घोष; गजर (अनेक वाद्यारं्ा) : ‘टाळी भजनार्ा करवहून कडका ।’ – दाहव २६८. ४. जोरारे् 
भाडंि; रागार्ा आवशे : ‘आला िोधार्ा कडका ।’ – दाहव ३१४. ५. ओरडा; रड (अहतवृष्ी, अनावृष्ी, 
द ष्ट्काळ, साथ, परर्ि वगैरेबिल), पहा : कडाखा व तडाखा ६. त्रास; उपसगच : ‘त्यार्ा कडका त्यानंी 
क िाला लाव ूहदला नाही.’ – आआश े१८२. 

हिहव. १. सपाट्याने; तडाख्याने; त्वरेने; तत्परतेने (काम, मािसारे् बोलिे झकवा हिया र्ालिे.) 
२. प्रलय : ‘हवज  गजे ऐसा कडका वाहजन्द्हला ।’– श्रीकृष्ट्ि ३१. [सं. कडू्ड.] 

हव. (ल.) आर्मथकदृष्ट्ट्या कफल्लक. 
कडका प . थाट; मौज : ‘आरंभला उत्िाह कडका’– दाहव २४८. 
 
कडका प . ज्वारीवरर्ा रोग. याने पीक वाळते. (हि. पडिे.) 
 
कडका प . आवाज; र्ाहूल : ‘रथारं्ा कडका लागतारं् राजाच्या म लाने धावत जाऊन देवार्ा रथ 
धरला.’ – मसाप १·३·३१. (कातकरी) 
 
कडका प . १. लढाईत वापरण्यारे् एक प्रकाररे् र्मचवाद्य. २. झहदी पदार्ा एक वीररसप्रधान, 
उते झजनपर प्रकार; पोवाडा; वीरश्रीरे् कवन; एक िंद : ‘भाट बोलती कडका । धडाधडी होतसे ।’ – दाहव 
४९६. पहा : कडक [झह.] 
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कडकाविी स्त्री. फटका, तडाखा. 
 
कडकाविे, कडकाणविे अहि. १. र्ापिे; हजेरी घेिे; रागावनू बोलिे; खरडपट्टी काढिे (रागे भरिे, 
हनषेध करिे, ताकीद देिे अशा वेळी). २. आवशेाने बोलिे; गजचना करिे : ‘तो जेव्हा ंकडकावला, धन वरी 
ठेला उभा भतूसा ।’ – आसी ३५. 

उहि. १. (थप्पड) मारिे; (र्ाबकू) लगाविे; सडकून काढिे; र्ोपिे; फटका मारिे : ‘अंगावर 
येिाऱ्या ममाला (झसहहिीला) ते र्ाबकू कडकावनू जागच्या जागी थाबंवतात.’ − वाघझसह ४. २. हनभचयतेने, 
स्पष् बोलिे; सागंिे; िंोकून देिे; म्हिून दाखहविे (उत झर, आधार वाक्य इ.). 
 
कडकावनू, कडकून हिहव. १. त्वरेने; लागलीर्; िंपाट्याने. २. धमकावनू; धडकून; न हभता. पहा : 
कडकडून 
 
कडकांगी हव. सडपातळ; हकडहकडीत; हकरकोळ. 
 
कडककद प . आकाराने व र्वीने झशगाड्ासारखा पाढंरा कंद. यारे् काप उकडून खातात; डागं. 
 
कडकी स्त्री. १. अंगात हभनलेली अहतशय उष्ट्िता (उपदंश, उग्र औषध, हवष, ताप इ.र्ी); म रलेला, 
हभनलेला ताप; हाडीज्वर. (हि. बसिे.) २. आग; दाह; ताप. ३. क्षयरोग. (क .) (वा.) कडकी बसिे – 
त्रास होिे; अडर्ि होिे : ‘हतथे त्याला र्ागंली कडकी बसली असती तर…’ − बाहवब  २९. [सं. कडू्ड.] 
 
कडकी स्त्री. (आर्मथक) अडर्ि; टंर्ाई; बेकारी : ‘त्या वळेी त्यार्ी अवस्था इतकी कडकीर्ी होती की 
…’ − अक्षर १००. 
 
कडकुसर स्त्री. काटकसर; कसोशी. (व.) 
 
कडक्या प . ज्वारीवरील एक रोग. पहा : कडक 
 
कडखांब प . धन ष्ट्य खाली ठेवण्यार्ी बठैक : ‘श्रीकृष्ट्ि र्िवती धन ष्ट्यारे् कडखाबं बहळभर 
देवाहस हदन्द्हले ।’ – श्रीकृर् ३१. 
 
कडगंची हव. अस्सल : ‘सायंदेवाच्या घराण्यातंील कडगंर्ी प्रतीत जे १७५ श्लोक आढळले 
तेवढीर् ग रुगीता प्रमािभतू मानली.’ – के १·३·३८. 
 
कडगुिा, कडगुिे प . न. १. कडे; काकि; बागंडी. (राजा). २. आधेल्याच्या (सापाच्या) अंगावरील 
काळे वत चळ, रेषा. 
 
कडगे न. कडे; वाकी; एक अलंकार; दाहगना : ‘वाहंक साखळें अनंत । हस्तकडगें ।’ – ऋ १३८. [स.ं 
कटक] 
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कडचा हव. १. कडेला असिारा; काठर्ा; कडेर्ा; बाजूर्ा. २. कडील. ३. पक्षार्ा : ‘दयाबाई 
आपल्याकडर्ी फार हदवस राहील असें साबंाजीस वाटलें  नाहन.’ – हवहव ८·६·१११. [क. कडे] 
 
कडचा प . सराटा; कलथा; उलथिे. (व.) 
 
कडचा प . पातडे; हटपिी; दैनंहदनी : ‘प्रभ र्ी जशी दशा होत होती ती सवच स्वरूप दामोदर आपले 
कडर्ामध्ये हलहीत असत.’ – गौरागं ५५५. 
 
कडचा हव. शवेटर्ा; काठावरर्ा; कडेर्ा. 
 
कडचा आणदतवार, कडचा रणववार (कधीर् न येिारा); जी गोष् कधीर् करायर्ी नसते ती करायर्ी 
असे वरवर दाखहवण्यासाठी ठरहवलेला हदवस. 
 
कडचा पोहिारा १. नदीच्या तीराजवळच्या उथळ पाण्यात पोहिारा. २. (ल.) फाजील सावधहगरी 
बाळगिारा (मािूस, व्यापारी, सटे्टबाज, घोडेस्वार इ.) ३. लाबंनू, द रून मदत करिारा; प्रत्यक्ष संकटात 
उडी न टाकिारा. 
 
कडची, करछी स्त्री. १. लहान कढई. २. पळी (आमटी वाढण्यार्ी). (खा. व.) [ग . कडिी, झह. 
करिी, सं. कडत] 
 
कडझीि पहा : णचकारी 
 
कडडड उद्गा. (िंाड, वीज वगैरे पडताना होिारा) धडाडाडा आवाज; व गडगडाट. 

हिहव. धाडहदशी; धप्पकन; काडकन. [ध्व.] 
 
कडि स्त्री. १. नदीर्ा झकवा पवचतार्ा कडा; दरड; टोक; कड. (राजा.) २. शरीरार्ी एक बाजू; 
कनवट; सैन्द्यार्ी एक बगल; बरगड्ारं्ी बाजू झकवा कडसिी या अथी कडिपेक्षा कडिी (अव.) असा प्रयोग 
राजाप राकडे आढळतो. कोकिात काही हठकािी हार् शब्द एकवर्नीही आढळतो. ३. नेसलेल्या वस्राच्या 
घासण्याने क शनना होिारी खरूज. 
 
कडि, कढि, कढन न. मूगडाळ व गूळ एकत्र हशजवनू केलेली आमटी; कढि. (गो.) 
 
कडि, कडिे स्त्री. न. र्टईप्रमािे हविलेला नारळीर्ा िंाप; िंावळी; साऊळ. (को. हर्.) 
 
कडिी स्त्री. १. ओमिाच्याखाली आधार म्हिून थरावर घालायर्ी बाबंरू्ी काठी. (क .) २. पहा : कडि 
 
कडत स्त्री. (सोंगटी) उडतपगड्ाच्या डावात एका पक्षाने द सऱ्या पक्षार्ी सोंगटी प्रथम मारिे. [क.] 
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कडतर न. १. ज नी मोडकी टोपली, हशप्तर, र्टई, र्ाळि इ. २. ज ने, रिी, झर्ध्या िंालेले वस्त्र : ‘जैसें 
जीिच कडतर । परी म्हिाया वैभवी थोर ित्र ।’ – नव १७·१३३. ३. नारळार्ा ज ना िंाप; खडतर. ४. पोथीर्ा 
द ंडा; फाटकी पोथी. [सं. कट + तर] 
 
कडतर पहा : खडतर 
 
कडतरिे अहि. १. अंगी हभनिे; बोर्िे. पहा : खडतरिे २. बाजूला पडिे : ‘जीव्हार भेदलें  
कडतरला ।’ – उषा १४०६. ३. भेदिे, भेदून जािे : ‘क सी कडतरतातंी भाले.’ − हशव ९७०. 
 
कडतरी स्त्री. शतेार्ा लहानसा त कडा; लागवडीला योग्य असे लहान शते. 
 
कडतरून हिहव. अंतबाह्य; िंटकन स्पशूचन. 
 
कडता हव. गरम; कडकडीत तापलेले; आधि आलेले. (ना.) पहा : कढत 
 
कडता प . (र्ाळीस शरेाचं्या) वजनी एक मि हजन्नस हवकला असताना त्याच्यावर द्यावयार्ा वताळा 
(उदा. तूप, गूळ, तेल याचं्या दरमिामागे १॥ शरे). [क. कडत = िाट] 
 
कडता, कता प . वर्पा : ‘हजतके हदवस बायकोशी मनमोकळेपिाने गप्पाहवनोद करता ंआला नाहन 
त्यार्ा कडता काढावयार्ा.’ – सह्या सप्टें १९३८. 
 
कडताकडता हिहव. गरमागरम; कढतकढत; ऊनऊन. 
 
कडता काटा अडत्याला अध्या पल्ल्यावर झकवा एका आख्यावर जो वताळा हमळतो तो. [क. कडत = 
िाट] 
 
कडती स्त्री. धूळपाटी : ‘एथौहन देवतार्ि हनरोहपता ंपरृ्थ्वीएसिी कडती आहि मेरूएसिी खडी न प रे ।’ 
– लीर्पू १४५. 
 
कडतेि न. (नाहवक) तेलात थोडीशी राळ कढवनू तयार केलेले तेल. हे गलबतार्ा जो भाग पाण्याच्या 
वर असतो त्याला लावतात. (को.) 
 
कडथोवेकार प . प्रम ख नायक; प ढारी : ‘ऐसन वाद्यतं्रें लागलन राजद्वारन : कडथोवेकारें बरवताहत 
हाटा मािंारन :’ – रुस्व १३९१. 
 
कडदि, कडदाि, कडधि, कडधन, कडधान्य न. हद्वदल जातीय, डाळी करण्यारे् धान्द्य. (मूग, 
मठ, उडीद, तूर, मसूर, हरभरा, पावटा, वाटािा इ.) : ‘दीड हवद्या अडीर् पाडं जहमन हगलाबस (हगमवस) 
कडधन …’ – समोरा ४·६०. [सं. काष्ठ + धान्द्य] 
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कडदरिे सहि. रागाविे; हर्डिे : ‘जावई असा रागावनू गेला म्हिून म्हातारी पोरावर कावली 
कडदरली.’ − गागो १८. 
 
कडदंबा प . शस्त्र ख पसून ठेवण्यार्ा कमरपट्टा : ‘रािाराउतारें् हात कडदंबेयावहर पहडले ।’ – लीर्पू 
२१०. 
 
कडदोडा पहा : कडदोरा : ‘रामाच्या बानार्ा आंकोसाला कडदोडा ।’ – जसा २०३. 
 
कडदोर प . वाघ र (एक प्रकाररे् जाळे) वरच्या व खालच्या बाजूने ज्या दोऱ्यातून ओवनू घेतलेले असते 
त्या दोऱ्या. कडेरे् दोर; मिदोर. (ज न्नरी.) 
 
कडदोरा पहा : कटदोरा 
 
कडदोरी स्त्री. र्ऱ्हाटे वळण्यार्ा कारखाना. 
 
कडधान्य न. पावटा, वाटािा, मूग वगैरे. [सं. काष्ठधान्द्यम] 
 
कडनड स्त्री. अडर्ि; कमतरता : ‘कडनडीला बाबानंो कजच द्या म्हटलं.’ − आभाळ ९७. 
 
कडना हि. कढिे; उकळिे. (िंाडी) [सं. क्वथ्] 
 
कडनाळ न. ताबं्यारे् भाडें. (बे.) 
 
कडणनकड स्त्री. १. हल्ला; हनकरार्ा हल्ला; कस्त: ‘… तशातहह हशवराव घोरपडे यािंन तोंड लावनू 
कडहनकडी बऱ्या केल्या.’ – ऐलेसं २७८८. २. हनकडीर्ा प्रयत्न : ‘ते कड−हनकड करून कच्चे र्ाळीस कोस 
भ ई र्ालून र्ार घटका रात्र आहेतों लष्ट्करापासोन दोन कोसावंर दाखल जाहले.’ – भाब १३१. ३. शवेट; 
तड : ‘कडहनकडीला हनवािीला ।’ − संग्राम ८८. 
 
कडप न. १. हरभऱ्यार्ी, त रीर्ी वगैरे िंाडे काढल्यानंतर ती वाळण्यासाठी त्यारं्ी घातलेली लहान 
रास (पेंढ्या बाधंण्यापूवी); शते कापतेवळेी शतेातर् बाधंल्यावार्ून जे कवळे ठेवीत जातात ते : ‘जलदी करून 
त्यानंी कापलेल्या भातार्ी कडपे गोळा केली.’ – आआश े२३५. (प्र. कडपी − कडपे). २. (काही हठकािी) 
धान्द्यार्ी कापिी. [सं. कडम्ब.(?)] कडप वळिे, कडप बसिे, कडप होिे – अशक्त होिे; रोड होिे; 
वाळिे. 
 
कडप स्त्री. ग ळाने भरलेली काहील. (गो.) 
 
कडप न. िाविी : ‘पायदळाने, अर्श्दळाने, आपली कडपे स्वच्ि केली होती.’ – श्रीयो २·१७०. 
 
कडप न. हहिकस सोने; ताबंेहमहश्रत सोने. 
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कडपि हद्वदल जातीरे्, डाळी करण्यारे् धान्द्य. (बे.) पहा : कडदि 
 
कडपा प . कापलेल्या लाकडार्ा हनरुपयोगी भाग. (िंाडी) [सं. कदम्ब] 
 
कडपा, कडपा पाग एक प्रकाररे् जाळे. (को.) 
 
कडपाळे न. लगाम : ‘अंक श कडपाळें  लेखिी । इत के वोपी माझ्या पािन ॥’ – म क्ते नव ८९. 
 
कडपी, कडपे स्त्री. न. पीक कापून जहमनीवर टाकलेल्या ज ड्ा. पहा : कडप 
 
कडप्या स्त्री. अव. सूयच हर्त्रा नक्षत्राजवळ असताना पडिारा पाऊस (हा पाऊस पडतो तेव्हा शतेामध्ये 
बाजरीच्या कडप्या वाळत टाकलेल्या असतात). 
 
कडबड स्त्री. ग राने काही खाऊन व त डवनू टाकलेला कडबा. 
 
कडबडीत हव. कडकड, सळसळ असा वाळलेल्या पदाथासारखा आवाज करिारा. पहा : 
कडकडीत ६ [ध्व.] 
 
कडबंची पहा : कडवंची 
 
कडबा प . १. किसे कापून घेऊन उरलेली जोंधळ्यार्ी वाळलेली ताटे (ग रानंा खाण्यासाठी); वैरि; 
कडबाड; कडबी. २. (ल.) हनरुपयोगी पदाथच; गाळ; गदळ. [का. कडगर, त. करूवै ] [सं. काष्ठ+ वृध्] 
 
कडबाड न. १. धान्द्यारे् ताट; कडबा : ‘हहरवन कडबाडें । तेंहर् तोडीत  आळें र्हंूकडे ।’ – हशव ९६५. २. 
(ल.) देह; शरीर : ‘देशार्ा शवेटी कडबाड पाडाव.े’ – प्रमेय. 
 
कडबानायकीि स्त्री. (कडब्याप्रमािे क्ष र झकवा कडबा वाहिारी) स्वस्त राडंरू; म्हातारी − जख्खड 
क ं टीि. 
 
कडबी स्त्री. जोंधळा कापल्यानंतर त्याच्या ताटाला प न्द्हा येिारी फूट (ही उन्द्हाळ्यात ग रानंा खायला 
घालतात). २. (र् कीने) कडबा. 
 
कडबू प . १. किकीच्या आवरिात प रि घालून केलेली करंजी २. (ल.) यःकहश्चत मािूस; फालतू 
मन ष्ट्य. [क. कडब , कड ब ] 
 
कडबोळे, कोडबुळे, कोडबोळे न. १. भाजिीच्या हपठार्ा तेलात तळून केलेला एक पदाथच, हा 
वाटोळा, अधचवाटोळा असतो. २. कडबोळ्याच्या आकारार्ा पदाथच. ३. शोभेच्या दारूर्ा केलेला 
कडबोळ्याच्या आकृतीर्ा एक प्रकार. (वा.) अठरा धान्याचे कडबोळे – पहा : अठरा [सं. कट + वलय] 
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कडभोग प . प्रसाद. 
 
कडमड, कडमडी, कडमोड, कडमोडा स्त्री. प . १. तापापूवी झकवा त्यानंतर येिारी किकि (हि. येिे, 
भरिे). पहा : कडंगी, कडांगी : ‘आंगास तीच्या कडमोड आला ।’ – सारुह २·६९. २. द खिे गेल्यानंतर 
वाटिारा हल्लकपिा; रोगाच्या िंटक्यानंतर येिारी ग्लानी. (हि. राहिे, येिे, होिे.) ३. गळू पाय, डोळे, 
दात यारं्ी होिारी आग; ठसठस; अहतशय पहरश्रम केल्यानंतर अस्वस्थता वाटिे इ. 
 
कडमडिे अहि. १. ताप येण्यार्ी पूवचहर्न्द्हे होिे; अंग रसरसिे; हशरहशरी येिे; अंग क सम सिे. 
(वा.) कडमडत णनजिे, कडमडत पडिे, कडमडून येिे − १. अंग मोडून येिे. २. आग होिे; द खिे; 
ठसठसिे (गळू, पाय, दात इ.) पहा : कडमड ३ 
 
कडमडिे अहि. कोसळिे; मोडून पडिे : ‘श क्ल आतून पार कडमडले.’ − अजून १६. 
 
कडमडिे अहि. नको तेथे धडपडिे; उंडारिे; भटकिे : ‘उन्द्हार्ा रे क ठे गेला होतास 
कडमडायला?’ − व्यव १६. 
 
कडमिी प . (सोनारी) जाळीच्या मण्याशंजेारी (दोन्द्ही बाजंूना) असिारा सोन्द्यार्ा अष्पैलू 
मिी; करमरा मिी. 
 
कडय न. हातातील कडे; वलय. (तंजा.) पहा : कडे १ 
 
कडिग, कडिगी न. कडे. लोखंडारे् वळे : ‘कंठन कडलग सोनसळें ।’ – म सभा १५·२१३. [सं. 
कटक]  
 प . सोपान; हशडी : ‘पे्रमार्ा कडलग । टाको कैवल्यद गच ।’ – उगी १९·१६५. (वा.) कडिगपि 
होिे– दरवाजावर असिाऱ्या कड्ालग्यावर र्ढून जािे : ‘बाकी दहापारं् मािूस दरवाहजयास जाऊन 
कडलगपि होऊन आत उड्ा टाकाव्या’ – पेद. [सं. कहट + लग] 
 
कडिा प . मोठे क ट ंब; गोतावळा; सम दाय : ‘हरिी गेली कडल्यातूंन । ज्यार्ी होती त्यानं नेली ।’ – 
लोसा शब्द ४६. (ना.) 
 
कडिेख हव. हशल्लक असलेले. 
 
कडिेखा प . आजूबाजूर्ा प्रदेश : ‘तऱ्हन अवस्थेरे्हन कडलेखें । वरील दी लोटाव े ।’ – उगी 
२०·१७२. 
 
कडव प . दारावरर्ी देवडी : ‘मेळहवले थोबे − कारन । कडवापंाशन ॥’ – हशव ५०२. 
 
कडव हव. कडू : ‘पोत मनोहर वृदंावन । वरी र्ागंलें  आंत कडव पूिच ।’ – जै ५३·११६. [सं. कट ] 
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कडवई, कडवी स्त्री. १. उडदार्ा डहाळा; कडव्या वालार्ा वेल. २. कडूपिार्ी अवस्था; कडवटपिा. 
३. एक वनस्पती : ‘कडवईर्ी पानें म्हिजे ग रंू अगर कोिी खातें तर तत्काल मृत्य ूप्राप्त होतो.’ – ब्रर् २५९. 
[सं. कट ] 
 
कडवके न. कडकपिा. 
 
कडवट हव. १. कडसर; झकहर्त् कडू. २. (ल.) नाख षी दाखविारा; अहप्रय. जसे. :– कडवट रे्हरा, 
कडवट स्मृती इ. [सं. कट वत्] 
 
कडविी स्त्री. कडू पािी. 
 
कडवर हिहव. कडेपयंत; शवेटपयंत; समाप्तीपयंत. 
 
कडवि गवतार्ी िंोपडी : ‘ते (द ह वा) वाडीर्ा ंवाडी कडवली असे ।’ – लीर्उ ६५·५९९. 
 
कडविी स्त्री. एक प्रकाररे् मातीरे् भाडें. (क .) 
 
कडवस प . कोपरा : ‘सीक्षारे्या ठाया जाहत । कडवसा ंराहाहत ।’ – लीर् १·३४. 
 हिहव. कडेला लागून; आधाराने असिारे : ‘कडवसा ंराहहले ॥’ – ्ा ११·३६४. 
 
कडवसा प . न. अंधार; आडबाजू; थोडासा उजेड; अंध क प्रकाश : ‘आहि ललाटपटाहर्ये खोळे । 
कैसें भयातें भेडहवताती डोळे । ही का ं जे महामृत्यरेू् उमाळे । कडवसा ं राहहले ॥’ – ्ा ११·३६४. [सं. 
क हदवस] 
कडवसा प . प्रहतझबब. पहा : कवडसा : ‘जो अमूतार्ा कडवसा ।’ – ्ा. ४·१७३. 
 
कडवसी स्त्री. १. कडोसरी : ‘देशोदेशनर्ी पाटौळी भहरया फोडहलया कडवसी ।’ – धवळे ४०. २. 
कपड्ारं्ी पेटी : ‘फोडीली कडवसी काढीलीया घडीया ।’ – धवळे ३·४१. 
 
कडवळ न. १. उन्द्हाळ्यात पािथळ जहमनीत ग रानंा घालण्यासाठी केलेला ओला र्ारा (बाजरी, 
ज्वारी, मका यारं्ा); र्ाऱ्यासाठी पेरलेले शते : ‘तैसें कडवळ फोहकलें  नोव्हे । सोंपटहर् राहे वाढोहनयां ॥’ – 
हनगा १९७. २. मक्यार्ी ताटे. [सं. कष्ठ + वलय] 
 
कडवळ न. १. कोठा व आतडे यारं्ा अंतभाग. २. कंबर; कूस (शरीरार्ी) : ‘त िेंया कडवळार्ी संधी । 
जी अमृतार्ी हनधी । ती सबळ करें अगाधें । द खंडी केली ॥’ – हिप  २·५४·१९. (गो.) [सं. कहट+वलय] 
 
कडवणळया प . १. कैवारी. २. (कडेवर बसिारा) म लगा, प त्र : ‘ना तो श्रृंगारार्ा कडवहळया, कन 
मदनार्ा जावहळया ।’ – हशव २६४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडवंची स्त्री. जोधळ्याचं्या शतेात उगविारा एक वले. याच्या म ळाशी कादंा असतो. यार्ी फळे स कलेल्या 
मन कासारखी बारीक व हहरव्या रंगार्ी असतात. त्यानंा कडवचं्या म्हितात. त्यार्ी भाजी करतात : ‘शेंदण्या 
कडू इंराविे, कडवरं्ी यारें् वले फ टू लागत.’ – व्यंमाक १३८. 
 
कडवा हव. १. कडू. भाजीपाला वगैरे शब्दास लावतात. २. कट्टर; जहाल; रागीट; तापट. ३. ज्याच्या 
अंगी भागं, अफू इ. कैफ हजरून गेले आहेत असा; द खिे, रोग इ. ज्याच्या सरावारे् िंाले आहेत असा; 
नाजूक, कोमल राहहला नाही असा. ४. उपदंशादी हवकार न बाधिारे ज्यारे् शरीर आहे असा. ५. शूर; हनभचय; 
धाडसी (खून, मारामारी, लढाई इ. मध्ये); घनर्क्कर; घोर (लढाई, तंटा), ६. रानटी; आडम ठा; व्यवहार 
करण्यास कठीि, ७. िूर, हनदचय; पाषािहृदयी; कठोर. ८. खिखिीत, तीव्र, जोरार्ा (प्रहतकार). [सं. 
कट क] 
 
कडवा प . १. वालार्ी एक जात. २. बदामातील कडू जात. ३. खाजरा स रि. ४. अनौरस, हववाहबाह्य 
संतती; कडू जात. [सं. कट ] 
 
कडवा प . कडदोरा. 
 
कडवा हिहव. कडेवर : ‘ऐसें म्हि हन दाहसहर्या कडवा । प त्र बसैहवला बरवा ।’ – कथा १·१०·१४७. [सं. 
कहट] 
 
कडवा प्र. कळकारं्ा केलेला कूड. 
 
कडवाडी स्त्री. एक पाढंरी मासोळी. (िंाडी) 
 
कडवाय हव. कडवट. (गो.) 
कडणवखा स्त्री. कडवटपिा. 
 
कडणवड  स्त्री. हकड कहमड क; (सोन्द्यार्ा) र्ारार् रा : ‘करूहन कडहवड जमा । घडली लगड ।’ – 
त गा ३४८४. [सं. कृत्] 
 
कडवी स्त्री. १. कडव्या वालार्ी वेल; कडवा. २. (ल.) अफू; अफीि. 
 
कडवी जात १. कडू जात; जारज वशं. २. िूर, रागंडी, अडािी जात. 
 
कडवे न. आंकि कडव्याने झकवा पाल पदाने जेथे गाण्यार्ा एक भाग संपतो तो भाग; पद्यार्ा झकवा 
कहवतेर्ा एक भाग. [सं. कट] 
 
कडवे न. १. पात, पान. २. टीक. ३. फाळ. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडवडेा  प . ह्या कडेपासून त्या कडेपयंत वढेा पडेल एवढी लाबंी : ‘सगळ्या हशवारार्ा त्याला 
कडवडेा आिायर्ा होता.’ – गागो ७८. 
 
कडवॉ, कडवो प . काबंीर्ी वई; कूड; बाबंू, काबंी इ.र्ा पडदा. (गो.) 
 
कडस हिहव. जोराने; गच्च; खेरू्न. (हि. बाधंिे.) 
 
कडस, कडूस न. पाडस; लहान ग रंू : ‘वउेलन त्रहशलें  वच्ि । कन पाशम क्त कडस ।’ – ऋ ६१. [क. 
कडस  = लहान गाय] 
 
कडसिी, कडसनी स्त्री. १. र्ौकशी; हवर्ार; वाटाघाट; परीक्षा; शोध; हनवड : ‘ये य क्तीर्ी 
कडसिी । नाहन जयाच्या अंतःकरिन ।’ – ्ा २·३४२. २. मंथन; घ सळिे : ‘कहरता ंदहधकडसिी । मग 
नवनीत हनवािन । हदसे जैसें ॥’ – ्ा २·१२९. ३. (ल.) हवर्ार; भेद; भेदभाव : ‘देव भक्त हे कडसिी । 
हवसरोहन गेली ॥’ – दास ८·८·१८. [सं. कषचिी] (वा.) कडसिी घाििे, कडसनी घाििे,कडसािीत 
धरिे – अडर्िीत घालिे; पेर्ात आििे; घोटाळ्यात पाडिे. कडसिी िागिे, कडसनी िागिे – उतरती 
कळा लागिे. 
 
कडसिी, कडसनी स्त्री. नाडा; दोरी (बटव्यार्ी, गाडीवरील बोजा आवळण्यार्ी पडद्यार्ी, तंबूच्या 
कनातीच्या वरच्या भागार्ी इ.) : ‘ऐसा सद्ग रू पूिचपिी । त टे भेदार्ी कडसिी ॥’ – दास ७·१·१८. [सं. 
कृष्] कडसिी देिे, कडसनी देिे – पखवाज झकवा तबला आवळून बाधंिे. (व.) 
 
कडसिी, कडसनी स्त्री. धाकदपटशा; तंबी; दटाविी; कार् : ‘तेथें दै्वतब द्धीर्ी कडसिी ।’ – परमा 
२·१९. (ना.) [सं. कृष्] 
 
कडसिी, कडसनी स्त्री. र्ात यार्ी रर्ना (बोलण्या, हलहहण्यार्ी). [सं. कृष्] 
कडसिी स्त्री. १. बाजू; बरगड्ा; कूस. (को.) २. कनवट, कडोसरी; कमरेजवळर्ा नेसलेल्या 
वस्रार्ा भाग (हहच्यात लहानशी वस्तू खोर्ून ठेवतात). (हि. खोर्िे, ख पसिे.) [सं. कहट] 
 
कडसिी स्त्री. पेर्पार्; कवाईत : ‘उभयेता सरदाराच्या कामकाजाच्या व बोलण्यार्ालण्याच्या 
कडसण्या सवच श्रीमंताचं्या ध्यानातं आहेत.’ – पेदभा २९·१८६. 
 
कडसिी १. भेद. २. हवर्ार; परीक्षा; िाननी : ‘शासे्त्रहर् जाली ्ानी । अंगा लागता कडसिी ।’ – 
्ागा ४४२. [सं. कषचिी] 
 
कडसिे उहि. १. जोराने बाधंिे, आवळिे (गाठोडे, पखवाज, तबला इ.). २. घट्ट बाधंिे; मारिे; र्ोप 
देिे. (ना.) 
 अहि. क्षीि, अशक्त होिे. [सं. कृष्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडसिे उहि. १. कस लाविे; तावनू स लाखून घेिे. हनक्षनू करिे : ‘श्रीग रू कडसूहन गोष्ी प सता ंऐसी । 
हशष्ट्य अंतरन र्मकला ं॥’ – स्वान  ११·३·२६. २. घ सळिे. 
 
कडसिे उहि. १. हवर्ार करिे; कसाला लाविे; परीक्षा घेिे : ‘आता ंदया ते ऐसी । पूिच र्हंरका जैसी । 
हनवहवता ंन कडसी । सानें थोर ॥’ – ्ा १६·१५४. २. (ल.) भेद करिे; वगेळे करिे; हनवड करिे : ‘पहर तें 
असो आता ंआघवें । नलगे श्रोतयातें कडसावें ।’ – ्ा ६·२७. 
 
कडसिे उहि. १. कढहविे; अल्ग्नशोधन करिे : ‘मग ्ानाल्ग्नसंपकें  । कडहसलें हन हववकेें  ।’ – ्ा १·५२. 
२. (ल.) हनवडिे; श द्ध करिे : ‘्ानाल्ग्नह ताशन कडहशलें  वोजा । आत्महसद्धी काजा लाग हनया ं।’ – त गा 
३९५८. [सं. क्वथ्] 
 
कडसिे हि. र्टक लागिे. (िंाडी) [सं.] 
 
कडसर हव. कडवट; झकहर्त कडू. [सं. कट  + सदृश ] 
 
कडसर स्त्री. टेकडीर्ी उतरती बाजू; उतार. 
 
कडसर प . एक प्रकाररे् िंाड. घोड्ास होिाऱ्या कृहमरोगावर याच्या हबयारें् र्ूिच द सऱ्या काही 
औषधाचं्या र्ूिाबरोबर देतात. – अर्श्प २·४६. 
 
कडसरिे अहि. १. एका बाजूला जािे; एकीकडे होिे. २. (ल.) अंग काढून घेिे; मागे हटिे. 
 
कडसरा  प . (धान्द्याच्या) म ढ्याभोवती बाधंायर्ा द हेरी दोर. 
 
कडसरी  स्त्री. १. पाटीच्या, द रडीच्या काठार्ा वरर्ा घट्ट हविलेला भाग; कड; काठ. २. पाटीच्या 
मध्ये मजब तीसाठी अहधक सरी घालून घट्ट करतात ती वीि. ३. पवचताच्या कड्ारं्ा प्रदेश. ४. घराच्या 
ओट्यावररे् (काठारे्) आडव ेलाकूड. (हेट.) (वा.) कडसरीस येिे – अवघड काये करीत असताना 
मेटाक टीला येिे. [सं. कृष्] 
 
कडसरी  स्त्री. बाबंचू्या बारीक काठ्या व दोरा यानंी हविून केलेले जाळे. (गो.) 
 
कडसरी  पहा : कडोसरी 
 
कडसवना स्त्री. र्टक झकवा सवय लाविे. (िंाडी.) 
 
कडसाि, कडसार हव. कडवट. (गो.) पहा : कडसर 
 
कडसी स्त्री. पकड. (िंाडी) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडसुता स्त्री. मेखला; कंबरपट्टा : ‘अंर्ळ  गाहढला कडस ताः’ – उह ४१०. 
 
कडसूत न. करगोटा : ‘म्हिून प च्ि वज्रारे् केलें  कडसूत रामदासा ।’ – पला ३८. 
 
कडसूर न. भात कापल्यावर त्यारे् जहमनीत राहहलेले ख ंट. 
 
कडसोरी पहा : कडोसरी : ‘मग मला ते खाली उतरीत आहि उगीर्र् कडसोरी ध ंडाळीत.’ – व्यंमाक 
१५०. 
 
कडस्थान न. खोगीर : ‘येडं कडस्थान अन् पकं्क देवस्थान.’ – एहोरा ६·१०. 
 
कडळ पहा : कडवळ 
 
कडळ एकदार् भरडून काढलेले झकवा एकदार् घाव घातलेले भात; भरड, असडी तादूंळ. (वा.) कडळ 
काढिे – हळूहळू पद्धतशीर रीतीने न करता कसेतरी काम उरकून टाकिे. पहा : करड 
 
कडंग हव. १. वाळलेले; कडकडीत (अनावृष्ीम ळे अगर अहतपक्वतेम ळे बनलेला तादूंळ इ.) : ‘ऊस 
र्ागंला कडंग िंाला होता.’ – भ ज ६५. २. फार भाजल्याम ळे, र्ावताना झकवा दळताना कडकड वाजिारे; 
कठीि; खट्टर (धान्द्य, भाकरी). ३. खरपूस; पके्क. 
 प . धान्द्यातील टिक दािा; गिगं. [ध्व.] 
 
कडंग, कडांग, कडंगी, कडांगी – स्त्री. थोडासा ताप; अंग कोंबट होिे; किकि. 
 
कडंगिे अहि. १. वाळून कडकडीत, वाकडाहतकडा होिे; कडंग होिे (भात, पोळ्या वगैरे) : ‘आहि 
उन्द्हाने कडंगलेली भाकरी हतच्याबरोबर खातो.’ – व्यंमाक २८. २. अहतशय तापल्याम ळे झकवा काडंण्याम ळे 
किी होिे, र् रा होिे. 
कडा प . डोंगरार्ा स ळका; खडपा; डोंगरार्ी त टलेली बाजू; कड; पवचताच्या धारेखालर्ा नीट उभा 
प्रदेश. (हि. त टिे) : ‘आहि शोकार्ा कडा उपडता ।’ – ्ा ७·८७. [का. कडद  = त टलेला भाग] [सं. कट 
= आवरिे] कडा उडिे – कड्ावरून उडी मारिे; कडा उतरून जािे : ‘काहंन कडा उडाले त्यार्ा शोध 
केला नाहन.’ – पेदभा १७·९५. 
 
कडा स्त्री. १. काठ; कड; हकनारा. २. शवेट; अखेर; तीर. ३. पदर. (वा.) कडे वेंघणविे – कमर हढली 
करिे; कमरेर्ा काटा मोडिे : ‘राऊत आहिले होते ते दोन तीन मजलीवर आले आहेत. मारून कडे वेंघहवतो’ 
– पेद ६·८५. ४. सीमा; हक्षहतज. ५. पक्ष; बाजू. 
 
कडा प . त राट्यारं्ा झकवा वळूेर्ा तट्ट्ट्या − नाटी, कूड. (व.) [सं. कट] 
 
कडा प . हातातील दाहगना. [सं. कटक] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडाई हव. कडक; बारीक: ‘राजाचं्याकडे जािाऱ्यावंर कडाई नजर ठेवली जात होती.’ – श्रीयो 
१·४८३. 
 
कडाऊ हव. हवटेर्ा एक प्रकार. 
 
कडाकड, कडाकडा हिहव. (फोडण्यार्ा, मोडण्यार्ा, मारण्यार्ा) आवाज करून, होऊन. पहा : 
कडकड (वा.) कडकड करिे – कडमडिे; धडपडिे. (कर.) [ध्व.] 
 
कडाकडी स्त्री. १. जोरार्ा वाद; भाडंि : ‘ह्या त्याच्या प्रश्नाने … र्ागंलीर् कडाकडी स रू िंाली.’ 
– पलको ४१७. २. मोडण्यार्ा, तोडण्यार्ा, फ टण्यार्ा इ. मोठा आवाज. ३. भाडंि, लढाई यातंील गजचना. 
पहा : कडकड : ‘भाऊ नानार् ंद ःख ऐकता ंहृदय फ टलं कडाकडी ।’ – ऐपो १३२. 
 
कडाकडीचा हव. जोरार्ा; मोठा : ‘आिखी एखादे वळे कडाकडीरे् भाडंिहह पहायला सापडे.’ – 
पलको ४५५. 
 
कडाकिी पहा : कडकिा, कडेकिी, कडकिे : ‘ग दस्ता दसऱ्याला हकती एक अहडशरेार्ी कडाकिी 
केली होती काय?’ – ऊन १५४. 
 
कडाकिे अहि.  कड कन आवाज होिे : ‘हतच्यात नागंूर अडकून कडाकल्यावर हसत्याच्या 
डोसक्यात उजेड पडला.’ – गोता १०. 
 
कडाका प . १. मोठा आवाज, कडकडाट. पहा : कडाखा : ‘स टती तोफा एक कडाका गिहत नाहन 
वाद्याला ।’ – ऐपो १७७. २. आरडाओरडा; मोठ्याने कडक बोलिे : ‘डॉक्टर साहेबारं्ा हा कडाका ऐकून 
….’ – व्यल्क्तरे ३०२. ३. आस डार्ा फटका; जोर; परािम, जरब, धास्ती. (ना.) : ‘भवानी त िें सागंताती 
कडाके । महा र्डंम ंडा हदले त्वा धडाके ।’ – लोका शब्द ४६. 
 
कडाका प . एक िंद. पहा : कडक, कडका 
 
कडाकातन दाबयंत्र (यंत्र.) एखादी वस्तू तयार करताना आलेल्या कडा काढण्यारे् दाबयंत्र. 
 
कडाकूट प . स्त्री. १. एखादी गोष् हसद्ध करण्याहवषयी करायर्ा जोरार्ा प्रयत्न, मेहनत, दगदग. २. 
बारीक शोध; कार्थ्याकूट. ३. अहतशयपिा; रेलरे्ल; र्ंगळ; लयलूट; समृद्धी; कडेलोट. ४. मनस्वी आवशे; 
जोर.  

हिहव.  अहतशय; फार; गडद; धो धो; जोराने; तडाख्याने (पडिारा पाऊस, जमिारे ढग, वाहिारा 
वारा, वादळ, अंधार इ.) िंाडून सवच जोर, पूिचत्व इ. दाखहवण्याकहरता हा शब्द योजतात. 
 
कडाकेदार हव. कठीि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडाकोट, कडेकोट प . १. कडे त टलेली अथवा तट घातलेली अशी कोंडून ठेवण्यार्ी जागा. २. 
कड्ा−क ल पे लावनू उत झम बदंोबस्त करिे. ३. एखादी जागा बदंोबस्ताच्या साधनानंी स रहक्षत करिे; 
नाकेबदंी करिे; कडेकोट बदंोबस्त जसे :– फौजेर्ा कडाकोट, हनवड ंगार्ा – शरेार्ा कडाकोट : ‘तो 
कडाकोट जमून गोलच्या गोल उभा राहहला.’ – ऐलेसं १५५८. ४. व्यापिे; िंाकिे; आच्िादन; आवरि. 
जसे :– मेघार्ा, पावसार्ा, आभाळार्ा कडाकोट. यावरून सवचत्र पसरण्यार्ी हिया; अहतशयपिा; ध माकूळ 
(ज लमारं्ा, कृत्यारं्ा, उत्पादनारं्ा, हजन्नसारं्ा.) उदा. लढाईर्ा, मारामारीर्ा, तोफारं्ा, वाद्यारं्ा, 
अध्ययनार्ा, गाण्यार्ा, बोलण्यार्ा, मंडळनर्ा, समारंभार्ा, धान्द्यार्ा, हपकार्ा, पैक्यार्ा कडेकोट. केव्हा 
केव्हा कडाकूट या अथीही र् कीने उपयोग करतात. 
 हव. (समासात) भक्कम; भारी; मोठा. [सं. कड = रक्षि करिे] 
 
कडाखा प . १. (ध्वनी) मारण्यार्ा, मोडण्यार्ा मोठा आवाज; कडकडाट. २. तडाखा (ठोसा, ब क्का, 
ग िा, इ.र्ा); फटका; फटकारा. इतर अथी पहा : तडाखा : ‘मोठा कडाखा जाला, ध रार्ी व ध ळीर्ी ध ंदी 
जाली.’ – भाब १२. ३. (ल.) तीक्षिता; जोर; आहधक्य; तीव्रता; भर; िंपाटा (ग िारं्ा, कृत्यारं्ा वार्क). 
जसे :– थंडीर्ा, उन्द्हार्ा, रागार्ा कडाखा. ४. उिीव; द र्ममळता; महगचता. ५. (ल.) डौल; थाट. पहा : 
धडाका. ६. वेग; आवशे; परािम (पेंढारी, परर्ि, सेनापती इ.) : ‘हवजयाहधक भीष्ट्मार्ा पहरहरता ंसायका ं
कडाखा तो ।’ – मोभीष्ट्म ५·६. ७. भयंकर हल्ला; उपरव; नासधूस. [ध्व.] 
 
कडाखा प . उसावरर्ा एक रोग. 
 
कडागी स्त्री. किकि; कसर; बारीक ताप : ‘म नसीजीस बोहलले जे माझ्या अंगांत कडागी आली.’ – 
नाग २·१४८. 
 
कडाचूर प . १. र्क्कार्ूर; त कडे त कडे; मोडतोड; फोडमोड. २. (ल.) खाऊन फस्त करिे; ताट ध ऊन 
ठेविे; फन्ना. [ध्व.] 
 
कडाड प . द ष्ट्काळ; महागाई : ‘तादूंळ अधोलीप्रमािे परंत  तेही हमळत नाहीत. मोठा कडाड आहे.’ – 
ऐलेसं ११७४. 
कडाड प . १. कडड. पहा : कडकड. २. धक्का; तडाखा. ३. (ल.) कठीि प्रसंग; द ष्ट्काळ. ४. जोर : 
‘मन हनजकल्पना कडाडी । नार्वी धादंडी तै्रलोक्या ।’ – एभा २३·६७८. 
 हिहव. कडकड आवाज करून : ‘उलथला वृक्ष त टोनी कडाड.’ – दाहव २१८. [ध्व.] 
 
कडाड हव. (ल.) जािता; ्ानी; पहढक : ‘म्हिोहन हवर्श्रूप तंू सहसा । दाहवसी हा कीर भरंवसा । का ं
जे कडाडा आहि गझहसा । माजन हनत्य नवा तंू कन ॥’ – ्ा ११·९७. [क. कडे = मंथन हववेर्न] 
 
कडाड प . पवचतार्ा कडा; कडाडी : ‘तरन कडाडन लोटला गाडा । तो आपिपें न मनन अवघडा ।’ – ्ा 
१८·६४६. 
 
कडाडगहीस हव. पढतमूखच; अहवर्ारी. 
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कडाडिे अहि. १. कडकड असा मोठा आवाज होिे (मारण्यार्ा, मोडण्यार्ा इ.); कडकिे : 
‘शशीसूयच नक्षत्र माळा कडाडी ।’ – राक ८८. २. काडकन मोडिे, कोसळिे : ‘कडाडता ंर्ाप भयानका ही । 
करन असा उग्र जनास काहंन ॥’ – वामन सीतास्वयंवर ४९. ३. गजचना करिे; ओरडिे : ‘कपी वीर तो थोर 
कोपें कडाडी.’ – राक ७२. ४. (ल.) खडसावनू बोलिे (रागाने); अहवर्ाराने बोलिे; ओरडिे : ‘ती 
कडाडली – माझ्या हप्रयकराच्या नालस्त्या कहरतोस… र्ल नीघ मेल्या!’ – दरोडेखोर (तीन आिे माला). 
[सं. कटकटा] [ध्व.] 
 
कडाडा, कडाडी, कडाडून हि. कडाकडा; काडहदशी; िंपाट्याने; जोराने : ‘अभ्यासाच्या गडाडन 
। प्राि खवळल्या कडाडी ।’ – एभा १४·४३०. 
 हव. कडकडून : ‘भेटाया कडाडी उभा असे ।’ – नाम ३६३. [ध्व.] 
 
कडाडी स्त्री. १. तीव्रता; िंपाटा : मज नाहन वैराग्य कडाडी ।’ – एरुस्व ५·५२. २. आघात; टोला. 
 हव. कडक; कडकडीतपिारे्. 
 
कडाडी स्त्री. (ल.) धार; प्रवाह; जोर; कडाड : ‘मोह नदीर्ी कडाडी । माजन समळ जळ प्रबळ वोढी ।’ – 
एभा १२·५७७. 
 
कडाडोंगर प . १. कडपा; स ळका; डोंगरार्ी र्ढि. २. र्ढिीरे् श्रम. 
 
कडाि न. १. र्टईप्रमािे वळलेला नारळार्ा िंाप; वळलेले र् डत. (क .) २. पहा : कडधान्य (गो.) 
 
कडािी स्त्री. १. हिनीर्ा एक प्रकार. (बे) २. (र्ाक कण्यातून हनसटू नये म्हिून त्याला घालतात ती) 
र्ाकार्ी क िी. : ‘क िार्ी तरी बैलगाडी कडाण्यारं्ा आवाज करीत…’ – रैत २२. (कर.) 
 
कडािी स्त्री. पहा : कडि. दरड; कडा; कपारी; घळ : ‘गायकवाडारें् ब िगे गडाच्या कडािीस गेले.’ – 
मइसा ६·६४. 
 
कडाफोड, कडाफोडी स्त्री. आदळआपट : ‘कडाफोहड होतारं् येताहंर् िंोडी.’ – राक ३०. 
 
कडाबीन, कडामीन स्त्री. रंुद तोंडार्ी आखूड बदूंक; दामा : ‘त्यानंा प ण्यास कडाहबनीरे् पहाऱ्यातं 
ठेहवले.’ – हवहक्षप्त ३·१७७. : ‘हवलायतेहून उत झम कडामीनीच्या बदं का आिहवल्या.’ – माप्र. ५५. [त . 
कराबीन] 
 
कडा मजगी (कृहष.) डोंगराळ जहमनीर्ी धूप न होण्यासाठी केलेले बाधं. 
 
कडामोड स्त्री. (ताप येण्यापूवीरे्) आळेहपळे; हशरहशरी. त्यापूवी वा नंतर येिारी किकि. पहा : 
कडमड (गो.) 
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कडाकिगी प . भटक्या झहदू बरैाग्यारं्ा एक पथं; सेवर (शबर) पथं. (हे लोक स्वतःरे् जननेंहरय 
कडीत अडकवनू ठेवतात). [सं. कटक = कडे] 
 
कडािोट, कडािोटी पहा : कडेिोट : ‘कडालोट कहरता झसधंूत ब डहवता ं।’ – दाहव २७७. 
 
कडावळ स्त्री. र्ादंी कडीरूपात. (इंद री) पहा : कडीवळ 
 
कडाशन, कडासन र्मच; र्मासन. 
 
कडाशी, कडास स्त्री. झभतीवरील िपराच्या खालर्ा पोकळ भाग; पागोळी; सरीवरील िपरार्ा भाग; 
िपराखालरे् अखेररे् बहाल. (क . गो.) 
 
कडासिी, कडासनी पहा : कडसिी 
 
कडासिे उहि. कडासून बाधंिे; आवळिे. पहा : कडसिे 
 
कडासन न. गवतारे् अगर जनावराच्या कातड्ारे् बसायरे् आसन : ‘कडासन मृगासन 
तृिमयी शजेा ।’ – वसा ५ [सं. कट = गवत] 
 
कडाळिे, कडासिे  सहि. दूर करिे, सारिे. (गो.) 
 
कडाळी प . इमारती लाकडारे् िंाड; तमन कडाळी. 
 
कडाळू प . ज्वारी बाजरीर्ा र्ारा. (व.) पहा : कडवळ 
 
कडांगी स्त्री. पहा : कडंगी 
 
कणडतरिे हि. भेदिे, भेदून जािे : ‘तयातें पाहता ंनयेिी । देह कडतरलें  मदनबािन ।’ – उह 
३५६. 
 
कणडदोरा प . करगोटा : ‘एक  कौपीन  : एक कहडदोरा :’ – लीर्पू ७८. 
 
कणडबंद  पहा : कणटबंध 
 
कणडया हव. कडवा; शूर; काटक : ‘पठाि कहडयें फौजेमधी हनत्य िंडती.’ – ऐपो ३५८. 
 
कणडया प . गवडंी : ‘खानगनतील कहडये नसल्यास …’ – स्वारीहनयम (बडोदे) ७४. [ग .] 
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कहडयाल, . कहडयाळ,  कहडयाळी, कहडयाळे न. स्त्री. १. साखळी; गोल कडे; कडी : ‘जैसे लोहार्ें 
कहडयाळें ।’ – हहर १७·१८४. २. कहटलगाम (घोड्ार्ा) : ‘त िें तोंडी मी कहडयाळें घाल हन ।’ – परं् ४·६. 
३. (ल.) वढेा; वषे्ि : ‘जाहली र्वदाही भ वनाहस कहडयाळन ।’ – ्ा ११·३१७. ४. माळ; हार; जाळी; 
जाळीर्ा अंगरखा : ‘लेइली मोहतयारं्न कहडयाळन ।’ – ्ा ९·५२९. [सं. कटक + वलयम] 
 
कणडिग प . लोखंडी दोर : ‘पे्रमार्ा कहडलगन : टाक हन कैवल्यद गच :’ – उगी १६५. 
 
कणडिु हिहव. कडेला; बाजूला : ‘ऐहलर्ी कहडल ’ – म रा ६१·७९. 
 
कणडिेख आय ष्ट्यातील उवचहरत भाग : ‘आय ष्ट्यारे् कहडलेख उरले : तें तऱ्ही इर्श्रा देओ ।’ – उगी 
४०७. 
 
कणडवळ प . सेवक : ‘जयार्ा कहडवळ  मदनदेवो ।’ – रुस्व २९७. 
 
कणडवळ हव. हहिकस. ‘कन साडे पन्द्हरे जालें  कहडवळें ।’ – ऋव ५८६. 
 
कणडवळपि न. सेवा; दास्य. 
 
कणडवळपि न. आंबट, कडू तोंड : ‘जेयार्ें देखौहन बरवपेि । उचै्चश्रवा करी कहडवळपि ।’ – हशव 
५०६. [सं. कट ] 
 
कणडवणळया प . म लगा, बालक : ‘कन तो अनंगार कहडवहळया हनगाला ।’ – रुस्व १३८६. 
 
कणडवळे न. हातातली कडे : ‘सोने पहरिामलें  साखंळें  । कन साडेपन्द्हरें जालें  कहडवळें.’ – ऋ 
९३. 
 
कणडवाळा प . मोलकरी : ‘कहडवाळा तो प ढा ंगेला असे :’ – लीर्पू ४३६. 
 
कणडवे न. पदार्ा एक भाग; कडव े: ‘नीरूता लागला जीवन – हे कहडवें गाइले ।’ – गोप्र २२४. 
 
कणडसरा, कणडसा प . (गावार्ा) शवेटर्ा भाग : ‘दीमीळिी गावंार्ा ंकहडसा ंटेकाव े।’ – लीर्उ 
५४. 
 
कडी स्त्री. १. धातूर्ी लंबवत चळाकृती साखळी (दाराला लावायर्ी); कडीर्ा द वा; हंड्ा वगैरेर्ी हूक 
ज्यातं अडकवतात ते वढेे. [सं. कट्, कटक] २. (हविकाम) कापसाच्या बारीक दोऱ्यार्ी ग ंडाळी झकवा वढेे, 
लड (ही १० − १२ हात लाबंीर्ी व ख ंट्याभोवती ग ंडाळलेल्या १०० ते २०० वढे्यारं्ी असून र्ार प जंाबरोबर 
असते. असल्या आठ दोऱ्याचं्या ग ंडीला हर्वट म्हितात); कहडये. [क.] [त. कहडगै] (वा.) कडी कुिूप 
करिे – क लूप लावनू पक्का बदंोबस्त करिे; अगदी स रहक्षत, बहंदस्त ठेविे : ‘तनत (अंधार कोठडीत) श द्ध 
मेंढराप्रमािे कोंडून भहरलें  आहि दरवाजा लावनू घेऊन कडीक लूप केलें .’ – झहक १४०. 
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कडी स्त्री. लाकडी अरंुद व लहान र्ौरस झकवा गोल बहाल, त ळवट (पाटिीच्या खाली घालण्यारे्). 
[झह. कडी] 
 
कडी स्त्री. १. वळि; र्ाल; रीत; कृत्य; तऱ्हा (कृत्यार्ी) : ‘हदव्य लाविीर्ी कडी लीहून घ्या अभय 
पत्रावरी.’ – होला ११५·२. (गवडंी काम) कमानीर्ी कडी. [सं. कटक] 
 
कडी स्त्री. कंबर : ‘यशोदा बळभरदेवातें कडीये घेऊहन आप लेया घरा गेली ।’ – श्रीकृष्ट्ि १२. 
 
कडी स्त्री. १. िाप; वरर्ष्ट्मा; जरब : ‘येकाद हकला देतील तर न कले कडी बसेल तेहह सवच तप कोण्ही 
वेंर्ील तर घडेल की न घडेल.’ – पेद ३३·३०९. २. मात; तोड; वरर्ढपिा; अहधक ह शारी; ताि. [क. 
कड ] (वा.) कडी करिे – अहधक ह शारी दाखहविे; वरर्ढ होिे : ‘त्याचं्यावर कडी करून दाखवलीस तर 
त ला पार् रुपये बक्षीस.’ – रथ २२८. कडी चढती असिे − उत्कषच होिे : ‘त्यारं्ी उद्योगार्ी कडी र्ढत 
होती.’ − माजी १४५. कडी बसिे − जम बसिे; काम होिे : ‘यास खर्ारे् आनकूल असल्यावर कडी बसेल 
कारि येथे रव्यार्ा कारभार आहे.’ − पेद ३३·२८४. 
 

कडी आधार (स्था.) घराला असलेला कडीपाटार्ा आधार. 
 
कडीकोट प . (कड्ारं्ा कोट, हकल्ला) बहंदस्तपिा; स रहक्षतता; कड्ाक ल पे लावनू केलेला 
बदंोबस्त. पहा : कडाकोट 

हव. १. गदच; धोधो; भरपूर; खूप. उदा. कहडकोट−पाऊस−आभाळ−फौज−सभा−मारामारी−पीक 
इ. : ‘तो (महमद काहसम) मोठ्या कडीकोट तयारीने देवल शहराजवळ येऊन उतरला.’ − झहक २०. २. 
तयार; सज्ज; साधनय क्त; हसद्ध (हवशषेतः बदंोबस्त शब्दाबरोबर योजतात). 
हिहव. गदीने; पूिचपिे; मनस्वी.  
 
कडीज पायरी कडेपठार; खंडोबारे् जेज री जवळरे् म ख्य हठकाि : ‘जाऊन ठेपला ठेपला कडीजपायरी 
।’ − लोसा. शब्द ४६. 
कडीत न. कड्ारें् भाडें; घंघाळ : ‘कहडत आहि ना म्हिे :’ − गोप्र ५९. 
 
कडीत स्त्री. धूळपाटी : ‘पृर्थ्वी एसनी कडीत आन मेरु एसनी खडी ।’ − सूत्रपाठ २७२. [क. कडत = 
कोळशाने रंगहवलेले कापडारे् प स्तक. यावर हहशबे हलहीत असत.] 
 
कडीणत स्त्री. भोवर − राव्य ५·८. 
 
कडीपट्टा प . (यंत्र.) एकमेकातं अडकिाऱ्या त कड्ारं्ा केलेला पट्टा. यार्ी लाबंी कमी जास्त 
करता येते. 
 
कडीपाट प . लाकडी फळ्यारें् ित; तक्तपोशी; पटई; पाटिी; कडेपाट. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कडीबंद हव. कडीपाट केलेले (ित). 
 
कडीबंद हव. कडी लावनू बंद केलेला : ‘कडीबदं घरात मी पोरानंा कोंडून घातले आहे.’ − तोरि २०८. 
 
कडीभोवरा, कडीभौरा प . जंगीभोवरा. त्याच्या डोक्यावर कडी असते. ह्या कडीच्या भोकात 
भोवऱ्याच्या डोक्यार्ा हखळा हफरतो. 
 
कडीि हव. कडर्ा; बाजूर्ा (स्थळ झकवा हदशा या संबधंी). उदा. इकडील, हतकडील. गावाकडील, 
घराकडील इ. 
 
कडीि भारी रेशमी साडी : ‘भावाला भाऊबीज भावासंगट वहडलाला । पैका मोजतो कडीलाला ।’ − लोसा 
शब्द ४६. 
 
कडीवळ प . सहायक; मदतनीस; कडवळ : ‘बाई : जाहड वाहावनेा : तहर एकंू कहडवळ का ं
खडाना :’ − लीर् ३·७०. 
 
कडु प . कड; बाजू : ‘दहक्षिे श्रीम क टार्ा कड  केला.’ − ऋ १३५. 
 
कडुबा प . ज्वारीर्ा कडबा : ‘कड बेआ गवता पेंडी.’ − अंबे. हशला २·४ 
 
कडुवळपि सेवा; सेवकत्व : ‘जयारे् देखौहन बरवेपिा : उर्ैश्रवा करी कड वळपि ।’ − हशव ५०५. 
 
कडुवा हव. १. कडवट. २. द ःखकारक. ३. हीन प्रतीरे्; पहा : कडवा : ‘कड वा संसार द ःकाळू । दारें 
नीगत  हदसें ॥’ − हशव ५८७. [सं. कट वत्] 
 
कडुवाळ न. हपल्लू : ‘वनकड वाळें  वेधीलन देवें । श्रीर्िपाहि ।’ − सव ३१३. 
 
कडुवाळ, कोडवाळ प . कडू; कडू मासळी. (गो.)[सं. कट +व्याल] 
 
कडुवाळेपि न. कडूपिा : ‘व्याहधत्यागें कड वाळें  । पि म खार्ें ॥’ − ्ा १८·१३८४. 
 
कडुणवख हव. कडूजहर; हवषाप्रमािे कडू. 
 
कडुवें दाराजवळर्ी देवडी : ‘मेळहवले वीर थोवेकारी : कड वापाहस ।’ − हशव ५०१. 
 
कडुसा प . संहधप्रकाश. (माि.) 
 
कडुसे न. सूयास्तानंतरर्ा वाढत जािारा काळोख; अंधूक प्रकाश : ‘सूयच मावळतो, कड से पडते 
तसतसे हे आवाज खाली बसतात.’ − घरदार ६७. 
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कडू हव. १. कडवा. २. बेर्व; हपत झहवकाराम ळे बदलिारी (हजभेर्ी र्व). ३. न रुर्िारे; अहप्रय; 
कठोर (वाक्य, भाषि इ.) ४. कीड न लागिारा, कीड जे खात नाही असे (हवहशष् िंाड, वनस्पती). ५. 
जारज संतती; कमअस्सल संतती. ६. गोड नसिारे; अश द्ध (हवहशष् तेल). ७. िंोंबिारी; कडक; हतखट 
(हवहशष् भाजी). [सं. कट ] 
 
कडू हव. १. कठीि, गाठ्याळ (बाभळीच्या लाकडार्ा आतील भाग); नार; वरर्ा भाग हठसूळ, नरम 
झकवा गोड असतो. २. हनदचय; कडक; ताठर (मािूस, स्वभाव). ३. नापीक; लागवडीला प्रहतकूल (जमीन).  
 
कडू न. १. (ल.) अफू. २. कात (रात्रीच्या वेळी कातारे् नाव घ्यावयारे् नाही म्हिून त्याबिल 
म्हितात). 
 
कडू न. मृताशौर्; स तक; कडू हवटाळ या शब्दार्ा संके्षप. 
 
कडू स्त्री. डोळ्यारे् द खिे (डोळ्यातं माती गेल्याने, जाग्रि केल्याने येिारे). (हि. येिे. उदा. 
डोळ्याला कडू येिे.) 
 
कडू हव. १. दासीपासून िंालेली (संतती); अनौरस, जारज (संतती); लेकवळा : ‘त्याच्या राज्यातं 
मल्हारराव नामक त्याच्या एका कडू सापत्न भावाने जे बंड माजहवलें  होतें’ − झहक ८४. २. पाटार्ी (संतती). 
[सं. कट ] 
 
कडू प . एका जातीर्ा साप : ‘सवात कमी लाबंीर्ा सपच कडू नावार्ा.’ − भासपच २७. 
 
कडू इंद्रावि, कडू इंद्रायि १. क ं पिावरील एक वेल. ह्यारं्ी फळे ताबंडी, हवषारी व रुर्ीला कडू 
असतात; कवंडल; इंरावि; इंरवारुि; कडूवृदंावन. २. (ल.) त सडा, मािूसघाण्या, एकलकोंडा मािूस. 
 
कडूक प . र्ाबकू : ‘हातातील आस डार्ा − कडूकार्ा − मोठमोठ्याने फटकारा मारीत असतो.’ − 
एहोरा १·४८. 
 
कडू करांदा तपहकरी रंगार्ा एक कडवट कंद. 
 
कडूकवािा प . पोतराज. 
 
कडूकाजरा हव. अहतशय कडू. 
 
कडू कारिे न. १. कारले. २. (ल.) वाईट स्वभावार्ा व न स धारिारा मािूस. 
 
कडू कारळी, कडू कारळे हतळासारखे औषधी बी; कडू हजरे; काळे हजरे. यारें् िंाड दोनतीन हात उंर् असून 
ह्याला बोंडे येतात व त्यात बी असते. 
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कडू काळ वाईट हदवस; अडर्िीर्ी ल्स्थती; रोगार्ी साथ; द ष्ट्काळ; द गचती. (हि. येिे, असिे, 
र्ालिे, वाहिे, जािे, टळिे, र् किे, र् कहविे.) 
 
कडूघाटा प . मरिोत झर एक हवधी. (िंाडी) 
 
कडू घोसाळी (वन.) घोसाळ्यासारखी पि कडू फळे येिारी एक वले. 
 
कडूजहर, कडूजार हव. अहतशय कडू; हवषासारखे कडू. 
 
कडू णजरे पहा : कडू कारळी 
 
कडू झोप अप री िंोप; िंोपमोड; िंोपेरे् खोबरे. (हि. करिे.) 
 
कडू तेि १. करंजेल; करंजाच्या हबयारें् तेल. २. उंहडिीरे् तेल; प न्नागफळारे् तेल. (हेट.) ३. 
(सामा.) खाण्याकहरता वापरले न जािारे तेल. 
 
कडूबंुदी प . कडू भोपळा. (िंाडी) 
 
कडू दोडका १. कडवट दोडका. २. (ल.) दासीप त्र; लेकवळा. ३. (ल.) पलं्क्तबाह्य, जाहतबहहष्ट्कृत 
मािूस. पहा : कडू भोपळा 
 
कडू दोडकी भारपद महहन्द्यात फ लिारी एक वेल; हदवाळी. हहर्ी पाने औषधी असून फळाला हदवाळे 
म्हितात. 
 
कडून शअ. १. पासून. २. हदशनेे; बाजूने. ३. करून; ने; वारी (साधन दाखहविारे अव्यय). ४. करवी; 
द्वारा; परत्वे; मागाने; म ळे; साहाय्याने; मदतीने; च्या योगाने (प्रयोज्य कारि दाखहविारे). [क. कड, कडे] 
 
कडूकनब प . बाळझनब; बाळंतझनब. हा वृक्ष फार मोठा असून सवचत्र होतो. यार्ी पाने ग ढीपाडव्याला 
खातात. हा अनेक व्याधनवर उपयोगी आहे. यारे् लाकूड इमारतीच्या उपयोगी आहे. आयचवैद्यकात याला 
रसायन आहे. [त. वेंब ] 
 
कडू पडवळी (वन.) पावसाळ्यात या वेली उगवतात. यार्ी फळे तोंडल्यासारखी हदसतात. ही फळे 
आहि यार्ा पाला फार कडू असतो. 
 
कडू पािी १. पाण्यात कड झनबारे् झकवा हनरग डीरे् डहाळे घालून उकळलेले पािी. (याने आजाऱ्यास, 
बाळंहतिीस वगैरे स्नान घालतात). २. हवटाळ संपल्यानंतर बायका ज्या पाण्याने डोक्यावरून स्नान करतात 
ते पािी. (हि. घेिे.) ३. स तक झकवा कडू हवटाळ संपल्यानंतर मािसाने स्नानासाठी घ्यायरे् पािी. (येथे 
कडू म्हिजे द ःखदायक प्रसंगाशी आलेला संबधं). (हि. घेिे.) ४. भाजीपाला हशजवलेले पािी. (वा.) कडू 
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पािी काढिे (बायकी वाक्प्रर्ार) − वरील हवटाळ हफटल्यारे् स्नान िंाल्यानंतर ते स्नान नाहीसे 
करण्यासाठी प न्द्हा द सऱ्या साध्या पाण्याने स्नान करिे झकवा पािी अंगावर घेिे. 
 
कडूपानी प . नरक र्त दचशी. (िंाडी) 
 
कडू पािा कडू पाण्यात घालायर्ी करंज, झलब, हनग ंडी इत्यादीर्ी पाने. 
 
कडू भोपळा १. कडवट रुर्ीर्ा भोपळा; द ध्या भोपळ्यार्ी एक जात. यार्ा उपयोग सतार, वीिा वगैरे 
वाद्याचं्या व सागंड, त ंबडी इत्यादीच्या कामी करतात. २. (ल.) दासीप त्र. ३. (ल.) पलं्क्तबाह्य, हलक्या 
जातीर्ा, बहहष्ट्कृत मािूस. 
 
कडू भोपळी (वन.) द ध्याभोपळ्यासारखेर् कडू भोपळे येिारी एक वेल. या भोपळ्यारं्ा सागंडी 
करण्यासाठी फार उपयोग होतो. ह्यार्ा गीर काहंवळीत देतात. जून भोपळ्यात दारू करून ती दम्याच्या 
हवकारात वापरतात. त्याम ळे कफ पडून शौर्ास होते. 
 
कडू वाघांटी कडवट फळे येिारी एक वनस्पती. आषाढी द्वादशीला हहच्या फळारं्ी भाजी करतात. 
 
कडू वृंदावन पहा : कडू इंद्रायि : ‘कडू वृंदावन । साखरेरे् आळें ।’ − त गा 
 
कडू सरोवर (भशूा.) सोहडयम सल्फेटरे् मोठ्या प्रमािात साठे असलेले सरोवर. 
 
कडूसाविे सहि. कडसिे; घट्ट बाधंिे : ‘इठ्ठल माजा हपता कडूसावी वरी सोगा.’ − जसा ४४१. 
 
कडूसे न. संहधप्रकाश (कर.) पहा : कडुसा 
 
कडे न. १. हातात, पायात झकवा दंडात घालायर्ा एक वाटोळा कंकिाकृती अलंकार. २. (ल.) 
वढेा; घेर, भोवतालून घेर; सभोवताली वत चळाकार रागं (सैन्द्य, डोंगर, इत्यादीर्ी) : ‘भोवतें आविोदका कडे 
।’ − दास १६·३·१०. ३. हवहहरीच्या तळर्ा लाकडार्ा गोल थर (ज्यावळेी खाली थर लागत नाही त्या वळेी 
कडे घालून त्यावर बाधंकाम करतात.). ४. पोवाडे गािाऱ्यारें् एक र्मचवाद्य; डफ. हे लाकडी एक − सव्वा 
हात व्यासारे् कडे घेऊन त्यावर हर्कि मातीने कातडे हर्कटवनू वर र्ौफेर कागदपट्टी लावतात :  ‘राम 
जोशी यानंी आपल्या वयार्ी वीस वष ेतमाशा पाहण्यात व कडें वाजहवण्यात घालहवलन.’ − राला २. ५. (ल.) 
बेडी पायात अडकवण्यासाठी हतला लावलेली वलये; (सामा.) बेडी : ‘मािें भक्तीहर्या आवडी । अहं सोहं 
दोनी कडी । त टली अहभमानार्ी हबडी । हवषय गोडी हनमाली ।’ − एभा १४·३·११ ६. वत चळाकार काठ, सीमा, 
कड (तंबोरा, र्ाळि इत्यादीर्ी). ७. खळ्यातील धान्द्य बाहेर जाऊ नये म्हिून त्याभोवती वलेीरे् झकवा 
गवतारे् घातलेले वटेोळे. ८. मोट ज्याला बाधंतात ते लोखंडी गोल वळे. [सं. कटक] [का. कटू्ट = 
मनगटावरील दाहगना]  
 
कडे शअ. १. बाजूला; हदशलेा : ‘हातन धरूहन हतयेसी । कडे काढी व्योमकेशी ।’ − ग र् ३३·११०. २. 
पाशी; जवळ; ताब्यात; हातात; हाताखाली; हदमतीत; व्यवस्थेत. ३. आत; खाली; संबधंी; हनसबत. ४. 
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हवाली; स्वाधीन. (हि. करिे, देिे.) ५. पक्षाला; वाट्याला. ६. हातात; पाशी; जवळ. ७. (ल.) पलीकडे; 
पार : ‘स्वामी तारका ग रुनाथा । संसारसागराकडे लावी ॥’ − ग र् ४५·१०६. ८. जबाबदारी; पत्कर. ९. काळ, 
वळे यासंबधंी हनरथचक अव्यय; स; ला. (क ि.) [क. कडे] (वा.) कडेिा नेिे − पूिच करिे; शवेटाला नेिे : 
‘काम करून कडेला न्द्यायर्र् असं त्यानंी ठरवनू टाकलं.’ − भ तार्ा ६२. कडे पडिे साथचक होिे : ‘तीएरे् 
जन्द्म कडे पडे ॥’ − दृपा ४९.  
 
कडे हिहव. कडेवर, कमरेवर : ‘हववाहहोमालागन श्रीहरी । वगेें र्ला बोहल्यावरी । कडे घ्यावी नोवरी ।’ 
− एरुस्व १६·१९. [सं. कहट]  
 
कडे न. ज्या घरात बसली असता सोंगटी मरत नाही असे सोंगटी पटावरील घर. 
 
कडेकपाट, कडेकपार न. स्त्री. १. दरड व ग हा; दरीखोरे; हगहरगव्हर; डोंगरातील खबदाड; खोरे; 
दरीकंदर; भ यार. प्रथमेत क्वहर्त प्रयोग, बह तेक कडेकपारात, कडेकपाटी असेर् प्रयोग आढळतात : 
‘कडेकपाटन धावती जनें ।’ − सप्र ३·३४. २. (ल.) द गचम, अवघड हठकाि. 
 
कडेकरी प . दगड वाहिारा, नेिारा.  
  
कडेकाठ प . १. शवेट; टोकार्ी बाजू. २. लाबं; दूरवर. (सामा.) कडेकाठास, कडेकाठेस 
असेही प्रयोग आढळतात. 
 
कडेकोट पहा : कडाकोट 
 
कडेपाट पहा : कडीपाट : ‘क्वहर्त एखाद्या गबर महारार्ी कडेपाट इमारत ....’ − व्यंमाक १३. 
कडेमाळ स्त्री. मनगटावर बाधंायर्ा गजरा. 
 
कडेि न. रेशमी ल गडे. [सं. कहट] 
 
कडेिग हिहव. अगदी शवेटाजवळ : ‘जेथ हहटये साहंडती होडा । कडेलग ॥’ − ्ा ६·५६. 
 
कडेिोट प . १. कडेपात; म क्ती हमळहवण्यासाठी योग्याने कड्ावरून घेतलेली उडी; 
अपराध्यानंा कड्ावरून लोटून देिे; अशी हदलेली हशक्षा. (हि करिे.) : ‘ही कडेलोटार्ी जागा म्हिून 
राखली आहे.’ − श्रीयो २·६८. २. (ल.) परमावधी; हशकस्त; अहतरेक; कमाल (पाऊस, पीक, संपत झी, कृती 
इत्यादीर्ी). (हि. होिे.) : ‘ही (जॉनसनर्ी) भ्रमावस्था स्थाईक होऊन म ळीर् आपला ब हद्धभ्रंश होईल की 
काय यार्ी त्यास अहतशहयत भीती वाटे .... पि या कडेलोटावर गोष् येऊन ठेपली नाहन.’ − हन ७०२. ३. 
(ल.) ऱ्हास; अधःपात; उतरती कळा. ४. पराकाष्ठेच्या हतरस्काराने वागविे. ५. घालवनू देिे; काढून टाकिे 
(जागा, अहधकार इत्यादीवरून). ६. शवेट करिे. 
हव. १. खालच्या प्रतीर्ा, दजार्ा; हलका (मािूस, वस्तू). २. अफाट; प्रर्डं : ‘कडेलोट श्रीमंती होती 
तर कडलोट दाहरद्र्यहह अगदी खादं्याला खादंा लावनू नादंत होते.’ − रूरा ११६. 
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कडेवािा हव. कडे (वाद्य) वाजविारा; तमासगीर; डफवाला. 
 
कडेशेवटचा हव. १. अगदी अखेरर्ा; अंहतम; कमालीर्ा; अगदी कडेर्ा; सीमेर्ा. २. पराकाष्ठेर्ा 
(मूखच, वृद्ध, द दैवी इ.). ३. अगदी शक्य तो कमी (झकमत, खर्च, नफा इ.) जसे :− कडेशवेटर्ा 
उपाय−उपर्ार−मसलत− योजना− तोड− मनस बा इ. 
 
कडेस, कडेसी शअ. कडेला; बाजूला; पाशी; जवळ : ‘बापाच्या उजव्याकडेस बसली म्या ंपाहहली नोवरी 
।’ − र ६. 
 
कडो प . काढा. (गो.) 
 
कडो, ककोडो प . भात ठेवण्यासाठी तट्ट्ट्या इ. लावनू केलेली जागा; किगा. 
 
कडोकडी हिहव. १. जोराने; नेटाने; िंपाट्याने. पहा : कडोणवडी : ‘आले अवघे नवलक्ष गडी । 
बळकाहवली यम नाथडी । हमामा घाहलती कडोकडन ।’ − ह १०·९५. 
 
कडोकडो हिहव. कडकडून भेटिे. (िंाडी) [सं. कटकटा] 
 
कडोची स्त्री. एक वले; कडवरं्ी. 
 
कडोजी स्त्री. पावसाळ्यात उगविारी वनस्पती; क रयारे् मूत; क रयार्ी ित्री. 
 
कडोणनकड हव. जोरदार; त्वषेपूिच : ‘िंाशीच्या रािीस इंग्रजासारख्या अझहदंूच्या कडोहनकड 
पाठलागातील बदं काचं्या आगीतून काल्पीपयंत पोर्ून ....’ − ससावर ३·४८. 
 
कडौि हव. नीटनेटके, व्यवल्स्थत. ‘ते्रतन सीतेर्ें ठाि कडौल : मडौल : साकार’ − अली ७३. 
 
कडोणवकड, कडोणवकडी स्त्री. (कड्ात कड्ा; त्यापासून िंालेली ग ंताग ंत) १. भाषिातील डावपेर् 
(म द्यार्ा पत झा न लागिारे); अहनहश्चतपिे व खार्ाखोर्ीने भाषि; द टप्पी बोलिे; (कडोहवकडीर्ा असा 
षष्ट्ठ्यत प्रयोग रूढ आहे). २. (क स्ती) पेर्; कौशल्य : ‘मल्लहवदे्यच्या कडोहवकडी । जीमूती दाहवता ंपडेपाडन 
।’ − म हवराट २·६८. ३. य क्त्या; ख ब्या; मसलती : ‘तेवन उत झमोत झम ् ानहनवडंी । उद्धव कडोहवकडन शृगंाहरला 
॥’ − एभा २८·६९८. 
हव. उत झम; व्यवल्स्थत; बदंोबस्तीरे् : ‘राखि ठेवी कडोहवकडी ।’ − कथा १·२·१७८. 
हिहव. १. अहत जोराने; िंपाट्याने; हनश्चयपूवचक; अटीतटीने; त्वषेाने : हनकराने; नेटाने, करकरू्न : ‘शस्त्रें 
स टतील गाढन । वीर हभडतील कडोहवकडी ।’ − एरुस्व ७·७४. २. नाना प्रकारानंी, रीतननी : ‘प च्ि नार्वी 
कडोहवकडी.’ − राहव २०·४९. ३. द टप्पी, ख बीदार भाषिे करून; मोठ्या य क्तीच्या बोलण्याने. ४. 
नखहशखातं. [कडीरे् हद्वत्व] 
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कडोणवकडीचा हव. १. कडोहवकडीने भरलेले, केलेले (भाषि, अथच, कल्पना, हलहहिे, गािे, नार्िे, 
वाजहविे इ.); अन्द्योक्ती, व्याजोक्ती, व्यंग्योक्तीर्ा; उपरोहधक; औपरोहधक : ‘कडोहवकडीरे् हवर्ार स र्ले 
।’ − ऐपो २१४. २. य क्त्या; मसलती; डावपेर् यानंी य क्त (हिया, हावभाव, वागिूक इ.); हशताफी इत्यादीने 
भरलेले : ‘कडोहवकडीर्न हववरावन । अंतःकिे ॥’ − दास १९·१०·१०. ३. ख बीदार; क शल; र्त राईने 
अलंकृत; िंील, कंप, आघात, िाया, उडिी, िंोक यानंी भरलेले (गािे, नार्िे, वाजहविे) : ‘ठेवी 
कडोहवकडीर्ी हठवि हो । अक्षरी मोत्यारं्ी ववि । लय लाऊन करती श्रवि हो ।’ − प्रला १२२. 
 
कडोणवकडीचा हव. १. कडेरे्; शवेटरे्; पराकाष्ठेरे्; हनवािीरे्; परमावधीरे् (भाडंि, लढाई, वाद इ.) 
: ‘कडोहवकडीच्या वीररसाने भरलेले ....’ − भास्मृ २८. २. कडक; रागीट; उग्र; जहाल (भाषि, झनदा इ.). 
३. सक्त; भारी; हनश्चयार्ी (मागिी, बोलाविे इ.). 
 
कडोशे स्त्री. ‘पाण्याने डोंगर कापून पाहडल्या वाव्हा’ (पािी वाहण्यारे् ओहळ). − (तंजा.) 
 
कडोसरी, कडोस्री, कडोसी स्त्री. १. कमरेला बाधंलेल्या (ल गडे, धोतर इ.) वस्त्रार्ा कमरेजवळ 
खोवण्यात येिारा भाग. (यात पैसा, स पारी इ. हजन्नस ठेवतात) : ‘कडोसरी नसला तरी कनवटीला खास 
आहे.’ − तोब ं१४. २. शरीरार्ी (उजवी, डावी) जागा; कमरेर्ा भाग. ३. वस्त्राच्या आवळ्याने काळवडंलेली, 
वाईट िंालेली कमरेर्ी जागा. (सामान्द्यतः र्त र्थ्यंत व षष्ट्ठ्यंत स, र्ा इ. प्रयत्य लागून प्रयोग). जसे : 
कडोसरीला खोविे, ख पसिे; कडोसरीर्ा पैसा. [सं. कहट] (वा.) कडोसरी येिे, कडोसरीस येिे − अगदी 
जेरीला येिे. 
 
कडोसा प . १. संहधप्रकाश. २. हखडकी व दरवाज्याच्या फटीतून आलेले प्रकाश हकरि. पहा : कवडसा 
: ‘मेरूभोंवते कडे कापले । असंभाव्य कडोसें पहडलें  ।’ − दास १६·३·१७. 
 
कडोळ पहा : कडवळ : ‘न राहे खोंड्ा मका कडोळ ।’ − अफला ६६. 
 
कडोळ, कडोळी, कडोळे न. स्त्री. १. वढेे; अंगठी. २. हस्त्रयाचं्या पायातील र्ादंीरे् कडे. (व.) 
 
कडोळी िगाम, कडोळ्या िगाम प . प्रत्येक टोकाला दोन दोन कड्ा असलेला लगाम. पहा : िगाम 
 
कडौंचे उहि. हशजहविे; कड आििे, खूप तापहविे. (गो.) पहा : कढणविे 
 
कड्डा हव. खूप तापलेला. (िंाडी) [ते. करड ] 
 
कड्डावंचे अहि. घरावर बाबंरेू् ओंबि करिे. (गो.) 
 
कडं्डचे सहि. दगडाने वाटून बारीक पूड करिे. (गो.) 
 
कडू्ड स्त्री. १. कानाच्या कवळीर्ी बाळी. २. एक पालेभाजी. (िंाडी) 
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कड्या प . िंाळण्यारे् लोखंडी हातोडीसारखे हत्यार; खड्ा. 
 
कड्या प . कंबर. (िंाडी) [सं. कटी] 
 
कड्या प . हपवळे फूल येिारे एक िं डूप अथवा त्यार्ी बी. 
 
कड्याखार प . टाकिखार, यारे् दोन प्रकार :- कड्ा टाकिखार व तेल्या टाकिखार 
(र्ौक्यार्ा टाकिखार). 
 
कड्यानाग, कड्योनाग प . हबरंबोळ्यासारखी एक वले व हतर्ा हवषारी कंद. हा हबरंबोळ्यासारखार् 
पि त्यापेक्षा वाटोळा असतो. 
 
कड्यारोग प . जनावराला होिारा एक रोग; फोफसा. 
 
कड्याणवकड्या हि हव. कडोहवकडीच्या; वडे्ावाकड्ा; अनगचल : ‘त्यािन काहशराव होळकर याचं्या 
कड्ाहवकड्ा आर्ारहवर्ाराच्या गोष्ी साहंगतल्या.’ − होकै १५२. 
 
कड्याळ न. १. जनावरारं्ा र्ारा (जोंधळा झकवा बाजरी). पहा : कडवळ. २. (ल.) उंर् व 
राकट स्त्री. (वा.) कड्याळ दाती धरिे − १. आश्रयाला जािे; शरि जािे; दाती तृि धरिे. २. दैन्द्य प्रदर्मशत 
करिे; नादार होिे. 
 
कड्याळ न. संकट; आरोप; हकटाळ; आळ; क भाडं; कारस्थान; लर्ाडं : ‘आपल्या बकेँवर 
काहीतरी कड्ाळ येिार आहे.’ − भाहद ३९२. 
 
कड्याळे न. १. मोठा नफा, प्राप्ती, लाभ (व्यापारात). २. एकदम, एकाएकी दैव उघडिे; 
घबाड सापडिे. (हि. लागिे.) 
 
कड्याळे पहा : कडोळ्या िगाम 
 
कड्ये स्त्री. कंबर; कटी (फक्त र्त र्थ्यंत प्रयोग). (को.) 
हिहव. कडेवर, कमरेवर. पहा : कणडये [सं. कहट] 
 
कढ प . १. उष्ट्ितेम ळे पािी इत्यादनना येिारी उकळी; आधि; फार तापल्याम ळे ब डब डे येतात ती 
अवस्था. (हि. येिे.) २. (ल.) डोक्यावर फार वळे ओिें घेतल्याम ळे डोक्याला येिारा ताि, शीि, रग. ३. 
(ल.) उमाळा; गहहवर (पे्रम, द ःख इत्याहदकारं्ा); स्फ रि; हशरहशरी (भाडंि, वादहववाद, हशवीगाळ 
इत्यादीर्ी) [सं. क्वथ्] (वा.) कढ ओढून घेिे − परस्पर र्ाललेल्या भाडंिार्ा संबंध आपिाकडे घेिे; 
द सऱ्यावरर्ा राग आपिावर ओढून घेिे. कढ णजरविे − एखाद्यार्ा राग, ताशरेा शमहविे, शातं करिे. कढ 
सोसिे, कढ काढिे − दम धरिे; धीर धरिे; गैरसोय झकवा त्रास सोसिे : ‘र्ार महहने मािेंसाठन त म्ही कढ 
सोसा.’ − ऐलेसं ६९५५. [सं. क्वथ्] 
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कढई स्त्री. १. पदाथच तळण्यासाठी झकवा कढहवण्यासाठी वापरण्यात येिारे अधचवट पसरट व दोन कान 
असलेले धातूरे् भाडें; काईल (दूध, उसार्ा रस वगैरे कढहवण्यासाठी). २. (नाहशक) नदीला मोठा पूर आला 
असताना पाण्यात होिारा जंगी भोवरा. [क. कडायी] [सं. कटाह] 
 
कढई स्त्री. स्वयंपाक; रसोई (कढईमध्ये स्वयंपाक करतात यावरून लक्षिेने) : ‘नमचदा प्रदहक्षिावासी 
मंहदरासमोर असलेल्या पटागंिावर उतरतात तेथे नमचदेर्ी कढई कहरतात.’ − ६·७·३७. 
 
कढक, कढि न. १. (सामा.) काढा; कढहवलेले पािी; ज्यात काही पदाथच उकळला आहे असे पािी; 
हपठले : ‘कढि काला कालहवलें  ताक ।’ − हनगा १००. २. तूर, मूग वगैरे कडधान्द्य ज्यात हशजहवले आहे असे 
पािी; कट; कटू्ट. ३. मासंारे् कालवि; मासं हशजहवल्यानंतर त्यात आलेला तवगं, मादें. (वा.) कढक 
णनघिे, कढि णनघिे − रंजीस येिे; मेटाक टीला येिे. (ना.) 
 
कढिी स्त्री. पदाथच कढण्यार्ी झकवा कढहवण्यार्ी हिया. 
 
कढिे अहि. १. कढण्याच्या अवस्थेला येिे; आधि येिे; उकळिे; हशजिे (दूध, तेल, लोिी इ) : ‘बोले 
जें तच्िविें मािेंहर् कढोत न त मरे् किच.’ − मोकिच ४०·९. २. उष्ट्ितेम ळे तापून रस होिे (धातू इत्यादीर्ा). 
३. (ल.) रागाविे; मनातल्या मनात रडिे, संतापिे; तापिे : ‘अर्श्त्थामा कोपें अस्त्र न कहथल म्हिोहनया ं
कढला ।’ − मोऐहषक १·३९. [सं. क्वथ्] 
 
कढिे अहि. कण्हिे; हववळिे : ‘येक डोई खाजहवती । येक कढों लागती । सावकास ॥’ − दास १८·९·१५. 
 
कढत हव. भाजल्यासारखे गरम; ऊन; कडकडीत तापलेले; आधि आलेले (दूध, पािी, पदाथच, धातू 
इ.). 
 
कढतरून हिहव. अंतबाह्य; िंटकन; स्पशूचन : ‘स्वरूप कढतरुहन व्याहपले.’ - प्रमेय. 
 
कढता पहा : कडता 
 
कढय, कढाये, कढे स्त्री. न. पहा : कढई 
हव. अहत तापलेले; कढलेले; कढत (दूध, पािी वगैरे). (गो.) 
 
कढशीळ हव. फार तापलेले; कढत; उतू जाण्यापयंत आलेले (दूध, तूप, लोिी इ.). 
 
कढंक हिहव. कढ येईपयंत : ‘धडधडा ज्वाळा जळती कढंक । त्यासी क ं भपाक बोहलजे ।’ - स्वान  २·४·११. 
 
कढा प . काढा. (गो.) 
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कणढवा, कणढवे स्त्री. ढ ंगि; कटी; हनतंब : ‘उदरन हत्रवळीरे् लक्षि । कवि माजार्ें मोटकेपि । घिवट 
कहढवा कहरताए माजवि । मदन स खासी ॥’ - नरुस्व ३२२. [सं. कहट] 
 
कढी स्त्री. १. ताकाला हरभऱ्यारे् पीठ लावनू फोडिी वगैरे देऊन कढवनू केलेले कालवि. कोकिात 
आमस लार्ीही कढी करतात : ‘भाजी होती वागं्यार्ी । वालारे् गोळ्यार्ी कढी ।’ - स्त्रीगीत ६६. २. एक औषधी 
काढा; हनरग डीर्ी पाने, ओवा, हर्त्रकमूळ, हळद व स ंठ यारें् र्ूिच व काजंी ताकात हमसळून केलेली कढी. 
ही वातहारक व अल्ग्नवधचक आहे. [सं. क्वहथका] (वा.) कढी पातळ होिे − (ल.) १. आजाराम ळे अशक्त, 
हफकट, हनस्तेज होिे. २. भीतीने घाबरिे, गागंरिे, जजचर होिे. णशळ्या कढीिा ऊत आििे − १. (हशळी 
कढी कढहविे); प्रसंग संपल्यानंतर एखाद्या गोष्ीरे् अकारि र्र्मवतर्वचि करिे. २. स्मरिातून गेलेल्या 
ज न्द्याप राण्या वादाला प न्द्हा तोंड पाडिे. 
 
कढीखाऊ, कढीचट हव. कढीभ रक्या; कढीखाऊ (ब्राह्ि). (ना.)  
हव. १. कढीर्ी आवड असलेला. (ब्राह्िास उपहासाने म्हितात). २. (ल.) शळेपट; भ्याड; नामदच. 
 
कढीगवत न. स्त्री. गवती र्हा झकवा पाती र्हा; कढीपत झा. 
 
कढीकनब प . बारीक काटे असलेले एक िंाड. याच्या पाल्याला एक प्रकारर्ा स वास येतो. तो 
कढीत, मसाल्यात घालतात व त्यार्ी र्टिीही करतात. याला गोड झनब, मढ झनब, हिंरग असेही म्हितात. 
[त. कहरवेंब ] 
कढीभात प . लग्न हवधीतील एक सोहळा; सीमातं पूजनात वधूपक्षाने वरपक्षाकडील मंडळनना 
कढीभातारे् जेवि घालिे व कढीरे् आहि भातारे् भाडें आंदि देिे. 
 
कढ्या प . एक िंाड व त्यारे् फळ; कड्ा. 
 
कि प . १. रज; रेिू; परमािू; एखाद्या पदाथार्ा सूक्षम अंश; (शाप.) अिू. २. रत्नारं्ा पैलू; र्मक; 
हहरकिी; हहऱ्यार्ी बारीक र् िी. ३. किी; धान्द्याच्या दाण्यार्ा अंश : ‘एऱ्हवन किा आहि भसूा ।’ - ्ा 
१८·९३९. ४. संबधं दािा : ‘आता ंकक्षेंत िंोळी घालून । मागे कि घरोघरन.’ - नव १७·१२४. ५. धान्द्य : ‘कि  
एक  साठहवती ।’ - ऋ ८८. ६. हठिगी; स्फ झल्लग (अग्नीर्ा) : ‘जळहत अल्ग्नकिेंहर् तृिे जरी ।’ - वामन, 
नामस धा ५८. ७. थेंब (पािी वगैरे पातळ पदाथार्ा). 
 
कि प . बळ; कस. 
 
कि प . रताळ्यासारखा कंद; किक; किगर. (को. क लाबा) [सं.] 
 
कि प . (संगीत) प ढर्ा स्वर येण्यापूवी ज्या स्वराला झकहर्त स्पशच करून प ढे जायरे् त्या स्वराला 
‘किरूपी स्वर’ अथवा न सते ‘कि’ म्हितात. 
 
कि प . (सोनारी) कारल्यासारखे परंत  मूठ नसलेले, वीतभर लाबंीरे् (अंगठी वगैरेला गोल आकार 
देण्यारे्) एक उपकरि. 
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कि स्त्री. एक प्रकारर्ी उसि; हतडीक; कळ (पाठ, मान, कंबर वगैरेत येिारी). (हि. भरिे.) पहा 
: धमक 
 
कि प . वावडी समतोल राहण्याकहरता हतला बाधंायर्ा कापडार्ा त कडा, शपेटी, झर्धी. (हि. 
लाविे, मारिे.) [क. कि = र्ोळीरे् वस्त्र] 
 
किऊब स्त्री. दािेऊब; धान्द्य हपकून तयार होण्याच्या हंगामातील उष्ट्िता (भारपद, अहर्श्न 
महहन्द्यातील). (को.) 
 
किक न. रताळ्यासारखा एक कंद, मूळ; किगर. 
 
किक स्त्री. कळ; हतडीक (ताि बसल्याम ळे झकवा संहधवाताम ळे पोटात, कमरेत, पाठीत, डोक्यात वगैरे 
उत्पन्न होिारी); उसिीहून हभन्न. (हि. र्ालिे, हनघिे, भरिे.) पहा : चमक 
 
किक, किंक न. कळक; बाबंूर्ी एक जात : ‘उंर् उंर् एखाद्या किकासारखा लपलपता.’ - 
हकहरस्तावं ११. (क .) 
 
किकि, किकिी स्त्री. १. ह डह डी; हशरहशरी; अंग मोडून येिे; ज्वर भरण्याच्या वळेी थंडीरे् शहारे 
येिे. (हि. येिे, भरिे.) २. ताप हनघाल्यावर अंगात राहिारी कडकी; म रलेला ज्वर. (हि. राहिे, येिे, 
होिे.) ३. द :ख. (गो.) [ध्व. सं. कवि = शब्द करिे] 
 
किकििे अहि. अंग मोडून येिे; किकि वाटिे; डोके द खिे; थंडीरे् शहारे येिे (ज्वर वगैरे 
येण्यारे् वळेी). 
 
किकिी हिहव. घडीघडी; पावलोपावली; वळेोवळेी. (गो.) 
 
किकिीत हव. खिखिीत; किखर : ‘शरीरयष्ी हर्वारीच्या काठीसारखी किकिीत होती.’ − 
सीपो १. 
 
किकिे अहि. १. कळकिे; आंबट पदाथाला हहरवटपिा व हवकारीधमच उत्पन्न होिे 
(हनकल्हईच्या भाडं्ात ठेवल्याम ळे). २. कळंक लागिे; कळकले जािे (भाडें). [सं. कलंक] 
 
किका पहा : कनका. दिका, ठोसा, ब क्का, धक्का : ‘गोऱ्ह्याच्या पाठीत किका घालीत कोंडी आंत आला.’ 
− पधों १२. 
 
किकीि न. (शतेी) जोखडाला बैलाच्या मानेजवळ, आतील बाजूला असिारी खीळ. [क.] 
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किक्या हव. १. दिकट; दाडंगा; बळकट; खमक्या; पड न घेिारा (गव्हार्ी किीक म्हिजे दाठर व 
इतर धान्द्यारे् पीठ मऊ, दबेल असते यावरून); भरपूर; मोठा (बाजार इ.). २. कठोरपिे नोकराकडून काम 
करून घेिारा. 
 
किखर हव. कठीि; बळकट; मजबतू; घट्ट (दगड, लाकूड इ.); हटकाऊ; दिकट (कापड वगैरे); 
धट्टाकट्टा; धडधाकट; काटक (शरीर, मन ष्ट्य); प्रखर; धगधगीत (काही लाकडारं्ा जाळ). [का. कि = 
बाबंरू्ी काडी − खट = किगी.] 
 
किखाणविे उहि. (हवरू.) खिकाविे; खडसाविे; रागे भरिे; भोसडिे; तासडपट्टी काढिे; र्ापिे. 
 
किग, किि, किगी न. स्त्री. १. किगर नावारे् कंद (गो.) पहा : कि, किक. २. रताळे. 
 
किगर, किगरे, कनगर न. १. बटाट्यासारख्या एका कंदार्ा वेल : ‘हे तर टोपलीत 
ठेवलेल्या कनगरारे् कंद.’ - शलूेक ११४. २. मूळ; कंद. याला ‘गोवें बटाटा’ म्हितात. हा कंद हशजवनू झकवा 
भाजून खातात. याला कि, किक, काटेकिगर व कनककंद अशीही नाव ेआहेत. हा रताळ्यापेक्षा जाड 
असतो. उपासाला खातात. याला जहमनीत बटाट्यासारखे लाबंट कंद लागतात. 
प . स्त्री. एक िंाड; क डका काकिा. 
 
किगा प . १. मोठी किंग. २. धान्द्य साठहवण्यासाठी जहमनीवर वत चळाकार बाबंूर्ा तट्ट्ट्या उभा करून 
बाहेरील बाजूने कळक प रून त्यासह तट्ट्ट्या बाधूंन केलेले साधन; पालटे; पाले; कोथळा; किगोली; 
कोठार. 
 
किगी, किगुिा, किगुिे स्त्री. प . न. लहान किगं : ‘किगीर्ी काहढतील झलपि । गूळ शकच रा 
खातील संपूिच ।’ - जै ६·४९. 
 
किगुिी, किगूि, किगोि स्त्री. न. किग्याप्रमािे बाबंचू्या कामट्यारं्ा हविलेला वाटोळा कोथळा; 
लहान किगी; किग ळा : ‘फक्त बाबंचू्या किग ल्या, टोपल्या ....’ - माप  १९. 
 
किडुिी, किडुिो, किडो स्त्री. प . करंडी (बाबंरू्ी, वतेार्ी), (गो.) पहा : किग ली 
 
कििे अहि. १. कण्हिे; क ं थिे; हववळिे; हायह य करिे (आजार, वदेना याचं्या अहतरेकाम ळे). २. कि 
झकवा उसि भरून द ःहखत होिे; स्नाय ूताठिे. [सं. कण् = शब्द करिे] 
 
किदार हव. १. किीदार; कण्या असलेले (तूप वगैरे). २. भरपूर किसे आलेले (पीक); दाण्यानंी गच्च 
भरलेले (किीस). ३. सकस; कसदार; ज्यात अहधक सार, सत्त्व आहे असा (कडबा, गवत, धान्द्य, तूप इ.).  
 
किपट्टी स्त्री. (शतेी.) मोटेर्ा किा बसवायला आधार अशा खार् असलेल्या दोन पट्ट्ट्यापंैकी प्रत्येक. 
(माि.) 
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किबाबुळी स्त्री. शवेाळ : ‘तव ंपाहियावंहर थोर किबाब ळी आली असे.’ - दृपा ५१. 
 
किबार प . (वै.) (शतेी) रेड्ाचं्या र्ामड्ारं्ी पट्टी; मोट व हतच्यावरील कडे यानंा जोडिारे 
र्ामड्ारे् पटे्ट. [क. कोि = रेडा] 
 
किबी पहा : कुिबी [ग ज.] 
 
किभ प . एक प्रकारर्ी हवषारी माशी. ही र्ावली असता सूज, ज्वर, वातंी इ. लक्षिे होतात. दंशार्ी 
जागा क जते. [सं.] 
 
कििक्षांश प . किार्ा एक लक्षावा भाग; अि हून लहान; अहतसूक्षम अिू; परमािू; किार्ा अत्यंत 
सूक्षम अंश (ज्यारे् आिखी भाग पडिार नाहीत असा). [सं.] 
 
कििोिी न. कसदार लोिी; सरकीर्ा रतीब असलेल्या जनावराच्या द धापासून केलेले लोिी. 
 
किव, कनव, किवा, कनवा स्त्री. प . करुिा; दया; कळवळा; कृपा : ‘कन किवा घाल न उडी । 
पावहवला संत थडी ।’ - ऋ १०२; ‘जया सवचभतूी किव । तया नमस्काहरती सकळ देव ।’ - म आहद १९·१७२. 
[सं. कण्] 
 
किवट, किवटी पहा : कडोसरी 
 
किवट न. अन्न; किीस; धान्द्य : ‘जैसें भाजलें  किवटें ।’ - हवउ ७·९४. 
 
किवि स्त्री. कण्ह; हववळिी; हकरहकर (हवशषेतः लहान म लारं्ी) [सं. कण्] 
 
किवििे अहि. कण्हिे; हववळिे; हकरहकर करिे. 
 
किवळिे, किवळा पहा : कन्हवळिे, कन्हवळा 
 
किवाळ, किवाळा, किवाळू हव. कृपाळू : दयाळू : ‘भक्तारं्ा कनवाळ भीम म्हिे ।’ - रामदासी 
२·१२४. 
 
किवृणत्त, किवृत्ती स्त्री. कोरान्न हभक्षा : ‘ब्राह्ि  एक  प्रहतहदनन किवृत झीहस ।’ - लीर्पू २९. 
 
किशः हिहव. १. किाकिाने. २. थोडेथोडे; हळूहळू. [सं.] 
 
किशा हव. १. किीस र्ोळिारा. २. (ल.) अडािी; मूखच; गावढंळ; रानवट; हरठोळ. [सं. कहिशः] 
 
किशी स्त्री. भातार्ी ओंबी, लोंबी, लोंगर, किीस. (को. ग . गो.) 
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किास न. बीज. 
 
किसर स्त्री. ढीग. 
 
किसाविे अहि. िंोपेत हववळिे; कण्हिे : ‘थोड्ा वेळाने अप्पा किसावला.’ - आआश े१८१. 
 
किसाळे न. मळिीच्या आधी व्यवल्स्थत उडव्यासारखी ररू्न ठेवलेली धान्द्यार्ी किसे. त्याला 
‘किसाळ’ म्हितात. : ‘गावच्या रानातील खळन किसाळे कडबे. ल टून नेले.’ − ऐलेसं ३८४८. 
 
किणसद्धांत प . (भौ.) हा न्द्यटूनर्ा प्रकाशासंबधंी माडंलेला हसद्धातं आहे. या हसद्धातंान सार प्रकाश 
हा सूक्षम, किरूप असून त्याला रव्यमान नाही. त्यार्ा वगे दर सेकंदाला ३ × १० सेंहटमीटर आहे. त्या किारें् 
परावतचन व अपवतचन होते. [सं.] 
 
किसुकाळ प . धान्द्यार्ी स बत झा : ‘तोपयंत जेथला दािा तेथेर् राहून किस काळ होता.’ - गागंा 
१४०. 
 
किसुरेपिा प . बेसूरपिा : ‘किस रेपिा म्हिजे अहभपे्रत नसलेल्या सूरकके्षरे् सारखे सूर्न करीत 
राहिे.’ - संसौ २९. 
 
किसूर हव. बेसूर : ‘याचं्या गळ्यातून हनघिारा कोिताही स्वर कच्चा व किसूर लागला आहे असं कधी 
िंालं नाही.’ - बागं १६०. 
 
किस्वर पहा : कि 
 
किणहम न. (भशूा.) हहमारे् िोटे िोटे कि एकत्र आले म्हिजे बफच  घट्ट होऊ लागतो. त्यातील हवा 
संपूिचपिे हनघून गेली म्हिजे त्याला किहहम म्हितात. 
 
किंग स्त्री. धान्द्य साठहवण्यासाठी बाबंरेू् झकवा फोकाट्यारे् केलेले पात्र; लहान खोली; पेव; किगा; 
हठकी; कझिग : ‘कोपऱ्यात नार्िीर्ी बाहरकशी किगं होती.’ - सराई २४. 
 
किंग प . र्वळ्या सालासकट दळून त्यात मदैा, मऊ भात व साखर घालून त्यारे् गोळे करून 
उकडतात ते पक्वान्न. 
 
किा प . १. पषृ्ठवशं; मानेपासून माकडहाडापयंत पाठीर्ा दाडंा; मिक्यारं्ी रागं. २. (ल.) पवचतार्ी 
लाबंट ओळ; ३. दोन्द्ही बाजंूना उतार असलेल्या डोंगराच्या रागेंवरील उंर् रस्ता; दंड; डोंगरपवचतावर 
र्ढण्याउतरण्यार्ी पाऊलवाट पहा : रांग ४. आधार; ज्याम ळे एखादी गोष् हटकते, सावरली जाते असे तत्त्व. 
५. मोटेर्ा सोंडूर ज्यावरून ओढला जातो ते लाबंट र्ाक. ६. हातरहाटारे् मधले लाकूड : ‘उलट रहाटाच्या 
कण्याप्रमािे जागच्या जागी हफरून हफरून त्यार्ी ब द्धी हनरुपयोगी होते.’ - ब्रहव १६. ७. गाडीच्या र्ाकार्ा 
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आस. ८. जहाजार्ा खालर्ा भाग. हा हनम ळता व पाठीच्या कण्यासारखा असतो : ‘जहाजार्ा किा दगडात 
कच्च बसला.’ - मदमं १८९. [सं. किचक = दाडंा] (वा.) किा नसिे − नेभळट असिे : ‘त्या मािसाला 
काही किार् नाही. अगदी ब ळा आहे हबर्ारा!’ - वैष्ट्िव १०. 
 
किा प . १. रागंोळीने झकवा हपठाने जहमनीवर, झभतीवर काढलेल्या रेषा व आकृती; गंध, हळदीक ं कू, 
यानंी झभतीवर काढलेली आकृती : ‘किा, रागंोळी, फ लवरा आरतीर्ा थाट ..’ - माजी १५. २. रागंोळीर्ी 
भ की, पूड. ३. धान्द्यार्ी घातलेली लाबंट रास, ओळ, रागं. 
 
किा प . ल गडे नेसताना हस्त्रया प्रथम ल गड्ार्ा घेतात तो वढेा. [क. किय = कमरेभोवती वस्त्रार्ी 
गाठ] 
 
किा प . झपपळी नावार्ी वनस्पती. [सं.] 
 
किा प . (सोनारी) अंगठी वगैरेंना वाटोळा आकार द्यावयारे् एक हत्यार; कि. [क.] 
किाक न. कळक; बाबं.ू (क .) [क. कि] 
 
किािी स्त्री. किकिी; धडकी; दहशत : ‘कन भयार्ी बैसली किािी । वदनन हखळी पहडयेली ।’ - कृम रा 
१४·२४. [सं. कण् = शब्द करिे; वदेना] 
 
किाविे सहि. घोटिे. (गो. रूप) किावरे्. 
 
किावेढा प . झपपळी नावार्ी वनस्पती. 
 
किाश्म प . (प रा.) इमारती बाधंण्यार्ा दगड. यातील घटक पदाथांरे् कि वेगळाले हदसतात. 
 
किाळी स्त्री. १. (पोत्याला भोक पडले असता त्यातून गळिारी) धान्द्यार्ी धार; ओळ. २. (पाटातून 
वाहिारा) पाण्यार्ा प्रवाह. (हि. लागिे, पडिे.) [सं. कि + आवली] 
 
कणिकनीती स्त्री. कहिक ऋषीने धृतराष्ट्राला साहंगतलेली क हटल राजनीती. 
 
कणिका स्त्री. एक हवहशष् हवर्ार, कल्पना झकवा भावना व्यक्त करिारा सामान्द्यतः पार् ओळनर्ा, एक जपानी 
काव्यप्रकार. (पहहल्या दोन व शवेटच्या दोन ओळी सयमक आहि मधली हनयचमक. उदा. ‘तरुवरुनी पडले 
हपकले फळ खालती । तो गमे शोधनन शास्त्र्ार्ी मती । पहर सहृदय कोिी म्हिे व्यहथत होउनी । येईल का 
हे फळ हफरूनी डकहवता । त टलेली प्रीती येइल का साधंता?’ - गोपीनाथ तळवलकर.) 
 
कणिका स्त्री. १. अहतसूक्षम कि, अंश (धान्द्य, तूप वगैरेर्ा) : ‘बीजकहिका तरी घनवट ।’ - ्ा ७·५५. २. 
(सामा.) तूप, साखर इत्यादीर्ी किी; कि. (सामा. अनेकवर्नी प्रयोग) : ‘जैशा घृताहर्या कहिका ।’ - 
एभा २·६४२. [सं.] 
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कणिकायन न. बारीक, रवाळ होण्यार्ी हिया; घनपदाथांरे् िोट्या िोट्या किामंध्ये रूपातंर 
होण्यार्ी हिया; अंक रोद्भवन. 
 
कणिका णसद्धांत (भौ.) प्रकाश हा किारं्ा प्रवाह असतो हा हसद्धातं. 
 
कणिणक, कणिकी स्त्री. किीक; गव्हारे् पीठ. 
 
कणि कोंडा, किी कोंडा प . कहिकूट; तादूंळ, डाळ वगैरे काडूंन पाखडून राहतो तो गाळ; र् री; कण्या 
व कोंडा. 
 
कणिया पहा : किा 
 
कणियारे हव. किीदार, किदार. 
 
कणिश प . (वन.) १. लाबंट अक्षावर हबनदेठार्ी फ ले असलेला अक ं हठत फ लोरा. उदा. आघाडा. २. 
फादंीच्या टोकाशी असलेला हबज कपिांर्ा िं बका. 
 
ककिग, ककिज स्त्री. १. किगी : ‘बीजें कझिग असे भरली ।’ - एभा १०·११०. २. किगर. पहा : किंग 
 
किी स्त्री. १. फ टका अंश; भाग (धान्द्य वगैरेर्ा). पहा : कि. २. भात हशजल्यावर त्यात राहहलेला 
कच्चा तादंळार्ा अंश; हशजलेल्या अन्नातील कच्चा अंश. ३. पातळ भाजी इत्यादीला लावतात ते पीठ. (राजा.) 
४. (अनेकवर्नी प्रयोग) तूप, मध, साखर इत्याहदकारं्ा सूक्षम अंश. ५. (अव.) हशजलेल्या धान्द्यार्ा अंश. ६. 
रत्नार्ा बारीक त कडा, अंश, कि. [सं. कहिका, ग .] (वा.) कण्या कण्या करिे − १. हीनपिा स्वीकारून 
भीक मागिे. २. लार्ारपिे क्षमेर्ी यार्ना करिे. कण्या खाऊन णमशीिा तूप िाविे − पोटाला खायला 
हमळाले नाही तरी बाह्यतः डौल हमरहविे; नसता हदमाख दाखहविे. कण्या टाकून कोंबडी झंुजणविे − आपला 
पैसा वगैरे खर्च करून द सऱ्या दोघातं कलागत उत्पन्न करून देऊन त्याचं्या भाडंिार्ी मजा पाहिे. दातांच्या 
कण्या करिे − ऐकत नसता एखाद्याला अनेक वळेा उपदेश करिे, सागंिे, पढहविे. 
 
किी स्त्री. डोळ्यातील बाह ली. [सं. कनीहनका] 
 
किी स्त्री. मोहर गळल्यानंतर राहिारी आंब्याच्या फळार्ी अगदी स रुवातीर्ी अवस्था. 
 
किी स्त्री. गव्हावर पडिारा एक रोग : ‘गहू या हपकास ताबंेरा, किी, मर असे रोग होतात.’ - 
सहभाडळी ११८. 
 
किीक स्त्री. गव्हारे् पीठ; आटा. [सं. कहिक = सूक्षम कि, गव्हारे् पीठ] (वा.) किीक कतबिे, 
किकीसारखा कतबिे, किीक मऊ करिे, किीक नरम करिे − एखाद्याला खूप मारिे, ठोकिे, िंोडपिे, 
र्ेंदामेंदा करिे (पोळी वगैरे करण्यासाठी किीक खूप मळून मऊ करावी लागते त्यावरून) : ‘अशा हरतीने 
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हवर्श्ाहमत्रार्ी र्ागंली किीक झतबली....’ − नाक  ३·६१. किकेत मीठ − (किीक हभजवताना) त्यात थोडे 
मीठ घातले असता अहधकर् र्व येते यावरून) ओळखू न येईल इतका द सऱ्याच्या संपत झीर्ा अपहार. 
 
किी कापिे पसार होिे : ‘म्हातारीने स ममध्ये मागच्या दारामधून कधी किी कापली हे मला समजलंर् 
नाही.’ − वासू ५८. 
 
किीकूट, किीकोंडा न. प . भात काडूंन िंाल्यावर तादंळाखेरीज राहहलेल्या कण्या व तूस; धान्द्याशं : 
‘घरात असेल तोर् किीकोंडा घालून वळेच्या वेळी म खात पडेल यार्ी काळजी ती नेहमी घेते.’ - व्यंमाक 
 
किीदार हव. १. कण्या असलेले. २. रवाळ; स्पष् हदसिारा पहा : किदार 
 
किीय हव. अहतसूक्षम किामंध्ये अल्स्तत्वात असिारे. 
 
किीय पोत (भशूा.) (खडकारं्ी, जहमनीर्ी) रवाळ बनावट; ज्या खडकामधील सवच खहनजकिारें् 
आकारमान साधारितः (सापेक्षतः) समान असते असा खडक. 
 
किीस न. गाडीच्या र्ाकात हशरलेला कण्यार्ा भाग. 
 
किीस न. १. (ज्वारी, बाजरी, मका इ.र्ा) दािे, धान्द्य भरलेला, धान्द्यार्ा त रा; ग च्ि; भ ट्टा. (हि. 
हनसविे, पसविे.) २. केतकीच्या िंाडाला येिारा त रा, प ष्ट्प, केवड्ार्ा ग च्ि. ३. (हजला प ढे नारळ 
धरतात ती) नारळार्ी पोय; शरेिी. ४. उसारे् वाढे, त रा : ‘ऊस साडूंहन मागती । किीस त्यार्ें ।’ - एभा 
२१·३३९. [सं. कहिश] 
 
किीस न. क रड्ा करण्याकहरता हशजवलेले व मळलेले तादंळारे् पीठ. हे सोऱ्यात दाबनू त्याच्या 
क रड्ा पाडतात. 
 
किीस पागोरा (व्यापक) जोंधळा, बाजरी वगैरेरे् किीस. (हि. येिे, तोडिे, मोडिे.) 
 
 
किुरिी स्त्री. एक पक्षी : ‘कि रली गात होती.’ - आआश े३४१. 
 
किुरा प . किी; बारीक कि; सूक्षम अंश : ‘हहम कि ऱ्यापाठन । लागत  दीसती ।’ − हशव ६४१. [सं. 
कि] 
 
कि न. कि; अंश. [सं. कि] 
 
किेगड न. रहाटगाडग्याच्या र्ाकार्ा किा. रूख व तोरि यावंर किेकड हफरत असते. (को.) (वा.) 
किेकडाचे खापेकड करिे − (एखाद्या मोठ्या लाकडारे् किेकड कराव ेम्हिून ते ताशीत असताना त्यारे् 
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खापेकडाच्या आकारारे् त कडे करिे.) एखादी मोठी गोष् स धारायर्ा प्रयत्न करीत असता उलट ती अहधक 
हबघडहविे. 
 
किेची बाहुिी रहाटार्ा झकवा मोटेर्ा किा ज्या खाबंावंर टेकलेला असतो आहि हफरतो ते दोन खाबं. 
 
किेर, कण्हेर, किेरी, कण्हेरी, किैरी प . स्त्री. ताबंडी झकवा पाढंरी फ ले येिारे एक िंाड. यार्ी फ ले 
एकेरी, द हेरी, हतहेरी पाकळीर्ी असतात. हपवळी फ ले असिाराही एक कण्हेर आहे. यार्ी फ ले घंटेच्या 
आकारार्ी असतात.  
न. किेर; कण्हेरीरे् फूल. [सं. किेर, कर्मिकार] 
 
किेर प . कंडेसर पक्षी. (को.) 
 
किेरा, कण्हेरा हव. १. कण्या फार असलेला (सडलेला तादूंळ). २. कण्यारं्ा (भात). 
 
किेरा हव. लाल झकवा काळे अंग असून त्यावर पाढंरे पटे्ट असलेले (कापड); ल गड्ार्ी एक तऱ्हा. 
पहा : किेरी िुगडे 
 
किेरा, कण्हेरा, किेरी, कण्हेरी प . स्त्री. १. कण्या हशजवनू पातळ हपण्याजोगे केलेले पेय. २. तादूंळ 
ध ऊन, भाजून, वाटून ते पीठ पाण्याला लावनू पातळ, हपण्याजोगी केलेली लापशी, मंड. ही आजारी 
मािसाला देतात. पेज; काजंी. [सं. कि] 
 
किेरान न. (खाहटक) कंबर व त्या भागातील मासं. 
 
किेरी केळ एका जातीर्ी केळ. पहा : कण्हेरपात 
 
किेवाि स्त्री. एक वनस्पती. (गो.) 
 
किो प . गव्हार्ा जाड रवा; गरा. (गो.) [सं. कि] 
 
किोठा प . किा : ‘त्यार्ा किोठार् मोडला होता.’ - श्रीयो १·६८. 
 
किोर, किवर प . डाळीर्ी र् री, कि, कळिा. [सं. कि] 
 
कण्ि न. म गार्ी झकवा म गाच्या डाळीर्ी केलेली गोड काजंी. (गो.) [सं. कि] 
 
कण्िी स्त्री. लहान करंडा : ‘मंगेशारे् देवठाि सोन्द्यार्ी कण्िी ।’ - लोक शब्द ४७. 
 
कण्िेवचे अहि. हनरुपयोगी गवत काढून टाकिे. (गो.) 
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कण्या स्त्री. अव. तादूंळ, जोंधळा, बाजरी वगैरे धान्द्य भरड दळून ते हशजवनू केलेले पक्वान्न; कण्यारें् 
अन्न : ‘कण्या हवद रमंहदरन म्हिहत साध  आस्वाहदल्या ।’ - केका ३८. 
 
कण्ह प . हवव्हळिे : ‘त्या झककाळ्या, तो पळ, तो कण्ह....’ - सख ६०२. 
 
कण्हिे अहि. वदेनेने हवव्हळल्यासारखा आवाज काढिे; हववळिे : ‘एक क हथत  पडवतं  । एक सेकसीत  
कंण्हत  ।’ - हशव १०५७. पहा : कििे [सं. कि] 
 
कण्हा पहा : कण्ह : ‘साप बेडकानंा हगळीत होते आहि त्यारं्ा शवेटर्ा कण्हा अंधार कापीत येत होता.’ - 
आआश े३७७. 
 
कण्हािे हि. कण्हिे : ‘क ं ठत करूआत : एक कसकसीत कण्हात :’ - हशव १०५६. 
 
कण्ही स्त्री. (शतेी) उसावरील एक रोग. 
कण्हेरपात स्त्री. केळीर्ी एक जात. हहरे् केळे मध र असून त्यार्ा गीर ऊन भाकरीवर हवतळतो. 
 
कण्हेरी गािे अहि. रडिे; केकाटिे; हकरहकरिे; बारीक आवाजात रडिे. 
 
कतक न. एक दाहगना; पदक. 
 
कतक प . एक िंाड; हनवळी; कासझवदा : ‘अहतसहवाहस वर् मना कतक कल हषता वना हनवळवील ।’ 
- मोहवराट ३·१६. [सं.] 
 
कतकणपठी स्त्री. हनवळीच्या हबयारें् र्ूिच. याने गढूळ पािी स्वच्ि होते : ‘उदकन न घाहलतां 
कतकहपठी ।’ - रंयो १०·६८३. 
 
कतगुता, कतगूत्ता प . ठरावीक वस लीच्या बोलीने हदलेली जहमनीर्ी मालकी. यात वस लीर्ा 
दर नेहमीपेक्षा कमी असतो. [त. कत झ  ग त झागई] 
 
कति न. देऊळ. 
 
कतबा, कताबत, कताबती प . स्त्री. १. करारपत्र; परं्ायतीप ढे हदलेली कैहफयत, लेख. आमरे् म्हििे 
खोटे ठरले तर आम्ही अपराधी होऊ असे वादी - प्रहतवादी या जबानीत प्रहत्ापूवचक हलहून देतात. २. 
ऋिपत्र; कजचरोखा. ३. लेख; करारनामा; कब लायत : ‘त मच्या र्ाकरापासून कतबे घेतले आहेत की 
त म्हाकंडे र्ाकरीस जाऊं नये; त्यास ते कतबे त मरे् त म्हासं देऊं.’ - मइसा ८·१७८. [फा. हकताब, हकताबत] 
 
कतबाड लहान म ले. (अहह.) 
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कतरि स्त्री. १. कातरलेले त कडे; कात्रि; सडका भाग कापून काढलेले हवड्ाचं्या पानारे् त कडे. २. 
प स्तक−बाधंिीत कडा कापून टाकताना हनघालेला कागदार्ा र् रा. [सं. कृत्, कर्मतत] 
 
कतरिी स्त्री. कातरी. (माळवी) [सं. कृत] 
 
कतरिी स्त्री. १. कातरा; र् रा : ‘डेक्कन साबिाच्या कतरिी हपशव्या.’ - हत्रकाळ १५·१०·३२. २. कापिी; 
कातरण्यार्ी हिया. [सं. कतचन] 
 
करतिे अहि. हनघून जािे; उठून जािे; कटिे; नाहीसे होिे. [सं. कृत्] 
 
कतरिे अहि. त्रासिे; काविे : ‘मास्तर कतरून ओरडले.’ - वळीव ११. 
 
कतरिे सहि. कातरिे; र् रा करिे. [सं. कतचरी] 
 
कतरबेत प . १. काटकसर; हमतव्यय; िाटािाट २. उर्लेहगरी; हखसेकातरूपिा. ३. 
ठाकहठकी; टापटीप; स व्यवस्था. 
 
कतरबेती हव. १. काटकसरी; हमतव्ययी. २. उर्लेपिा करिारा; हखसेकापू. ३. नीटनेटका; 
ठाकहठकीर्ा. 
 
कतरभेद प . अव. १. शक्कल; क्लृप्त्या; डावपेर्; य क्त्या; लबाड्ा. २. लष्ट्करी डावपेर्; गहनमी काव;े 
सेनापतीने सैन्द्यामाफच त दाखहवलेल्या ह लकावण्या. 
 
कतरा प . केरकर्रा; अडगळ. (बे.) पहा : कतरि 
 
कतरून हिहव. दाबनू : ‘र्ार डाव कतरून जेवलं की, तापबीप सगळं पळत्यात.’ - भेटीगाठी ३३. 
 
कतवी प . प्रभ , धनी. 
 
कति पहा : कत्ति [अर.] 
 
कतिाम स्त्री. सरास कत झल; काटाकाट; कापाकापी; हबजन : ‘त्यास दीडप्रहर लूट व कतलाम 
जाली.’ - मइसा १·१११. [फा. कतल् − इ − आम] 
 
कतिी स्त्री. ‘असट गरगटल्या पालाभाजीर्ा रबडा.’ - (तंजा.) 
 
कतवर, कतवार न. १. सैन्द्यातील बाजारब िगे, सामानस मान वगैरे लेंढार. २. कातवार लमािासारखी 
लष्ट्कराला धान्द्य प रहविारी, बलैारें् ताडें पाळिारी एक जात; हबनलढाऊ लोक : ‘हकल्ल्यात कतवार असेल  
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ते दूर कराव.े’ - पेदभा २९·१५१. ३. (ल.) जनसम दाय; मेळा; थवा (उडाि टप्पू, तमासगीर, हरकामटेकडे, 
गप्पा मारिारे वगैरे लोकारं्ा). ४. केरकर्रा; गदळमाती; गवत. ५. अडगळ; हनरुपयोगी वस्तू. [झह. कत्वार] 
 
कतान, कंतान न. तागारे् कापड; कॅन्द्व्हसरे् कापड. [फा. कत झान] 
 
कतार, कतारा स्त्री. प . १. रागं; ओळ (हवशषेतः उंटारं्ी) : ‘बारा हजार बािारं्ी कतार.’ - ऐपो १०६. २. 
रागं; ओळ; श्रेिी (डोंगरारं्ी). [फा. कतार] (वा.) कतार बनो, कतारा बनो (संघव्यायाम) कवाईत 
करिाऱ्यानंा लहान लहान टोळ्या करण्याबिलर्ा ह कूम. 
 
कणत स्त्री. वतनी झकवा इनामार्ी जमीन. 
 
कणतपय हव. हकत्येक; अनेक : ‘साड्ाहह नौपटीच्या कहतपय ल गडन जै नव ेपाजंिीर्न ।’ – सारुह ३·४१. 
[सं.] 
 
कती स्त्री. कट्यार : ‘धगधगीत कतीया लोमावळी थराहरती ।’ - उह १३९४. 
 
कतेरा प . िंाडापासून हनघिारा एक प्रकारर्ा गोंद, झडक. [झह. कतीरा] 
 
कत्तर, कत्तर खािे, कत्तर देिे भोवऱ्याच्या खेळात भोवरा उभा सरळ न हफरता त्यारे् हतरप्या कडेवर 
हफरत राहिे. [सं. कतचरी] 
 
कत्ति, कत्ि स्त्री. १. झहसा; लढाईत होिारी मािसारं्ी कापाकापी; िाटािाटी; हबजन. (हि. करिे, 
उडहविे) : ‘-कतलेमध्ये तीनर्ार लक्ष मािसे कत झल िंाली. - मइसा ६·२४७. २. सरसकट नाश; हवध्वसं; 
एकजात मोडतोड (िंाडे, इमारती इत्याहदकारं्ी). ३. मोहरमच्या दहाव्या हदवशी म सलमान फकीर 
आर्रतात ते हवधी. [फा. कत्ल] 
 
कत्तिखाना प . जेथे बकरी इ. जनावरे मारून त्यारें् मासं हवकले जाते ती जागा; खाटीकखाना : 
‘कत झलखाने गावंाबाहेर नेिे हें आरोग्याच्या दृष्ीनें आवश्यक आहे.’ - के २४·६·३०. 
 
कत्तिची रात्र १. मोहरमच्या दहाव्या तारखेर्ी रात्र (या रात्री अलीरे् म लगे मेले यावरून). २. 
आिीबािीर्ी वळे; एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्ीर्ा हनकाल लागण्यार्ा हदवस; ऐन घाईर्ी, गदीर्ी वळे; 
लग्नघाई. ३. (ल.) काटाकाटी; कापाकापी. 
 
कत्तिबाज हव. झहसाहप्रय; रुहधरहप्रय; कत झल करिारा. [फा. कत्लबाज] 
 
कत्ती स्त्री. कोयता; तरवार. [सं. कृत्] [क. कहत झ] 
 
कत्थक प . भारतातील र्ार शास्त्रीय नृत्यसंप्रदायातील एक. एखादी कथा सागंिारा नृत्यप्रकार. [सं. 
कत्थ् = वाखाििे] 
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कत्थन न. बडबड; वृथा बोल : ‘किा ! उगा, उगा रे ! हकती कत्थन? हें न ऐकवें कानें ।’ - मोकिच 
२५·१७. [सं. कत्थन = बढाई] 
 
कते्रि, कंते्रि न. झभतीतील फडताळ; द लाब. (क . गो.) [पोत च. कातंारीरा] 
 
कत्िा प . मासोळीर्ी एक जात. (िंाडी) 
 
कत्िी स्त्री. १. बोरकढी. २ टकळी. ३. जमचनी भाडें. (िंाडी) 
 
कत्ल्या प . जनावरानंा होिारा एक रोग. (िंाडी) [सं. कस्तीर] 
 
कत्वार न. मेळा; थवा; लेंढार. (व.) पहा : कतवर [झह.] 
 
कथ हिहव. कोठे. (खा.) [सं. क त्र] 
 
कथ प . कद; ऐपत; झहमत. 
 
कथक प . १. प राहिक; कथेकरी; गोष्ी सागंिारा. २. कथन करिारा; सागंिारा. [सं. कथ्] 
 
कथज्या हिहव. कोठे. (बागलािी) पहा : कथ 
 
कथड्या हव. (झनदाव्यं.) कथा करिारा (हरदास, संत इ.). [सं. कथा] 
 
कथिे उहि. १. सागंिे; हनवदेन करिे; विचन करिे; तपशीलवार गोष् सागंिे : ‘तैसेहर् मातें हवर्श्न 
कहथत । कहथतेहन तोषें कथंू हवसरत ॥’ - ्ा १०·१२८. २. पद्यरूपात सागंिे; गािे. [सं. कथ्] (वा.) कथून 
ठेविे, कथिे - भहवष्ट्य सागंिे; गोष् घडण्यापूवीर् सागंून ठेविे. 
 
कथन न. १. सागंिे; हनवदेन करिे; हनरूपि करिे. (हि. करिे.) : ‘ते िंडकरी कथन करी । 
मजप्रती ॥’ - ्ा १·८७. २. आख्यान; गोष्; हकीगत; वृत झातं. [सं.] 
 
कथना स्त्री. गप्पा; थापा; बाता : ‘बहहिी म्हिे मज हदसती कथना । जोवरी न मना अन ताप ।’ - ब ५१३. 
[सं. कत्थना] 
 
कथनात्मक हव. १. सागंण्यासारखे (कथा, गोष्, हकीगत). २. विचनात्मक; ज्यात न सते विचन, 
हकीगत हलहायर्ी असते असा (हनबधं). [सं.] 
 
कथमपी हिहव. कदाहर्त : ‘जरी कथमपी मागीले कडौहन धाविे येइल : तहर वोखटें की ।’ - परं्ो १३८·१४. 
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कथरी स्त्री. एक प्रकारर्ी ढाल. (गो.) 
 
कथिा, कथळा प . भाडंि; तंटा; हरकत; कटकट; भानगड : ‘त वा प रंधऱ्यासी उगार् कथला करून 
उपरव देतोस’ - प रंदभा १·५. [क. कोटले = त्रास, द ःख] 
 
कथिा, कथिी प . ग रानंा होिारी खरूज, खवडे. 
 
कथिाकुसूर स्त्री. हकल्ला हरकत; भाडंितंटा : ‘जो कोिी कथलाक सूर करील त्यास गोहत्येरे् दोष 
असत.’ - प रंदभा १·६२. 
 
कथिी स्त्री. एक प्रकारर्ा झडक. 
 
कथिी, कथिे स्त्री. न. १. कथलारे् भाडें. २. कथलाच्या तपेल्याच्या आकारारे् पात्र. 
हव. कहथलासंबंधी; कथलारे् (भाडें वगैरे). 
 
कथिी, काथिी स्त्री. महालक्षमीच्या सिाच्या हदवशी पडवळ घालून केलेली कढी. हा शब्द यार् हदवशी 
उपयोगात आिला जातो. (ना.) [सं. क्वथ् = कढिे] 
 
कथिी खरूज १. हजच्यातून पू वाहत आहे अशी ओली असलेली खरूज. २. (ल.) अहत द्वाड, 
खोडकर मन ष्ट्य २. काळजाला जाऊन िंोंबिारे द ःख, पीडा, त्रासदायक गोष्. 
 
कथिा देवी, कथल्या देवी स्त्री. मोठ्या फोडाच्या, हर्घळिाऱ्या देवी. 
 
कथिी व्याध, कथिी  व्याधी, कथिी  पीडा १. वाहत असलेली गमी, उपदंश, बद. २. (ल.) 
खोडकर, त्रासदायक मन ष्ट्य; मरी, प्लेग, वाखा वगैरे आजार; साथ; व्याधी; पीडा. 
 
कथिे न. कथलारे् मोठे भाडें; मोठी कथली. 
 
कथिे दुःख, कथल्या रोग, कथिे परमे उपदंशार्ा एक प्रकार. पहा : कथिी व्याध १ 
 
कथंणचत हिहव. १. कसातरी; कोित्या तरी रीतीने; मोठ्या कष्ाने; प्रयत्नाने. २. कदाहर्त. पहा : 
यथाकथंणचत [सं.] 
 
कथंबा केळीरे् रोप. (को.) 
 
कथा स्त्री. १. गोष्; रर्लेली गोष्; कल्ल्पत गोष्; कहािी : ‘कथा बोलंू हे मध र स धा धारा ।’ - र १. २. 
हकीगत; विचन : ‘स्मरला स्मरहर भरला कंठ न वदवहेर् ते कथा राहो ।’ - मोसभा १·३३. ३. टाळ, मृदंग, 
वीिा इ. साधनानंी सागंतात ती देवाहदकारें् ग िविचन करिारी गोष्; कीतचन; हा एक सावचजहनक 
करमि कीर्ा, परमाथच साधनार्ा प्रकार आहे. (वा.) कथा बांधिे, कथा रचिे, कथा णिणहिे − पद्यमय रर्नेत 
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र्हरत्र हलहहिे : ‘तथाहप बाधेंन कथा हवहर्त्रा.’ - सारुह १·३०. कथा होिे - केवळ कथेत राहिे, स्मृहतरूपाने 
राहिे. ४. केलेले कृत्य; काम; (परािमार्ा) प्रसंग; परािम. ५. (ल.) महत्त्व, वजन, पवा, मातब्बरी 
(मन ष्ट्य, वस्तू वगैरेर्ी), पहा : ककमत : ‘ती द सरा ब्रम्हा करील उत्पन्न । मग ऐहसयार्ी कथा कोि ।’ - नव 
१६·६८. ६. भाषि; म्हििे; सागंिे. ७. हकीगत; गं्रथाथच; हवषय : ‘तंू संतस्तवनन रतसी । तरी कथेहर् से न 
कहरसी ।’ - ्ा ५·१४१. [सं.] 
 
कथाइती स्त्री. कथा; आख्यान : ‘पढता ंश्रीभागवती कथाइती : सभे संर्रली वेधवंती’ - ऋम ८७.  
 
कथाईन हिहव. कोठून; कोिीकडून. (खा.) [सं. क तः + कन] 
 
कथाकथन न. १. कीतचनाच्या प्रारंभीरे् कथन. २. आपली झकवा इतर लेखकार्ी कथा अनेकं 
लोकासंमोर रसभहरतपिे सागंिे. 
कथाकिी प . म ळात केरळातून आलेला एक भारतीय नृत्यप्रकार. कथाकली यार्ा अथच 
‘नृत्यनाट्य’ असा आहे. यात नृत्याच्या द्वारे एखादी कथा साहंगतली जाते. 
 
कथाकार प . १. कथालेखक; गोष्ी हलहहिारा. २. कीतचनकार. 
 
कथाड्या हव. (त च्ितादशचक) थापाड्ा; खोट्या गोष्ी सागंिारा : ‘हकत्येक भटहभक्ष क, कथाडे 
ब्राम्हि...’ - जोफ  २०१. 
 
कथान, कथानक न. १. गोष्; वृत झातं; हकीगत; विचन. २. नाटक, कादंबरी वगैरेरे् संहवधानक, 
हवषय : ‘धमें केला अर्श्मेध पूिच । तें मज कथान सागंावें ॥’ - जै १·३७. [सं.] 
 
कथानुसंधान न. वृत झविचनार्ा संदभच, संबधं; गोष्ीर्ी, वृत झार्ी संगती. [सं.] 
 
कथापट प . (हर्त्रपट) पटकथेच्या आधाराने केलेला दृकश्राव्यात्मक आहवष्ट्कार. 
 
कथाप्रसंग प . १. गोष्ीर्ा, संभाषिार्ा ओघ. २. गोष्ीतील, विचनातील प्रसंग. 
 
कथाभाग प . १. प राि झकवा इतर गं्रथातील राजे वगैरेंरे् परािम, गोष्ी, र्हरत्र इ. रे् विचन ज्यात 
आहे असा भाग. २. कीतचनातील आख्यान; कीतचनार्ा हवषय. ३. हवहशष् प्रसंगारे् विचन, हकीगत. [सं.] 
 
कथामृत न. अमृताप्रमािे गोड, हर्त झरंजन करिारी गोष्. पहा : कथारस : ‘काझलहदरे् जीवन श द्ध केलें  
। कथामृताला जग हे भ केलें  । - वामन - हहरहवलास १·२४. [सं.] 
 
कथारस प . १. कथेतील गोडी; कथा सागंण्यार्ी हातोटी; उत झमप्रकारे अलंकाराहदकानंी कथाभाग 
सजहविे; कथाश्रृंगार. २. साधे भगवद्ग िान वाद, कीतचन, कथा (अलंकार इ. सजावटीहवरहहत). [सं.] 
 
कथाि न. कथली; कथलारे् भाडें. (क .) 
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कथािाग प . हनरूपिारे् सूत्र; धागा : ‘हा असो अहतप्रसंग  । न संडी पा ंकथालाग  ।’ - ्ा ५·६६. 
 
कथािाप प . विचन; कथा सागंिे; गप्पा गोष्ी करिे : ‘व्यापारातंर टाक नी तव कथालापाहस जे 
आदरी.’ - र ६. 
 
कथाव न. गाऱ्हािे; झनदा, अव. प्रयोग. जसे :- कथाव ेकरिे = गाऱ्हािी सागंिे, झनदा करिे. (ना.) 
[सं. कथा]  
 
कथावस्तु, कथावस्तू स्त्री. कथानक; गोष्ीतील महत्त्वाच्या अथचपूिच घटना. [सं.] 
 
कथावाता स्त्री. गप्पा; गोष्ी : ‘त्या दोघी महालात बसून परस्पर कथावाता करीत होत्या.’ - रािी 
र्रंावती १६४. 
 
कथाशेष हव. कथारूपाने उरलेला; स्मृहतरूपाने अवहशष् राहहलेला; सत्कायाच्या रूपाने ज्यार्ी 
कथा मात्र राहहली आहे असा; कथेवरूनर् ज्यार्ी माहहती हमळते असा (मृत, गत मन ष्ट्य) : ‘द राग्रही प्रवतोन 
योग्यायोग्य कायच न हवर्ारता ं स्वागें संपाहदत होत्साता स्थळोस्थळें अपमान पावोन कथाशषे जाहला.’ - 
मराआ ५. 
 
कथासंदभय प . भाषिातील पूवापार संबंध; वृत झविचनातील संगती. [सं.] 
 
कथांबा प . अंक र; रोप : ‘केळीच्या कथाबं्यावर एखादी हनष्ट्काळजी लेक रवाळीि शिेारे् थापे टाकते 
तशी.’ - रात्र काळी ६१. 
 
कणथका स्त्री. कढी : ‘कहथका वाहढती स वास ।’ - वसेीस्व १२·२०१. [सं. क्वथ्] 
 
कणथका स्त्री. प रािकथा; कल्ल्पत वस्तू झकवा व्यक्ती. उदा. गंधवच, हकन्नर, खप ष्ट्प. 
 
कणथत हव. साहंगतलेले; वर्मिलेले (वृत झ, हकीगत वगैरे). [सं.] 
 
कणथि, कथीि न. १. (रसा.) एक पाढंरे र्कर्कीत धात रूप मूलरव्य. ताबं्या हपतळेच्या भाडं्ातील 
आंबट-खारट पदाथाम ळे पदाथच वा भाडें कळकू नये म्हिून ज्याच्या साहाय्याने कल्हई केली जाते असा मऊ, 
हठसूळ व हवतळला जािारा धातू. भाडं्ास डाग देण्यासाठीही यार्ा उपयोग केला जातो : ‘का कथलारे् 
कीजे रूपे । रसभावनी ॥’ - ्ा १८·७७. यारे् ख रक व हमश्रक असे भेद आहेत. [सं. कस्तीर] (वा.) कणथि 
कुटिे, कथीि कुटिे - कार्थ्याकूट करिे; व्यथच बडबडिे. 
 
कथीिकुट्या १. कथलारे् काम करिारा. २. (ल.) वृथा बडबड करिारा; कर्थ्याक ट्या. ३. (झनदाव्यं.) 
सोनार. 
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कथीिकूट न. (ल.) कार्थ्याकूट; गप्पाष्क; हरकाम्या गप्पा. 
 
कथुिी स्त्री. लहान गोष्. 
 
कथेकरी, कथी प . १. कथा करिारा; हरदास; कीतचन करिारा. २. गोष्ी सागंिारा. 
 
कथेिागी हव. १. कीतचनार्ा शौकी. २. कीतचनाला उपय क्त. (वाद्य, गवई इ.) 
 
कथ्थक पहा : कत्थक : ‘१९१५ - १६ सालापासून गवई, तंत वाद्यकार व कर्थ्थक याचं्या परीक्षा र्ालू राहहल्या 
आहेत !’ - कला (बडोदे) ९. 
 
कथ्य हव. कथनीय; सागंण्याला, बोलण्याला, हनवदेन करण्याला योग्य (गोष्, हकीगत इ.). [सं.] 
 
कद प . सोवळ्यात नेसायरे् रेशमी वस्त्र; रेशमी म कटा; जरीकाठी, रुईफ लकाठी, हबनकाठी व 
साधा असे कदारे् प्रकार आहेत. कद हस्त्रया व प रुष यासंाठी असा दोन्द्ही प्रकारर्ा असतो. [सं. कदक] 
 
कद स्त्री. १. झकमत; लायकी; महत्त्व; वजन : ‘काक च नार्ी कद हकती?’ - होकै ४४. २. बाधंिी; उंर्ी; 
उभार; आकार; ठेवि; अंगलट : ‘औलादीर्ी कद मादीरे् कदीप्रमािें बह त करून होते.’ - अर्श्प १·१४२. 
३. जाडी; भरीवपिा; घनता. (हि. धरिे, सोडिे.) [फा. कद = ठेवि, बाधंा] (वा.) कद णजरणविे, कद 
मोडिे - (एखाद्यार्ा) ताठा, अहंता, मीपिा िंाडिे, उतरहविे. कद पाहिे - कस पाहिे; झकमत करिे; 
पािी जोखिे; योग्यता ठरहविे. 
 
कद स्त्री. गोिीरे् दोन भाग जोडिारा पट्टा झकवा दोन भाग जोडिारी हशवि. [फा. कद = ठेवि, 
बाधंा] 
 
कदन, कंदन न. १. नाश; कत झल; संहार; हत्या; वध : ‘ज ंिंती त्यारें् करूहन कंदन ।’ - म  ३३; 
‘एकहर् िंाला हाहाकार । कदन कहरता ंलोटला पूर ।’ - नव १७·८८ २. य द्ध; लढाई : ‘परृ्थ्वी तेहर् उखळ 
जाि । नागंरें वीर घाली वैरि । म सळघायें करी र्ूिच । रिकंदन माहंडलें  ॥’ - एरुस्व १०·६०. [सं. कद, कंद] 
 
कदन, कदन्न न. १. वाईट, जाडेभरडे, हलके अन्न; हनःसत्त्व अन्न : ‘कदन्नाहस देखता ं नयनी । 
क स म स नी खातसे ॥’ - सहव ८·३३. २. दानासाठी झकवा हवनासाठी अयोग्य अन्न (घृताहदरहहत हरीक, राळा 
इ.). [सं. कद = क ल्त्सत + अन्न] 
 
कदपत्य न. वाईट मूल. 
 
कदपस प . घोड्ाला होिारा एक रोग. याम ळे पावसाळ्यात घोड्ाच्या ग डघ्यावर फोड येतात. यावर 
एरंडीरे् बी गाईच्या ज न्द्या त पात वाटून लावतात. - अर्श्प २·२९०. 
 
कदम पहा : कदंब 
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कदम प . १. पाय; पाऊल : ‘आमरे् हदलात रावसाहेबारें् कदम पाहवयार्ी उमेद बह त आहे.’ - मइसा 
१·६४. २. र्ालताना दोन पावलात राहिारे अंतर (स मारे अडीर् फूट). ३. मोजिीरे् एक माप. ४. (ल.) 
हशरकाव; प्रवशे : ‘पातशाहीत त्यार्ा कदम न हशरावा हें आहेर्.’ - हदमरा १·३६. ५. र्ालरीत; वागिूक; 
वतचिूक. [फा.] 
 
कदम कसती पायी र्ालिे : ‘उभयता ंकदम कसतीनी जागा र्ालून उभयता ंबधूंच्या भेटी िंाल्यानंतर 
खंड्ा क रयाच्या पालखीप ढें हजलीब शाहजिें नगारे हनशािें र्ाललन.’ - शाहूब भारतवषच ५४. [फा.] 
 
कदम चस्पी पादस्पशच. [फा.] 
कदमबोस हव. पायारे् र् बंन घेिारा; अत्यंत नम्र : ‘प्रथमदशचनी मोगलअल्ली नबाबापाशी येतारं् 
कदमबोस िंाले.’ - मइसा ५·१९१. [फा.] 
 
कदमबोसी स्त्री. पादस्पशच; पायारें् र् ंबन; नमस्कार, प्रिाम; वदंन. [फा.] 
 
कदममुिाजा प . पाय धरिे; नमस्कार करिे. 
 
कदमी स्त्री. मध्यस्थी; कोित्याही कामात पाऊल टाकण्याबिलर्ी हबदागी; भलाई करण्याबिल श ल्क 
: ‘पेशव्यानंी हनमे रूपये कदमी घेतली आहे.’ - मइसा ६·२३. 
 
कदर स्त्री. १. झकमत; शक्ती; प्रभाव; पवा; झहमत; हफकीर. २. तब्येत; प्रकृती; स्वभाव (हवशषेतः 
कडक, वाईट, अहहतकारक, हनष्ठ र इ.) : ‘आदरेंकरून हवनहवता ंकदर कां कठीि कहरता त म्ही ।’ - प्रला 
१२१. ३. ठराव; करार; अहधकार : ‘आपिाकंडे फौजेरे् बेगमीस सरंजाम कदर करून हदला.’ - समारो 
१·१५५. ४. धनीपिार्ा डौल; अम्मल र्ालहवण्यार्ा स्वभाव; वर्क; ह कमत; धाक; जरब; हशस्त; दरारा : 
‘नानार्ी कदर (म त्सिी म्हिून) मोठी होती.’ - हन १००९. ५. ग िारं्ी पारख; आवड; बजू : ‘त्यार्ा उिेश 
लायकीर्ी कदर करून र्ागंल्या गोष्ीला उते झजन देिे हार् होय.’ - सगामा २. [फा. कर = झकमत, महत्त्व] 
(वा.) कदर करिे - र्ीज करिे; महत्त्व समजून वागिे. कदर काढिे, कदर सोसिे - त्रास सहन करिे; 
मजी, तब्येत साभंाळिे (रागीट झकवा आजारी मन ष्ट्य, धनी, मूल वगैरेंर्ी). कदर खािे - जरब खािे; भीती 
वाटिे. 
 
कदर प . कंटाळा : ‘म्हिे थोर अवघड नीउनः कदरू नेघे मन’ - ्ाप्र ८७७. 
 
कदरिे अहि. १. त्रासिे; दमिे; थकिे; वैतागिे : ‘त म्ही हकतीही कावला, कदरला, हताश िंाला तरी 
...’ - हदवाकरदृहष् २७. २. कंटाळा करिे; हनरुत्साहहत होिे : ‘पहर हे आइकौहन िंने । कदरसी हो मनें ।’ - 
्ा १६·२६५. 
 
कदरदान हव. योग्यता जाििारा; ग िग्राही; पारख करिारा; र्ाहता : ‘कैलासवासी महाराज हे 
मन ष्ट्यारे् कदरदान होते.’ - हवहक्षप्त २·५०. [फा. कर+दान] 
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कदरदानी स्त्री. ग िग्राहकता; पारख : ‘जें त्यारें् खावदंहगरीस व कदरदानीस उहर्त तेंर् 
कहरतील.’ - मइसा ३·१२०. [फा. कर+दानी] 
 
कदरबंदी स्त्री. हनष्ठा; हशस्त : ‘सवच प्रकारें नफा हकफायत सरकारर्ी व्हावी अशी ज्यार्ी कदरबदंी 
त्यार्ें करिे त्यार् धोरिावर अन िमें र्ालत असते.’ - महशयाकंा ४८९. 
 
कदथयिे अहि. १. कष्ी करिे; गाजंिे; संकटात घालिे : ‘आता ंपराजयें राजा । जैसा कदर्मथजे लाजा ।’ - 
्ा १६·१७५. २. कासावीस होिे; कष्ी होिे : ‘इये झहसेरे् भेि । तेथ कदर्मथले प्राि ।’ - ्ा १३·२३६. [सं. 
कदथचन = पीडा, हाल करिे] 
 
कदयय न. कदान्न; आंबलेले, हवटलेले अन्न : ‘कदयावर बसैली माशी । ते उडहवताहंी न उडे जैसी । 
ग ंतोनी राहे हतयें रशन । रुर्ीहर्या र्ाढा ॥’ - ्ाप्र ७१०. [सं. कदयच = क्ष र, अहप्रय] 
 
कदयय, कदयूय हव. कृपि; कंजूष; हर्कू्क : ‘समयन सारर्थ्यग िा न घडूहन कदय चर्ा न डेरा हो ।’ - मोहवराट 
३कद१९. [सं. कदयच = कृपि] 
 
कदि न. केळे; केळीरे्, कदलीरे् फळ. [सं.] 
  
कदििे अहि. (द फाशी सोंगट्याचं्या खेळात) सोंगट्या ज गल्यानंतर बेती, बारा वगैरे ज गदान खेळिे. पहा 
: कदिी 
 
कदििे अहि. खर्चिे; घालहविे; गमाहविे (वळे). [क. कडहयस , कदाहलस  = घालहविे, हालहविे] 
 
कदिबाश प . किंरबाश; एक प्रकारर्ी लाल टोपी घालिारे इरािी सैन्द्यातील कडव ेहशपाई : 
‘...पार्सात हजार कदलबाश वगैरे खंडेरायाबराबर देऊन ..’ - झहगिे दभा २·९. 
 
कदिी स्त्री. (द फाशी खेळातील) बारा, बेती, द ड्ढी, आठ वगैरे ज गदान. 
 
कदिी, कदेिी स्त्री. केळ; केळीरे् िंाड. [सं.] 
 
कदिीरूप हव. (वन.) ओषधीय (नरम), हहरवे, मोठे खोड व ज्याला अनेक पानारें् आवरि आहे 
असे आवरक तळ - या प्रकारर्ी रर्ना असलेले (िंाड); केळीच्या िंाडाप्रमािे स्वरूप असलेले (िंाड).  
 
कदिीवन केळीरे् पान : ‘एकी घातली कदलीवने : एकी पोहमिीर्ी पाने’ - उह २१२. 
 
कदवा प . करारनामा. पहा : कतबा 
 
कदळी स्त्री. केळीरे् िंाड : ‘ना तरी कदळीर्ा गाभा । बहूथ साडूंन  उभा ।’ - ्ा ६·२९५. 
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कदळीदंड प . केळीर्ा खाबं : ‘स ंदयेवनीरे् कदळीदंड : तैसे सैंग पाय सझपड’ - ्ाप्र ४२७. 
 
कदंड प . घोर, कठोर, हशक्षा : ‘दंड  कहरता ंकदंडन । आंग देईन ॥’ - गीता १·७०. [सं. क +दंड] 
 
कदंब प . ओघळ : ‘हपहळलेया ंर्रंझबब । स टहत अमृतधारारें् कदंब ।’ - उगी ३·३०. [सं.] 
 
कदंब प . १. नाझरगी रंगार्ी पालवी येिारा एक वृक्ष; कळंब : ‘तंूहर् मूळ प्रािारंभा । हवर्श्कदंबा जीवन 
तंू ॥’ - एरुस्व ६·९४. २. मोहरीरे् िंाड; मोहरीर्ा दािा. [सं.] 
 
कदंब प . सम दाय : ‘जेथ तो श्रीवल्लभ  । जेथ भक्तकदंब  ।’ - ्ा १८·१६५८. [सं.] 
कदंब प . परृ्थ्वीरे् ध्र व ज्या झबदूभोवती हफरतात तो झबदू. [सं.] 
 
कदंबक प . घोड्ाच्या पायाला होिारा एक रोग. - अर्श्प २·३८. 
 
कदंबभ्मवृत्त न. ध्र ववृत झ. पहा : कदंब 
 
कदंबसूत्रीय भोग नक्षत्रारें् एका हवहशष् ल्स्थर झबदूपासून अंशात्मक अंतर; नक्षत्रारें् अंश. 
 
कदंणबनी स्त्री. १. स्त्री; सखी. २. कदंबारे् फूल : ‘कदंहबनी घाहलती म क टन ।’ − हशव ७८४. [सं.] 
 
कदा हिहव. १. केव्हा; कोित्या वेळी : ‘कदा नेिो वोढी शरझधत हन काढी शर कदा ।’ - र ३. २. केव्हाही 
: ‘मायाहनवतचक ब्रम्ह्ान । तयासंही जाि कदा न पजे ॥’ - एभा २·४६२. [सं.] 
 
कदाक हिहव. कदाहर्त : ‘कदाक भेटीर्ी अपेक्षा असली तरी धमचप रीस घडेल.’ - धापइसा ३·२५३. 
 
कदाकाळाचा, कदाकाळीचा हव. अहतशय ज न्द्या काळातील; प्रार्ीन; प रातन; ज्यार्ा काळ नक्की 
माहीत नाही असा. 
 
कदाकाळी, कदानकाळी हिहव. प्रार्ीन काळी; पूवी; मागे; केव्हातरी, क्वहर्त् प्रसंगी. 
 
कदाच पहा : कदाणचत : ‘.... कदार् गेले तर स्वारीत घोडी बसावयायोगें नाही.’ - ऐलेपामं्य प्र १०. 
 
कदाचार प . वाईट वतचिूक; अपराध; दोष. 
 
कदाणचत, कदांणचत, कदाणित, कदाणचत पक्षी, कदान उअ. न जािो; सहजगत्या; एखादे वेळी; 
र् कून. 
हिहव. केव्हातरी; कधीतरी; क्वहर्त. [सं. कदा+हर्त्] 
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कदान्न न. नीरस अन्न. पहा : कदन्न : ‘भावें हें कदान्न खासी त्यार्ें घरन ।’ - त गा ९३४. [सं. कद = 
वाईट + अन्न] 
 
कदापिी वृक्ष (वन.) हवहशष् ऋतंूत झकवा हवहशष् वळेी ज्यार्ी पाने आपोआप गळून जातात असे िंाड; 
पानिंडी वृक्ष. 
 
कदाणप हिहव. १. केव्हाही; कधीही; म ळीर्; कोित्याही वळेी (नाही - हनषेधाथी उपयोग). २. कधी कधी; 
केव्हा केव्हा : ‘कदाहप त्या होवोहन अप्सरा । जळद्वारे नेती हववरा ं। मग भोहगती प रुषमात्रा । मानवासंी ॥’ - 
कथा ६·४·८९. [सं.] 
 
कदा पुरिे अहि. कंबक्ती हनघिे; द दैव ओढविे. (व.) 
कदाफुिी शतवार्मषकी लता; एक प्रकारर्ी वेल. 
 
कदामत स्त्री. पूवापार वहहवाट : ‘कामार्ी कदामत सरकार कैलासवासी होत पावेतो हनभली.’ - तेप 
४२९. 
 
कणदमी, कणदमाई स्त्री. ज नेपिा; ज ना लौहकक, परंपरा, घरोबा, स्नेह : ‘सकाररे् काम होऊन 
येईल परंत  त मरे् कहदमीस व हनष्ठेस एक प्रकारें हदसेल.’ - मइसा १·३३५; ‘आपल्या कहदमाईस बोल न लागे 
तो हवर्ार करिे.’ - मइसा ८·११९. [फा. कदीम] 
 
कणदयान प . म सलमान धमातील एक पथं. 
 
कदीम पहा : कदम : ‘जावजी दाभाडे याही त्या प्रातंात कदीम घातला.’ - इएम पी ३५. 
 
कदीम, कदीमी हव. प्रार्ीन; प रातन; ज नाप रािा; फार हदवसारं्ा (र्ाकर, वतन, धमच, वहहवाट इ.) : 
‘खेंर्ून वाड्ाबाहेर काढले कदीम हशपायाला ।’ - ऐपो ३९८. [फा. कदीम] 
 
कदीमि् अय्याम प रातन काळापासून : ‘कदीमल् अय्याम सेविी मजकूर यारे् हपडी दर हपडी भोगवटा 
र्ाहलला आहे.’ - गोइसा १२. [ फा. कदीम ल् अय्याम] 
 
कदे न. पािी ठेवण्यारे् पसरट तोंडारे् मातीरे् भाडें. (क . गो) [फा. कदह् = पेला] 
 
कदेि न. ख र्ी. (गो.) [पोत च. कादेरा] 
 
कदेि, कदेिी, कदेिडाव, कदेिदान, कदेििे (द फाशी खेळ) पहा : कदिी 
 
कदेिा प . जाड गादी. 
 
कजििे, कजेििे 
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कदू्द प . द ध्या भोपळा. [झह.] (वा.) कदू्द दाखणविे - हनराश करिे; अंगठा दाखहविे; वाटाण्याच्या 
अक्षता लाविे. (ना.) 
 
कदू्द स्त्री. एक पालेभाजी. (िंाडी) 
 
कद्धी हिहव. (बायकी) कधीही; केव्हाही; कोित्याही वेळी; कदाहप (नकाराथी व हनश्चयात्मक). जोराने 
ठासून सागंताना योजतात. 
 
कद्धी, कत्धी हिहव. केव्हा केव्हा : ‘कद्धन ते उपवास हनजचळ करी कद्धन करी पारिा ।’ − हनमा स भरार्पं  
३·८४. 
कद्र पहा : कदर 
 
कदू्र हव. कृपि; कंजूष; हर्कू्क; कदयूच. [सं. कदयच] 
 
कधी हिहव. १. कोित्या हदवशी; केव्हा : ‘येहशल कहध परतून, पाखरा.’ − रे. ना. वा. हटळक. पहा : 
केव्हा. २. कोित्याही वळेी; केव्हाही; नेहमी. [सं. कदा] 
 
कधीकधी, कधीमधी हिहव. केव्हाकेव्हा; मधूनमधून; एखाद्या वळेी. [सं. कदारे् हद्व.] 
 
कधी काळी हिहव. कदा काळी; केव्हातरी; कोित्यातरी वळेी; हकतीतरी हदवसामंागे; फार हदवसानंी; 
क्वहर्त् प्रसंगी. 
 
कधीच हिहव. १. प ष्ट्कळ हदवसापूंवी; प ष्ट्कळ काळापूवी; फार मागे. २. केव्हाही; कद्धी (नकाराथी प्रयोग). 
 
कधीचा हव. १. पूवीच्या काळर्ा; प्रार्ीन काळर्ा; फार मागर्ा. २. केव्हार्ा; कोित्या वळेर्ा, हदवसार्ा. 
३. केव्हापासून, फार वेळेपासून. 
 
कधीतरी हिहव. कोित्या तरी, या नाही त्या वळेी; केव्हातरी. 
 
कधी नवत, कधी नव्हत पूवी कधी घडले नसताना; फार क्वहर्त् प्रसंगी; क्वहर्त; अपवादात्मक; कधी काळी. 
 
कधीबधी, कधीमधी, कधीना कधी, कधी नाही कधी हिहव. १. केव्हा केव्हा; प्रसंगोपात झ; 
अधूनमधून; अहनयहमतपिे. २. हवरळा; क्वहर्त. [कधीरे् हद्व.] 
 
कधीशीक हिहव. केव्हासा; कोित्या बरे वेळी (प्रश्नाथचक व नकाराथी). (क .) 
 
कन, कन् अ. ध्वहनधातंूना लागिारा रीहतदशचक प्रत्यय; सवच अन करिवार्क शब्दानंा लागिारे 
अव्यय. जसे. :- िंटकन, पटकन, र्टकन. [सं. क्वण्] [क. कने्न] 
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कन शअ. १. कडून; पासून; म ळे (तृतीया हवभक्तीर्ा प्रत्यय). २. जवळ; समीप; हनकट. (खा.) [झह. 
कने = जवळ, समीप] 
 
कनई स्त्री. लहान वटवाघूळ. (िंाडी) 
 
कनक प . (वन.) एक प्रकारर्ा कंद आहि त्यार्ा वले. लहान असिाऱ्या या वलेार्ी पाने लहानशा 
हवड्ाच्या पानाएवढी वाटोळी असतात. याच्या कंदास ‘किगर’ असेही म्हितात. हे उपवासाला र्ालतात. 
र्वीला गोड व पौहष्क असतात. पहा : किगर 
कनक, कन्नक हव. किखर; टिक; कठीि. (व.) [ध्व.] 
 
कनक प . धोतरा नावार्ी वनस्पती : ‘कनकाहर्या फळा । आंत  माज बाहेरी मौळा ।’ - ्ा १८·६५८. 
[सं.] 
 
कनक न. १. सोने; एक मौल्यवान धातू. यारे् दाहगने करतात : ‘लोहारे् कनक होये ।’ - ्ा १·७७. २. 
संपत झी; वैभव. [सं.] 
 
कनक हव. हपवळे; हपवळ्या रंगारे्; जरतारी (वस्त्र वगैरे) : ‘स्ववदनें वहदजे कनकाबंरें ।’ - वामन, 
हहरहवलास ६·१९. [सं.] 
 
कनककीट प . काजवा : ‘कनककीट तो सवच मी रवी । म्हि हनया ंतमन गवच मीरवी ।’ - वामन हवराट 
७·१३७. [सं.] 
 
कनकचंपक प . सोनर्ाफा : ‘तो कनकर्पंकार्ा कळा ।’ - ्ा ६·२५७. [सं.] 
 
कनकट, कनकड, कनकाट, कनकाड न. र्ढण्याकहरता उपयोगात आिायर्ा बाबंू; कळक. (क .) 
 
कनकदंडा प . सोनेरी म ठीर्ी र्वरी : ‘कनकदंडे लक्षवरी ढळती ।’ - मधूप १७. 
 
कनकधार स्त्री. स विचपात्र. 
 
कनकधार, कनकधा स्त्री. हपर्कारीतून बाहेर पडिारी हर्रकाडंी. 
 
कनक नारायि अहतशय श्रीमंत मािूस. 
 
कनकणनती हव. शीतळ : ‘ते घडूहन अरूवार : कनकहनती उहभलें  सेजार’ - हशव ७९७. 
 
कनकनीत हव. किकिीत; किय क्त; किारें् : ‘ते घडौहन अरूवारू । कनकनीत  उहभलें  सेजारंू 
। तेथ हवरहोज्वरा ंउपच्यारू । माहनती ना ॥’ - हशव ७९८. 
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कनकपयेळ सोनेरी ताट : ‘तेव्हेळन कनकपयेळ घेउनी । वोवाळीतसे रुल्क्मिी ।’ - उह २२५२. 
 
कनकपाट प . सोनेरी वस्त्र : ‘आर्ाया भीतरन आला : तेिें कनकपाट पासोहडला’ - उह २२५०. 
 
कनक, कनखा प . १. तापट स्वभाव; कडकपिा; जलालपिा (प्रकृतीर्ा). २. कडका; कडाका; 
जोर; (थंडी, वारा, पाऊस वगैरेर्ा). (हि. पडिे, स टिे, र्ालिे.) ३. दिका; धक्का; ठोसा; ब क्का. (व.) 
[ध्व.] 
कनकाघ्रा हव. फाजील उंर् व हडक ळा. 
 
कनकाचि, कनकाणद्र, कनकाद्री प . सोन्द्यार्ा पवचत; स मेरू; हेमारी : ‘कनकारीर्ा र्ेंडू करून ।’ - 
राहव १·६१. [सं.] 
 
कनकाड्या हव. उंर्ाड; अहत उंर् व काटक ळा; लाबंटागं्या (मन ष्ट्य). (राजा.) 
 
कनकावळा प . शतेातील ब जगाविे. पहा : बुजकिे 
 
कनकावळा प . १. (कावळ्यासारखा झकवा पक्षयासारखा उडिारा) पतंगार्ा, वावडीर्ा एक 
प्रकार. २. कागदाच्या नळकाडंीत दारू भरून केलेला दारूर्ा बाि. ३. लगोऱ्याचं्या उतरंडीवरील शवेटर्ी 
कोर्दार लगोरी. [झह. कन-कौवा = पतंगार्ा एक प्रकार] 
 
कनकांबर न. प . पीताबंर; हपवळे वस्त्र; सोनेरी जरीरे् वस्त्र : ‘गौळिी नेसल्या कनकाबंरे ।’ - हहर 
४·३२. [सं.] 
 
कनगरे न. धान्द्य साठहवण्यार्ा त राट्यारं्ा केलेला किगा, जैते. (व.) 
 
कनत स्त्री. कळ; अडर्ि; कष्दशा : ‘घडीभर कनत काढ.’ - श्रृना १०१. 
 
कनथोडा प . घर फोडण्यार्ा हभल्लारं्ा मोठा लोखंडी हखळा. (हभ.) [क. कन्न] 
 
कनपट, कानशीि पहा : कानपट : ‘बाळआंबा तोडून त्यार्ा र्ीक कनपटीवर लावल्याने मोतीझबदूर्ी 
वाढ थाबंते.’ - फहर् ३५. (हि. मारिे, देिे.) [सं. किच + पट] 
 
कनपटिे अहि. आजारी होिे, पडिे; बीमार पडिे. (व.) 
 
कनपट्टी, कानपट्टी स्त्री. (मल्लहवद्या) जोडीदाराच्या हातार्ा पजंा धरून तो िंटक्याने ढकलून 
देऊन आपल्या हाताच्या तळव्याला झकहर्त खड्डा करून जोडीदाराच्या कानाच्या भोकावर मारतात तो डाव. 
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कनभाणनन न. (शाप.) एक रासायहनक रव्य; उहदल अहमहदनारे् स्फहटक उष्ट्ि केले म्हिजे ते 
पथृक् होऊन अग्न व कनभाहनन तयार होतात. 
 
कनिा हिहव. कशाला. (बा.) 
 
कनवट स्त्री. १. किवट. पहा : कडोसरी, किवट : ‘कडोसरीला नसला तरी कनवटीला खास आहे.’ 
- तोब ं१४. २. कनवटीला होिारा खरजेसारखा रोग. [क. किय = कमरेभोवतालच्या वस्त्रार्ी गाठ] 
 
कनवळ, कनवळा, कनवाळा, कनवाळु पहा : कन्हवळा, कन्हवाळु : ‘बह  कासावीस होतो मािंा जीव । 
कनवाळ्यार्ी कीव येऊं द्यावी ।’ - ्ा १६८. 
 
कनवृत्ती स्त्री. कि कि वेर्ून उदरहनवाह करिे : ‘ब्राम्हि  एक  कनवृहतहसए.’ - लीर् १·११. 
 
कनसरी स्त्री. धान्द्यार्ी देवता : ‘कनसरी मन येर । काई मािंा मन येर ।’ - एहोरा २३. 
 
कनहसिी प . घोड्ाच्या अंगावरील एक भोवरा. हा कानापासून हनघून मानेवर गेला असला तर 
र्ागंला व मानेपासून कानाकडे गेला असला तर वाईट. - अर्श्प १·१०२. 
 
कनहाई स्त्री. आिेवारी. 
 
कना प . पाय असलेली सापार्ी एक जात. (व.) [झह. कन्ना] 
 
कना प . डेळीच्या (द बेळक्याच्या) दोन टोकापंैकी एक. (व.) [झह. कन्ना] 
 
कनागरा प . (बलैगाडी) तीन दाबख ंट्यापंैकी कडेरे् दोन हखळे. (व.) 
 
कनाटा प . पाठीर्ा किा : ‘कनाट्यावर गोळी लागली तर जागच्या जागन वाघ जायबदंी होतो पि मरत 
नाही.’ - हकलो नोव्हें १९३५. 
 
कनात स्त्री. १. खस्ता; त्रास; कष् (द्वाड मन ष्ट्याच्या र्ाकरीतील). २. (आजारी झकवा िाहंदष् 
मन ष्ट्यार्ा) त सडेपिा झकवा वाईट वागिूक सहन करिे. (हि. काढिे, सोसिे.) [फा. कनाअत] 
 
कनात, कनाथ स्त्री. तंबू, डेरा यारं्ी कापडी झभत झकवा त्याचं्या भोवतालर्ा कापडी पडदा : ‘हशहबर 
कनाथ पडप थोर ।’ - नव १६·२४. [फा. कनात्] 
 
कनानी स्त्री. तापार्ी कसर; हशरहशरी; अंग मोडून येिे. (व.) 
 
कनार स्त्री. अिक र्ीदार लोखंडी हत्रशूळ (हत झीच्या कानामागे टोर्ण्यासाठी); अंक श. 
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कनारो प . एक कंद व फळ. पहा : करांदा 
 
कनाळ न. शतेातील हपकाच्या तासातील प्रत्येक िंाडामधील अंतर. (व.) 
 
कनाळ स्त्री. डोंगरमार्थ्यावरील दाट िंाडीर्ी जागा : ‘गाया येंघली कनाळ ।’ - मसाप ६·१११. 
 
कनांदिे अहि. व्याकूळ होिे; हाल होिे; मट्ट्ट्यास येिे; पेर्ात सापडिे (दाहरद्र्य, देिे 
वगैरेम ळे). (राजा.) [सं. क  + नंद] 
कणनद न. (रसा.) नत्र आहि कबच यापंासून तयार िंालेले जे सायनोजन रव्य त्यापासून हे रासायहनक 
हमश्रि बनले आहे. 
 
कणनष्ठ हव. १. सवात धाकटा, लहान; वयाने कमी. २. कमी योग्यतेर्ा; कमी प्रतीर्ा; हलक्या प्रतीर्ा 
(ग िाने) : ‘हवरक्तें न व्हावें कहनष्ठ । पराधेनपिे ॥’ - दास २·९·२७. ३. अगदी खालर्ा; कमी; हतसऱ्या प्रतीर्ा, 
शवेटर्ा (उत झम, मध्यम, कहनष्ठ या तीन प्रतनपैकी) : ‘येती त हिंया भजना आड । दाहवती प्रपरं्ारे् कोड । 
कहनष्ठन रुहर् ठेवनूी गोड ।’ - त गा ७३४. ४. अल्प; थोडा; लहान. [सं.]  
 
कणनष्ठ प . (संगीत) पहा : दु्रतिय 
 
कणनष्ठ पक्ष उत झम, मध्यम याच्या खालर्ा पक्ष; कमीत कमी प्रमाि, ल्स्थती, अन िम. 
हिहव. कमीत कमी; हकमान पक्षी; नाही म्हटले तरी. 
 
कणनष्ठ महाणवद्यािय अकरावीरे् आहि बारावीरे् वगच र्ालहविारे महाहवद्यालय. 
 
कणनणष्ठका स्त्री. करंगळी; हातारे् झकवा पायारे् लहान बोट. [सं.] 
 
कनी, णकनी, णकनई उद्गा. (बायकी) (लहडवाळपिे बोलताना वाक्यात केवळ अथचपूरिाथच) ‘की 
नाही’ र्ा (संके्षप) : ‘हतला हकनी आण्िा, तो नवरार् पसंत नाही म्हिे!’ - िंामूं. 
 
कनी खािे कर् खािे; झहमत सोडिे; धीर स टिे. (व.) 
 
कनीणनका स्त्री. डोळ्यातील बाह ली. [सं.] 
 
कनीयस हव. कहनष्ठ : ‘कहनयसा धमातंव अधोहनकप्राल्प्त फळ.’ - स य  २३. 
 
कनीस न. १. किीस. २. (ल.) देह; शरीर : ‘हे जे करीत होता तेिे यारें् कनीयेस  जाले.’ - उर् २९. 
 
कनुटा पहा : कनाटा 
 
कनुधार स्त्री. पहा : कनकधार [सं. कि+धारा] 
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कनेकड न. रहाटार्ा आस. पहा : किेकड 
 
कनेर पहा : कण्हेर : ‘तीये वाहाळेहस आपार कनेर.’ - लीर्उ १२१. 
 
कनोजा, कन्हीजा प . उत झरप्रदेशाच्या कनोज भागातील ब्राह्ि; कनोजी ब्राह्िार्ी जात. 
कनौहजया : ‘वऱ्हाडास येती कनोजे हवदेशी ।’ - सारुह ६·४१. [झह. सं. कान्द्यक ब्ज] 
 
कनोजी हव. कनोजसंबधंी; कनोजरे् (अत झर इ.). 
 
कनोडा प . दाब; दमदाटी; दहशत; आके्षप : ‘आपले प्रतापेकडून माजीवर (माझ्यावर) कोिार्ा कनोडा 
नाही.’ - झहगिेदभा २·७७. 
 
कनोशी प . एका जातीर्ा मासा. 
 
कन्नणडग प . कानडी भाषा बोलिारे लोक [क.] 
 
कन्ना, कन्नी प . पतंग समतोल उडण्याकहरता पतंगाच्या कमानदार कामटीत खोर्लेली लहान 
झर्धी. (ना. ) पहा : कि [झह. कन्ना = जेथे दोरा बाधंतात तो पतंगार्ा भाग] (वा.) कन्ना काटिे, कन्नी 
काटिे − प्रसंग हनभावनू नेिे, टाळिे. कन्नाकन्नी उठिे − अफवा उठिे. 
 
कन्ना, कन्नाकाळ हिहव. केव्हा; केव्हाशा. (गो.) 
 
कन्मारे, कान्माते्र हव. ऐकले न ऐकले करिारे; द लचक्ष करिारे. (गो.) 
 
कन्यका स्त्री. कन्द्या; म लगी; क मारी. [सं.] 
 
कन्या स्त्री. १. कन्द्यका; क मारी; आठ वषांर्ी म लगी; (सामा.) प त्री; म लगी : ‘कन्द्या सास रासी जाये । 
मागे परतोहन पाहे ।’ - त गा ८४३. २. (ज्यो.) बारा राशनपैकी एक सहावी रास; कन्द्या रास. ३. (रामदासी) 
हशष्ट्यीि; हशष्ट्या : ‘इतरा ंकन्द्येसी सभेसी कीतचन आ्ा नाहन ।’ - सप्र २०·३१. [सं.] 
 
कन्या इत्यथय वधूहनहश्चती; म लगी ठरहविे : ‘कन्द्या इत्यथ च करऊन संभ्रमें ।’ - दाहव ३३. 
 
कन्यागत प . कन्द्या राशीला ग रू येतो तो काळ. झसहस्थानंतर येिारा श भ मानला जािारा हा 
काळ स मारे तेरा महहने असतो. झसहस्थात राहहलेली हववाहाहद काये या काळात करतात. या काळात 
भागीरथी नदी कृष्ट्िा नदीला भेटायला येते अशी समजूत आहे. कृष्ट्िातीरावरील के्षत्रातूंन (वाई इ.) 
कन्द्यागतारे् माहात्म्य पाळण्यात येते. 
न. ह ंडा. 
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कन्याग्रहि न. हववाहातील कन्द्येरे् पाहिग्रहि. [सं.] 
 
कन्यादान, कन्याप्रदान न. वधूच्या माताहपतरानंी वराला करायरे् कन्द्येरे् हवहधय क्त समपचि; हववाह 
संस्कारातील एक हवधी. सवच दानामंध्ये हे श्रेष्ठ मानतात : ‘कन्द्यादान करी अर्श्पहत ।’ - वसा ५०. 
 
कन्यादूषि न. कौमायचभगं; क माहरकेवर हात टाकिे; बलात्कार करिे. [सं.] 
 
कन्यादोष प . क माहरकेच्या अंगी असलेला उिेपिा, एखादे व्यंग झकवा रोग. [सं.] 
कन्याधन न. उलट ह ंडा; वधूच्या बापाने हववाहप्रसंगी वराकडून घेतलेले रव्य, श ल्क, आंदि. 
[सं.] 
 
कन्याप्रजयोग प . (ज्यो.) स्त्रीसंततीरे् आहधक्य झकवा केवळ स्त्रीसंततीर् होते हे दशचहविारा 
पहत्रकेतील योग. 
 
कन्याभाव प . क वारपि; कौमायच : ‘प्रसवें कन्द्याभाव न मळला पळ लागलें  न स टकेला ।’ - 
मोआहद ८·४१. [सं.] 
 
कन्यारत्न न. (गौरवाथी) कन्द्या; प त्री : ‘कन्द्यारत्नं प्रासूत’ असे म लीच्या क ं डलीत हलहहतात. 
 
कन्यारास हव. १. (म लीतील) षंढ; नप संक (मन ष्ट्य). २. (बायकी) द बचल; भागूबाई. 
 
कन्यारासी हव. अपशक नी. (िंाडी) 
 
कन्याळ, कन्याळे स्त्री. केळीर्ी एक जात. पहा : कण्हेरपात 
 
कन्युरह प . कंगोरा. [फा.] 
 
कन्हवळा कनोळा, कन्हवाळा कनोळा प . कळवळा; अन कंपा, दयेर्ा उमाळा; पािंर. (हि. येिे) 
 
कन्हाटिे अहि. अत्यंत महलन होिे; खराब होिे. (व.) 
 
कन्हारिे उहि. १. लर्किे; अवघडिे (अंग, शरीरावयव). २. हतडीक हनघिे; हशिका येिे; काटा 
येिे (द खिे आल्याने, दाताखाली खडा सापडून झकवा शरीरावर ताि पडून वगैरे.). ३. द खहविे; कष्हविे; 
त्रास देिे; जजचर करिे (दाबाम ळे, संकोर्ल्याम ळे अंग, अवयव) : ‘फ लारें्हन भारें ए मृिाळेरे् आंग  कन्द्हारें 
।’ - हशव ६८८. [सं. कण् = शब्द करिे] 
 
कन्हारी, कन्हेरी स्त्री. कण्ह; हववळ; कण्हण्यार्ी हिया; हकरहकर (हा शब्द बह धा अनेकवर्नी कन्द्हाऱ्या, 
कन्द्हेऱ्या या रूपात येतो.). (हि. करिे.) 
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कन्हाविे अहि. कण्हिे; क ं थिे; हववळिे. (व.) 
 
कन्हाळ न. (र्मच.) ज नी मोट सोंडेला फाटल्यावर हतच्या दोन्द्ही बाजूंना हशवलेले नवीन कातडे. [सं. 
किच+आहल] 
 
कप प . १. पेला; र्हा हपण्यारे् पात्र : ‘स शीलेने र्हार्ी केटली आिली होती ती हातात घेऊन 
कपात र्हा ओतण्यापूवी त्याच्याकडे पाहून हवर्ारलें …’ - स दे ११०. २. (ल.) पेलाभर पातळ पदाथच (दूध, 
र्हा इ.). [इं.] 
कप स्त्री. (यंत्र.) टोपी; िंाकि; सायकलच्या र्ाकातील ट्यूबमध्ये हवा भरायच्या नळीवरील टोपि 
झकवा ॲक्सल वगैरेवरील िंाकि; सायकल, मोटार, तागंा वगैरेच्या र्ाकाच्या त ंब्यावरील टोपि. [इं. कॅप] 
 
कप स्त्री. नदीर्ा झकवा हवहहरीच्या आत गेलेला भाग; कपी; दरड. पहा : कपार [क. कप्य  = 
जहमनीतील खळगा] [सं. कल्प] 
 
कप प . १. स रमाड झकवा भेरला नावाच्या नारळीसारख्या िंाडाच्या अंगास येिारा कापसासारखा 
ब रा; िंाडाचं्या सोपात असिारी मऊ लोकर. यार्ा उपयोग रक्तस्त्राव बदं करण्यासाठी व हवस्तव 
पेटहवण्यासाठी करतात. २. कापूस. कनाटकात हर्लीम पेटहवण्यासाठी यार्ा उपयोग करतात : ‘कपार्ें 
नळकाडें बाहेर काढलें  आहि हठिगी काढण्यासाठन पोलाद आहि गार काढली.’ - कोरहक २९५. (वा.) कप 
तयार करिे − र्कमकीने हवस्तव पाहण्यासाठी स रमाडार्ा, पािसराच्या किसार्ा झकवा शवेरीर्ा कापूस 
तयार करिे. (माि.) [सं. कापास] 
 
कपकिस प . टोपि व कळस : ‘आल्फाहगरीर्ी दाडंी व बसनातील कपकलस व हर्पली ऐसे 
कोिी येईल त्याब ॥ पाठहविे.’ - प रंदभा १·७७. 
 
कपचा, कपची प . स्त्री. १. कपरी; दगडार्ा हनघालेला, उडालेला त कडा; झभगार्ा त कडा; (सामा.) 
पदाथाच्या अंगर्ा हनघालेला त कडा; र्ीप. २. फरशी : ‘दगडाच्या पोकळ जागेत र् ना घालून त्यात कपर्ा 
ठोकून बसवाव्या.’ - मरॅट ३०. ३. खपली; कवर्ी; बाहेररे् आवरि (खरूज, फोड वगैरेवरील). [सं. कवर्] 
 
कपची झड (मूती- हशल्प) मूती घडताना वाया गेलेला दगड. 
 
कपट न. १. िद्म; लबाडी; ल च्चेहगरी; ढोंग; कावा : ‘वषे धरला कपटार्ा’ - नाम ५७ २. खोटेपिा; 
असत्यता. ३. मत्सर; हेवा; कृहत्रम भाव; दे्वषब द्धी. ४. (कायदा) फसविूक; भलूथाप; फसहवण्याच्या इराद्याने 
केलेले कृत्य. 
 
कपट न. केळीरे् सोपट. 
 
कपट नाटक कपटी व्यहू, योजना; कपटीपिार्ा खेळ : ‘कलह-नाटक कपट-नाटकापेक्षा प ष्ट्कळ बरं !’ 
- कृय  ११. 
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कपटकनदा स्त्री. व्याजझनदा; गर्मभत स्त ती; बाहेरून झनदा पि खरी स्त ती. 
 
कपटपाश, कपटफासा प . १. इल्च्ित दान पडाव ेम्हिून मंत्रादी हवदे्यने बनहवलेला खेळार्ा फासा; 
लबाडीरे् फासे : ‘तरी पाडंव झजकायला बळ । एकय ल्क्त आहे सबळ । तरी कपटपाश केवळ । वश मज असती 
॥’ - पापं्र २०·६१. २. फसहवण्याकहरता केलेली घटना; कट; ग प्त मसलत. 
 
कपटबाब स्त्री. (कायदा) मत्सराने झकवा द ष्पिाने उत्पन्न केलेला हनराधार खटला; खोटा 
खटला. 
 
कपटमूर्णत, कपटमूती हव. अहतशय ल च्चा, लबाड मन ष्ट्य; कपटार्ा मूर्मतमंत प तळा. [सं.] 
  
कपटराव प . गालगूट. (गो.) 
 
कपटणवद्या स्त्री. ल च्चेहगरीरे् डावपेर्; ठकबाजी; कावा; खोटी कृत्ये. 
 
कपटकसधु, कपटकसधू प . १. (ग.) ग िाकारार्ी एक पद्धत; ग िकाच्या पहहल्या आकड्ाने ग ण्याला 
ग िून आलेल्या ग िाकारात ग िकाच्या राहहलेल्या आकड्ार्ा ग िाकार मनातल्या मनातर् हमळवनू एकदम 
ग िाकार माडंिे. पहा : गुिाकार. २. फार कपटी मन ष्ट्य; अहतशय लबाड, खोटा, घातकी मन ष्ट्य [सं.] 
 
कपटस्तुणत, कपटस्तुती स्त्री. व्याजस्त ती; बाह्यतः स्त ती पि आतून झनदा. [सं.] 
 
कपटा प . त कडा (केळीरे् पान, कागद, दगड, लाकूड वगैरेर्ा). [सं. कृप्] 
 
कपटाई स्त्री. १. ल च्चेहगरी; ठकबाजी; लबाडी; कपटीपिा. २. मत्सर; दे्वष; हेकेखोरपिा : ‘त मरे् मनन 
कपटाई म्हिोन तीनदा ंमजवर रुसता, जाऊन घरन बसता ।’ - होला १२४. 
 
कपटी, कपटीया हव. १. ढोंगी; खोटा; ल च्चा; कारस्थानी; गळेकापू. २. हेकेखोर; मत्सरी; कपटाने 
वागिारा. 
 
कपटी कुमाव संशयखोर. 
 
कपट्या प . ह तूतूर्ा खेळ. हा खेळ खेळताना तोंडाने म्हिायच्या कपट्टी, कबड्डी वगैर शब्दावंरून. 
(हेट.) [ध्व.] 
 
कपडछान हव. वस्त्रगाळ. (हि. करिे.) [झह.] 
 
कपडिेप प . औषधार्ी भट्टी लावण्यासाठी ते भाडें व त्यावरील िंाकि याच्याभोवती मातीने 
भरलेल्या ओल्या कापडार्ा द्यायर्ा लपेट, लेप. 
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कपडा प . कापड; वस्त्र; हर्रगूट; प्रावरि. [सं. कपचट] (वा.) कपडे करिे − १. कपडे अंगात घालिे; 
पोषाख करिे : ‘र्रंशखेराने कपडे केले.’ - हनर् ं५३. २. नव ेकपडे हशविे, हशवायला देिे. 
 
कपडाित्ता प . कापडर्ोपड; वस्त्रप्रावरि; पोषाखारे् सवच प्रकाररे् कपडे. 
 
कपडेपट प . नटाचं्या वगेवगेळ्या भहूमकासंाठी तयार केलेले पोषाख ठेवण्यार्ी जागा; वषेभषूा 
करण्यारे् हठकाि : ‘मी हतथून उठून माझ्या कपडेपटाच्या राह टीत गेलो.’ - वाघझसह १३०. 
 
कपदरी स्त्री. खपदडी; वडेेवाकडे बीळ; खोल व पोकळ जागा; दरी; ग हा; हववर; कपार; खोल, 
एकातंार्ी जागा. (कों.) 
 
कपर, कपरा, कपरी स्त्री. न. कपरी; दगडार्ा फोडलेला लहान त कडा; कपर्ा. र्ीप; दगडार्ा 
त कडा. पहा : कपचा, कपरी (लहान कपरा). हे कपऱ्यारे् लघ त्वदशचक रूप आहे : ‘तासलेल्या लाकडाचं्या 
ढलप्या दगडाचं्या कपऱ्या यारें् गावात, जागजागी ढीग पडले.’ - गागो ९. (हि. हनघिे, जािे, उडिे.) 
(को.) [सं. कृप्] 
 
कपरथूि, कपरथूळ प . जाळीदार व मलमलीसारखे पातळ कापड. [झह.] 
 
कपरी हव. त कडे केलेली : ‘त्याच्या हातात भ ईम गाच्या कपऱ्या पेंडीर्ी प रर् डंी होती.’ - मक १९६१. 
 
कपरेदार दगड बारीक मातीच्या गाळारे् थर एकावर एक बसून िंालेला दगड. 
 
कपदयक, कपदीक- प . स्त्री. कवडी. हहर्ा नाण्याप्रमािे उपयोग होत असे : ‘कपदीक हो प्राप्त होता ंन 
दीसे । बह  आप ल्या प्राक्तनालाहग रूसे ।’ - करे्स र् १५. [सं.] 
 
कपिा प . त कडा. 
 
कपळ न. कपाळ. (वा.) कपळाच्यों णकडो - मद; भ्रम. (गो.) 
 
कपळा प . मोठा कपर्ा; कपरा; कपरी; दगडार्ा, लाकडार्ा झकवा हगलाव्यार्ा स टून पडलेला मोठा 
त कडा. पहा : भेतळ, भेतळा 
 
कपळी स्त्री. खपली; बारीकसा त कडा. [सं. कपचर] 
 
कपा प . १. बटवा झकवा हपशवी हहरे् प ड. २. पेटीर्ा खि-घर. [क. कप्प ] 
 
कपा प . १. कपरा; त कडा (कोित्याही पदाथार्ा) २. हठगळ. 
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कपा प . १. कप्पा; मिी; मिका; प ली (इ.). २. (नाहवक) मोठी कप्पी, प ली. याला पार्सहा गाळे 
असतात. (को.) पहा : कपी 
 
कपाट न. फडताळ; खिारं्ी उभी पेटी. [सं.] 
 
कपाट न. १. कवाड; दार; दरवाजा, दरवाजार्ी फळी; हखडकीर्ी िंडप : ‘येथें आड मज न सहावे 
वारा । देऊहन कपाट आलें  ते द सरें वारा वो ।’ - त गा १२६. २. ग हा; दरी : ‘कन धमचहगरीरे् कपाटा । हववके 
झसहार्ा दरक टा ।’ - ऋ ३६३ [सं.] (वा.) कपाट देिे - दार लाविे : ‘आलें  लंघ नी ब्रम्हहगरी कपाटें । तो 
पावचतीने दीधलन कपाटें ।’ - उमाहवलास ९. 
 
कपाटवक्ष हव. ज्यार्ी िाती दरवाजाप्रमािे रंुद व भक्कम आहे असा : ‘वृषस्कंध व कपाटवक्ष असेही 
विचन नेहमी येते.’ - व्या्ा १·४५. [सं.] 
 
कपात स्त्री. काट-िाट; कमी करिे; बाद करिे; काढून टाकिे : ‘साडेसात टके्क कपात केल्यावंार्ून 
हनभाव लागिार नाही.’ - के २·१०·२८. 
 
कपात, कप्पा न. प . खजूर ठेवण्याकहरता झशदीच्या पातनर्ा केलेला करंडा : ‘खारकेर्ा भाव काय आहे 
म्हिून द कानदारास हवर्ारले तर त म्ही हकती कप्पे घ्याल असे हवर्ारतात.’ - म ंव्या ५. [अर. कफआत] 
 
कपार स्त्री. खबदड; दरड; हववर (खडक झकवा डोंगर यामधील); नदीच्या हकवा तळ्याच्या काठाला 
असिारी जहमनीखालर्ी पोकळ जागा : ‘ती दाट िंाडीतील ग हेसारखी कपारीर्ी जागा होती.’ - स्वप १८४. 
[सं. कृप्] 
 
कपारत, कपाित पहा : कफारत, कफावत 
 
कपाि, कपाळ न. १. डोक्यार्ी कवटी; डोक्यारे् हाड; करटी. २. मडक्यार्ा अधा भाग; खापर; 
खापरार्ा त कडा; श्रौतकमात प रोडाश भाजण्यासाठीरे् वापरायरे् खापरारे् त कडे. हे ८, ११, १२, १३ असून 
त्यारं्ा एक गट असतो. ३. हभवया आहि डोक्यारे् केस यामधील भाग; ललाट; भाल. ४. नशीब; प्रारब्ध; 
ब्रह्हलहखत (ब्रह्देव मन ष्ट्याच्या कपाळावर त्यारे् भहवष्ट्य हलहून ठेवतो या समज तीवरून) : ‘कन एकदाहंर् 
फ टले त्वत्पहतपरं्ककपाळ पापाने ।’ - मोसभा ६·४. ५. (कपाल) र्पटे, पातळ हाड; खादं्यार्ा झकवा माडंीर्ा 
फरा. ६. हभक्षापात्र : ‘कपाळ िंोळी एका स्मशाननर्ा वास । एक जगहन्नवास हवर्श्ंभर ।’ - त गा २०५०. ७. (भ.ू) 
कोित्याही याम्योत झर वृत झाच्या पूवेकडील झकवा पहश्चमेकडील अधे गोलाधच. [सं.] (वा.) कपाि आपटून घेिे, 
कपाळ आपटून घेिे − द ःखाने, रागाने डोके आपटिे स्वतःला अपाय करून घेिे कपाि उगविे, कपाळ 
उगविे − भाग्योदय होिे, कपाि उठिे, कपाळ चढिे − डोके द खिे; त्रास, कटकट होिे; पीडा होिे : 
‘उगा कहरती कोल्हाळ । मािंें उठते कपाळ ।’ - रामदास. कपाि उिे असिे, कपाळ उिे असिे − द दैवी, 
कमनहशबी असिे. कपाि काढिे, कपाळ काढिे − वैभवाला र्ढिे; नशीब काढिे. कपाि खुििे, कपाळ 
खुििे − दैव उदयाला येिे. [झह.] कपाि जािे, कपाळ जािे − द दैवाच्या फेऱ्यात सापडिे; भाग्य नाहीसे 
होिे. कपाि टेकिे, कपाळ टेकिे − एखाद्यावर भरवसा ठेवनू, अवलंबून असिे. कपाि ठरिे, कपाळ ठरिे 
− नहशबात हलहहल्यासारखी एखादी गोष् घडून येिे; दैवात असिे : ‘प ढें मागें... याही गोष्ीत स धारकारं्ा 
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वरर्ष्ट्मा होऊन या हताश, हवर्ारशून्द्य, मत्सरी ... लोकासं ... मूळूम ळू रडत बसाव ेलागेल हें यारे् कपाळ 
ठरलेलेंर्.’ −आगर. कपाि धुऊन घेिे, कपाळ धुऊन घेिे − एखाद्यारे् भाग्य हहरावनू घेिे; नहशबात असेल 
ते घेिे. कपाि पाहिे, कपाळ पाहिे, कपाि वाचिे, कपाळ वाचिे − नहशबी काय आहे ते पाहिे; नशीब 
पाहिे. कपाि णनवडिे, कपाळ णनवडिे − दैवात असेल ते उभे राहिे : ‘परंत  त्यारे् कपाल काय हनवडेल 
ते न कले.’ - पेद ३४·४. कपाि णपटिे, कपाळ णपटिे − द ःखाहतशयाम ळे डोके जहमनीवर आपटिे : ‘एक 
अवनन कपाळ आपहटती ।’ - हहर १८·९६. कपाळणपटी करिे − व्यथच बडबड करिे कपाि फुटिे, कपाळ 
फुटिे − १. द दैव ओढविे; दैव प्रहतकूल होिे; सवचस्वार्ा नाश होिे; आपत झी कोसळिे. २. वैधव्य येिे : ‘मी 
गरीब हकतीही असलें  । जहर कपाळ मािंें फ टलें  ।’ − (राजहंस) गोझवदाग्रज. कपाि फोडिे, कपाळ फोडिे 
− फार शोक, द ःख करिे : ‘क ं तल तोंडी, कपाळ फोडी, करी थोर आकातं ।’ − हवक ५३. कपाि बडणविे, 
कपाळ बडणविे − द ःखाहतशयाम ळे झकवा िोधाच्या आवगेाने कपाळ हपटिे; कपाळावर हाताने मारून घेिे : 
‘कळता ंवृत झ िोधें घे बह  बडवहून तो कपाळाला ।’ - मोवन ४·८३. कपाि मोक्ष करिे, कपाळ मोक्ष करिे − 
१. एखाद्यार्ा सवचस्वी नाश करिे. २. खूप िंोडपिे; ठार मारिे. पहा : कपाळमोक्ष. कपाळाची रेघ उमटिे, 
रेषा उपटिे, रेषा उघडिे − आकल्स्मक रीतीने स दैव प्राप्त होिे; एकदम मोठेपिा, श्रीमंती हमळिे. कपाळाचे 
कातडे नेिे − हवपत झीत लोटिे; भाग्यहीन करिे; न कसान करिे. कपाळात णतडीक उठिे − १. डोके द खिे. 
२ (ल.) त्रासिे; अहतशय र्ीड येिे; रागाविे : ‘आडम ठ्याचं्या घरारे् नाव काढले कन यशवतंरावाच्या 
कपाळास हतडीख उठे.’ - यशवतंराव खरे. कपाळातिे तीन फातर − द दैवारे् फेरे (ढोमले, थोड्ारेथोड्ारे 
म्हिून एक प्रकारर्ी मासळी आहे. हतच्या डोक्यात तीन पाढंरे दगड असतात यावरून) (गो.). कपाळािा 
अपकीती येिे, कपाळािा अपयश येिे, कपाळािा दाणरद्र्य येिे, कपाळािा आपत्ती येिे − अपमान, गहरबी, 
द लौहकक इत्यादी प्राप्त होिे; नाव बिू होिे. कपाळािा आठ्या घाििे, कपाळािा आठ्या चढिे, 
कपाळािा आठ्या पडिे - त्रासिे; अहत त्रास होिे; नापसंती दाखहविे; मनाहवरुद्ध गोष् घडिे (त्रास िंाला 
असताना कपाळाला आठ्या पडतात त्यावरून) : ‘उलट कपाळाला आठ्या घालून म्हटलें  - त ला काय 
त्यार्ी र्ौकशी?’ − उषःकाल. कपाळािा ककवा कपाळावर केस उगविे - अशक्य गोष् घडिे (प ढे घडेल 
असे वाटिाऱ्या एखाद्या गोष्ीशी असंभाव्यता दशचहवताना हा प्रयोग योजतात. तळ हाताला केस येिे 
याप्रमािे). कपाळािा येिे, कपाळी येिे − नहशबी येिे : ‘जहर आलें  पतन या कपाळाला ।’ − मोआहद १०·८२. 
कपाळािा िाविे - क ं कू लाविे. कपाळावर, कपाळािा कपाळा ककवा कपाळी हात मारिे, िाविे − १. 
नहशबाला दोष देिे. २. आश्चयच, द ःख, काळजी प्रदर्मशत करिे : ‘अशनर् त म्ही दोघंही सदोहदत कपाळाला 
हात लावनू रडत बसत असता.ं’ − हाम बा ८२. कपाळाशी कपाळ घासिे − १. आपल्याला लाभ होईल या 
आशनेे एखाद्या भाग्यवानाशी सहवास करिे; संगतीत राहिे; लगट करिे. २. कच्िपी लागिे; मागे मागे 
असिे; ग लाम वृत झीने अन करि करिे. कपाळास काठी घेिे, कपाळास काठी टेकिे − वैतागिे : ‘.... आम्ही 
कपाळास काठी घेऊन वरघाटें आलों.’ - ब्रर् २६४; ‘कपाळास काठी टेकून वैतागोन ज्यात होतों.’ - ब्रर् 
३३५. कपाळी डाग िागिे − बेअब्र ूहोिे; फहजती होिे; कलंक लागिे. कपाळी काठी घेऊन जािे − हनघून 
जािे; र्ालते होिे; काळे करिे. कपाळी भद्रा असिे − नेहमी द दैवी असिे; प्रहतकूल ग्रह असल्याम ळे 
दाहरद्र्य येिे. कपाळी णिणहिेिे असिे − नहशबी असिे; प्राक्तनात असिे; योग येिे : ‘माझ्या कपाळन आपली 
सेवा एवढीर् हलहहली होती.’ - एक १२२. 
उद्गा. १. नाही, खोटे, अशक्य हा अथच पटहवण्यासाठी : ‘मािें कपाळ! त िें कपाळ!’ इ. उद्गार काढतात 
: ‘असे ऐकता ंहासले द्वारपाळ । वदों लागले कृष्ट्िजीरे् कपाळ!’ - कर्स  ६. २. द ःखदशचक उद्गार. 
 
कपाि न. (संगीत) श द्ध जातीच्या स्वरापंैकी ज्या एका हवहशष् स्वरसमूहापासून रागोत्पत झी संभवते तो 
स्वर. [सं.] 
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कपािभाती प्रािायामार्ा एक प्रकार. 
 
कपाि शल्यकमय (प रा.) डोक्यारे् हाड खरवडून त्यार्ा वाटोळा त कडा काढण्यार्ी शस्त्रहिया. 
 
कपाणिका स्त्री. (वन.) पक्वावस्थेत फ टिाऱ्या फळातील श ष्ट्क एकबीजी भाग. उदा. त लसी 
क लातील एकबीजी फळ झकवा फळारं्ा भाग. 
 
कपािी हव. दोन्द्ही ख रावंर नवाच्या आकड्ाप्रमािे आहि कमळाकृती भोवरे असिारा (घोडा) - अर्श्प 
९०. 
 
कपाशी स्त्री. (सरकी असलेला) कापूस. (खा.) [सं. कापास] 
 
कपास प . १. कापूस; कापसारे् िंाड. २. कापसार्ा हढगारा. ३. वाऱ्याने उडण्यासारखा एखाद्या 
हलक्या पदाथार्ा कीट; पोल; म्हातारी. ४. भेरळी-स रमाडार्ा कापूस; कप. [सं. कापास] 
 
कपास करप सहि. जनावरातील नरारे् वृषि बडविे, अंड काढिे; खच्ची करिे. (गो.) 
 
कपाळ अढी (मल्लखाबं) मल्लखाबंापासून थोडे दूर उभे राहून मल्लखाबंावर कपाळ टेकून मारलेली उडी. 
 
कपाळ कटकट तोर् तोर् हवषय प न्द्हा प न्द्हा सांगत बसिे; कमच कटकट : ‘आता ं मी जातें आहि त्या 
पोरीजवळ कपाळ कटकट करीत बसतें.’ - झपगला नाटक. (हि. करिे.) 
 
कपाळकरटा, कपाळकरंटा हव. द दैवी; अभागी; दैवहीन. जनावराच्या कपाळावर अंगठ्याने 
िंाकण्याइतपत पाढंरा हटकला असला तर ते अश भ, कपाळकरंटे समजतात : ‘काळें तोंड करी कपाळकरटे 
जा, खेप आहि द जी ।’ - आठल्ये. 
 
कपाळकष्टी स्त्री. १. अहत त्रास; अहतशय श्रम (मूखच झकवा हेकेखोर मन ष्ट्यार्ी समजूत घालण्यासाठी 
पडिारे); डोकेफोड; उरस्फोड. २. एकार् गोष्ीर्ा नाद, हट्ट; एकसारखी बडबड, वटवट; हखसहखस; धरिे 
धरून केलेली मागिी. पहा : कपाळकूट, कपाळखटखट हव. थकवा आििारे, त्रास देिारे (काम); असे 
काम करिारा. 
 
कपाळकाठी स्त्री. (वस्त्रो.) वही (ओवी) झकवा र्ाळा ज्याच्याशी पक्का केला आहे झकवा बाधंला आहे 
असे आडव ेलाकूड झकवा दाडंा. हे मागच्या वर असते. 
 
कपाळकूट स्त्री. न. १. माथेफोड; हशकहवण्यारे् फ कट श्रम. पहा : कपाळकष्टी : ‘कपाळक ट जाहालें  
लोकन बोभाट ऐहकला । सावंळे ।’ - भज ८. २. वटवट; बडबड; एकसारखी हवनविी, यार्ना : ‘एकदा हतनें 
दारार्ी कडी लावली कन कोिी हकतीही कपाळकूट करो, इला कडी काढील तर शपथ !’ - इलास ंदरी १५.  
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कपाळणक्रया स्त्री. यती, संन्द्यासी वगैरे मृत िंाल्यावर समाधी देण्यापूवी मस्तकावर शखं आपटून 
मस्तक फोडण्यार्ी हिया; कपाळमोक्ष. 
 
कपाळखटखट स्त्री. त्रास; उदे्वग. पहा : कपाळकूट 
 
कपाळटेक, कपाळटेकिी, कपाळढोकिी स्त्री. (कपाळ टेकिे). (ल.) एखाद्यावर भार, भरवसा 
टाकिे; अवलंबनू राहिे; स्वतःच्या आकाकं्षा, इच्िापूती द सऱ्यावर सोपविे. 
 
कपाळदुखी स्त्री. १. सतत डोके द खत राहते असा रोग; डोकेद खी; कपाळशूळ. २. डोक्याशी होिारी 
कटकट; नेहमीर्ा त्रास. 
 
कपाळपट्टा प . १. घोड्ार्ी म्होरकी झकवा सरोसरी हहर्ा एक भाग; कपाळावरर्ा पट्टा. हा 
म खपट्ट्ट्याहून हनराळा असतो. 
 
कपाळपट्टी स्त्री. १. कपाळ; कपाळार्ा भाग; ललाटपटल : ‘हवधात्यानं प्राहिमात्रार् ं अदृष् 
डोळ्यालंा न हदसिाऱ्या कपाळपट्टीवर हलहून ठेवलं आहे.’ - एक ४१. २. क ं र्डे; कानटोपी, टोपी इत्यादीर्ा 
कपाळावरील भाग; पट्टी; टोपीर्ा कपाळावरील भाग. ३. दरवाजाच्या र्ौकटीरे् वररे् आडव ेलाकूड; गिेश 
पट्टी. ४. मोटेच्या हवहहरीच्या धाववेरील खाबंावर असलेले आडव ेलाकूड. ५. कोित्याही यंत्ररर्नेतील आडवे 
बहाल. ६. ब्रह्हलहखत; ब्रह्देवाने कपाळी हलहहलेले; नहशबी असलेले. 
 
कपाळपाचशेरी, कपाळपासरी स्त्री. न टळिारी दैवगती; अटळ नशीब. 
 
कपाळपाटी पहा : कपाळपट्टी १. ‘तीर्ी असे सज्ज कपाळपाटी ।’ - सारुह ५·११०. 
 
कपाळपाटी स्त्री. आट्यापाट्याचं्या खेळातील अगदी पहहली पाटी; र्ाभंारपाटी. [सं. कपाल+पट]  
 
कपाळफुटका हव. कपाळकरंटा; दैवहीन; कमनहशबी; अभागी. 
 
कपाळफोडा प . कपाळफोडीरे् फळ. 
 
कपाळफोडी स्त्री. एक वनस्पती. हर्रबोटी; फोपेटी. यारे् फळ (कपाळफोडा) वाऱ्याने फ गहवता येते. 
लहान म ले हे फळ कपाळावर आपटून वाजहवतात. कपाळावर फोडिे - म्हिून कपाळफोडी हे नाव. 
 
कपाळफोड्या प . डोईफोड्ा; मनाजोगे िंाले नाही म्हिजे कपाळ फोडून घेिारा; इष् वस्तू 
हमळेपयंत हट्ट धरून बसिारा (हभकारी); आततायी. 
हव. कपाळकूट करिारा; हट्टी; द राग्रही; आिस्ताळ्या; आकाडंताडंव करिारा. 
 
कपाळमाळा उद्गा. आश्चयच झकवा द ःखदशचक उद्गार. 
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स्त्री. रंुडमाळा; शकंराच्या गळ्यातील नरम ंडारं्ी माळा : ‘जटा हवभतूी उहट र्दंनार्ी । कपाळमाळा हप्रत 
गौतमीर्ी । - हशवस्त हत. 
 
कपाळमोचन न. कवटी फ टिे : ‘तयातें गोसावी समसानंवहर बोळवीत जाहत : कपाळमोर्न होय तवं 
राहाहत :’ - गोप्र १४. 
 
कपाळमोक्ष प . १. पे्रत जळत असताना कपाळार्ी कवटी फ टण्यार्ी हिया. २. मृत संन्द्याशाच्या 
डोक्यावर शखं आपटून मस्तक फोडण्यार्ी हिया. ३. डोक्याला आकल्स्मक होिारा एखाद्या वस्तूर्ा आघात; 
डोके फ टिे. ४. काशीके्षत्रातील पार् म ख्यतीथांपैकी एक तीथच. (वा.) कपाळमोक्ष करिे − डोके फोडिे; ठार 
मारिे : ‘मनोहरला स्वगी पाठवावें म्हिून त्यार्ा कपाळमोक्ष करण्यार्ा मी प्रयत्न केला.’ - महतहवकार. 
कपाळमोक्ष होिे − डोके फ टून मरिे; अंत होिे : ‘खरी वळे आली म्हिजे या भीमाच्यार् लत झाप्रहाराने त्या 
धमचभ्रष्ार्ा कपाळमोक्ष होिार हें मला पक्कें  हदसत आहे.’ - कीर्. 
 
कपाळरेखा, कपाळरेषा, कपाळिेख स्त्री. प . नशीब; दैव, हवहधहलहखत (हवधीने कपाळावर हलहून 
ठेवलेले). 
 
कपाळशूि, कपाळशूळ पहा : कपाळदुखी (वा.) कपाळशूि उठिे, कपाळशूळ उठिे - १. डोके अहतशय 
ठिकिे. २. द सऱ्यारे् बरे िंालेले सहन न होिे : ‘... म्हिून त िंा कपाळशूळ उठला का?ं’ − लव्हाळी २९५. 
 
कपाळाचा डाग कपाळावरील काळा डाग; द लौहकक; अपकीती; कलंक. (हि. लागिे, र् किे, लागू 
होिे.) 
 
कणप, कपी प . १. माकड; वानर. २. हन मान. ३. (ल.) मंडळीतील सवात वृद्ध व अन भवी मािूस. 
४. एखाद्या व्यवसायातील अन भवी व्यक्ती. ५. इंग्रज लोक. [सं. फा.] 
 
कणपच्छ न. पखं. 
 
कणपता स्त्री. माकडरे्ष्ा; क र्ाळी; लबाडी : ‘सहदेव ग्लह मािंा स्वप्ननहह न यन्द्मना हशव ेकहपता ॥’ - 
मोसभा ४·५७. 
 
कणपतान, कणपताव प . कप्तान; फौजेतील एक अहधकारी. [इं. कॅप्टन] 
 
कणपत्थ प . कवठीरे् िंाड व त्यार्ें फळ; कवठ. [सं.] 
 
कणपत्थ हस्त (नृत्य) अंगठा व तजचनी याहशवाय बाकीर्ी तीन बोटे हमटून तळहाताला हर्कटून ठेविे; 
अंगठा उभा ठेवनू त्याच्या मागील बाजूने तजचनीने त्याला हवळखा घालिे. 
 
कणपमानव प . (प रा.) उत्िाहंतकालातील, माकडासारखा हदसिारा परंत  मािसार्ी ब हद्धमत झा 
असलेला प्रािी ही अवस्था. 
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कणपमुख हव. १. वानरासारखे तोंड असिारा (घोडा). ज्यार्ा वरर्ा ओठ लहान व खालर्ा ओठ 
मोठा आहे असा. हे घोड्ारे् अश भ लक्षि होय. [सं.] 
 
कणपि, कणपिा हव. झपगट; तपहकरी झकवा जदा (रंग) : ‘एकें  तातलें  साडेपंधरें । तैसन कहपलविे अपारें 
।’ - ्ा ११·१३२. [सं.] 
 
कणपिभस्मा स्त्री.  एक वनस्पती; ककच श; काहपत्य. 
 
कणपिस्नान ओल्या वस्त्राने केवळ अंग प सून केलेले स्नान. 
 
कणपिा स्त्री. १. कामधेनू; स्वधेनू : ‘कहपलेरे् म्हिाव ेक्षीर । मा इतरारें् काय नीर ।’ - एभा १·१२४. २. एक 
रंग असलेली, कोित्या तरी एकार् रंगार्ी (गाय) : ‘काहंन सफेत कहपला व्याघ्ाबंर खािीच्या ।’ - ऐपो ३०९. 
३. (सामा.) गाय. [सं.] 
 
कणपिा स्त्री. १. रंगाकहरता हकत्येक जातीच्या फ लारं्ी वाळवनू केलेली भ कटी. हहरे् कहपला व कहपली 
असे दोन प्रकार असून कहपली सरस आहे. २. काव. 
 
कणपिाषष्ठी, कणपिासठ स्त्री. भारपद वद्य षष्ठीच्या हद वशी मंगळवार, रोहहिी नक्षत्र, व्यहतपात योग, 
सूयचनक्षत्र हस्त यारं्ा योग िंाला तर हतला कहपलाषष्ठी म्हितात. हा एक अपूवच व प ण्यकारक योग मानतात. 
बह धा साठ वषांनी असा योग साधतो : ‘र्रंसूयचग्रहिासंी ।  वोंवाळ हन साडंी ते हदवशी । कहपलाषष्ठी हतर्ी 
दासी । मा अथोदयासी कोि प से ।’ - एभा ११·१२६९. [सं.] 
 
कणपिाषष्ठीचा योग १. ज्या गोष्ी एकत्र होिे - जमिे अशक्य त्या आकल्स्मक रीतीने एकत्र जमल्यास 
त्याला म्हितात; द र्ममळ स योग, संधी, द लचभ घटना. २. (उपरो.) अशक्य; असंभाव्य; क्वहर्त घडिारी गोष्. 
 
कणपश प . कवड्ा ऊद; धूप. 
हव. झपगट रंग. [सं.] 
 
ककपजि प . कवडा; हतत झीर, र्ातक पक्षी. [सं.] 
 
कपी स्त्री. १. प स्ती; जोड (फ टलेल्या लाकडाला हदलेला) : ‘दोनतीन गलबतें कपीस आली होती, 
त्यास स तार देऊन कपीया प रवनू करून हदल्या.’ - पेद ३४·९३. (को.) २. कझलगड, भोपळा वगैरेर्ा नम ना 
पाहण्यासाठी कापून काढलेली फोड. ३. हठगळ. (गो.) 
 
कपी स्त्री. कप्पी; मिका; प ली; खरडी; ओिें वगैरे उर्लण्यारे् साधन. लाकडाच्या भरीव त कड्ाला 
भोक पाडून त्यात र्ाक बसवतात व त्या र्ाकावरून दोरी सोडतात. त्या दोरीला सामान बाधूंन यारीसारखा 
उर्लण्यासाठी उपयोग करतात. पहा : कपा [ते. कप्पी = र्ाक] 
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कपीत प . कप्तान (लष्ट्कर वा आरमारातील).(गो.) [पोत च. काहपताव] 
 
कपुतपि न. क प त्रता : ‘सवच राज्यातं कहनष्ठास हवभाग देऊन आपल्या अंगी कप तपि व नामदी 
कशी घेवते....’ - पेद २·११. [सं. क +प त्र] 
 
कपुरकाय, कपुरी स्त्री. हवड्ाचं्या पानार्ी एक जात. ही जात बगंालमध्ये होते. या पानाला 
कापरासारखा वास येतो. [झह. सं. कपूचर] 
 
कपुरीमधुरी स्त्री. (वन.) ही वनस्पती स मारे एक हात उंर् वाढते. हहर्ी पाने त ळशीच्या पानाप्रमािे 
असून ती पाढं रकी असतात. या वनस्पतीस त ळशीप्रमािे त रे येतात. 
 
कपुरी मेिबत्ती स्त्री. अत्यंत श भ्र अशा मेिार्ी बनहवलेली उंर्ी मेिबत झी : ‘४२० ।।। येन खरीदी मोमबत्त्या 
कपूरी, पेट्या स मारी ६....’ - पेद. 
 
कपूत प . द ग चिी, उनाड प त्र; अव्ा करिारा म लगा. [सं. क प त्र] 
 
कपूयचरि न. पापार्रि; द वचतचन : ‘कपूयर्रि म्हिजे पापारे् आर्रि.’ - गीर २९५. [सं.] 
 
कपूरीकचरी पहा : कापूर कचरा 
 
कपेरी स्त्री. दगडार्ी कपरी, त कडा. (क .) 
 
कपेळफोडिी स्त्री. कपाळफोड; डोकेफोड. (गो.) 
 
कपॅणसटर हवद्य तप्रभार साठहवता येिारे साधन. कन्द्डेन्द्सर. 
 
कपो प . १. पाप रा, हठगळ इ. पहा : कपा. २. मासळीर्ा त कडा. 
 
कपोई स्त्री. घोड्ार्ी मल्लमाजचनी; घोड्ाला मालीश करण्यारे् झकवा अंग रगडण्यारे् एक साधन. 
 
कपोक प . पाढंरी सावरी. यार्ा कापूस फार मऊ असून त्यार्ी हगदी, उशी करण्यासाठी उपयोग 
करतात. पहा : कप 
 
कपोट स्त्री. ताडाच्या पानारं्ी केलेली पेटी. (को.) पहा : कपात 
 
कपोत, कपोता, कपोते प . कवडा; पारवा; कबतूर. या पक्षयाच्या मानेवर हठपके असतात. 
स्त्री. कपोती. (वा.) कपोत वळिे, कपोता वळिे, कपोते वळिे - वाळिे, खंगिे, क्षीि होिे, अशक्त 
होिे. [सं.] 
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कपोतक संयुतहस्त (नृत्य) दोन्द्ही हात एकमेकाजंवळ आिून तळहाताकडील बाजंूनी एकमेकानंा 
हर्कटवनू एकावर द सरा िंाकला जाईल अशाप्रकारे ठेविे. [सं.] 
 
कपोतशीषय (प रा.) प्रार्ीन वास्त शास्त्रातील पाहरभाहषक सं्ा. 
 
कपोि, कपोळ प . १. गाल : ‘अहधष्ठानहवशाल भाळन । तैसी शोभा कृष्ट्ि कपोळन ।’ - एरुस्व १·६१. २. 
(र् कीने) कपाळ; गंडस्थळ : ‘कपोलहर् वत चळपि । भिों ्ान पे्रमार्ें दपचि ॥’ - ऋ ९५. [सं.] 
 
कपोिक न. खड गार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कपोिकग्ल्पत हव. स्वतःच्या कल्पनेने रर्लेला; काल्पहनक. [सं.] 
 
कपॉ प . मासळीर्ा त कडा. (गो.) [क. कप्प  = मासं] 
 
कप्तान न. बलैगाडीत असलेल्या मालाला पाऊस वगैरे लागू नये म्हिून केलेला आडोसा, आच्िादन. 
हा बह धा तट्ट्ट्यारं्ा असतो. [फा. कफआत - कपात = (खज रार्ी) झशदीच्या र्टाईर्ी पेटी] 
 
कप्पडसाथ स्त्री. कापडबाजार : ‘हतथली कप्पडसाथ आबाला पहरहर्त असेल.’ - वानगी ४४. 
 
कप्पा हव. १. पक्का. २. बळकट. (िंाडी) 
 
कप्पा पहा : कपा : ‘दोन कप्प्यारं्ी बनलेली थैली म्हिजे हृदय होय.’ - आरोशा १·१४. 
 
कप्पा प . पहा : कपात 
 
कप्पाचु हव. अस्वस्थ. (िंाडी) 
 
कप्पी स्त्री. प ली. पहा : कपी : ‘हशडाला कप्पी बाधंा आहि त्या द ष् मन ष्ट्यारे् पाय बाधूंन त्याला उलटा 
डोलकाठीवर टागंा!’ - स्वप २९६. 
 
कप्पी स्त्री. लहान कप्पा; खि. 
 
कप्रत स्त्री. तंटाबखेडा. पहा : कफारत : ‘सालसी प्रान्द्तावर कप्रत घालून बदनक्षा करून आपि 
हजवानसी गेला.’ - पेद ३६·३१३. [फा. क फ्रात] 
 
कफ प . कप्पीरे् घर, सार्ा (कप्पीसह झकवा कप्पीहशवाय). (को.) 
 
कफ प . स रमाडार्ा कापूस; भसू; रुई वगैरेच्या फळातील म्हातारी इ. पहा : कप : ‘लोह कफ गारा 
अल्ग्नहर्या काजें । येऱ्हवन तें ओिंें कोि वाहे ।’ - त गा २१७४. [सं. कापास] 
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कफ प . शटचच्या बाहीच्या शवेटाला असलेली पट्टी. [इं.] 
 
कफ प . १. शरीरातील हत्रदोषापंैकी एक. कफाम ळे तोंड ग ळमट हर्कट होिे, तोंडास पािी स टिे, 
िंोप फार येिे, घसा घ रघ रिे, हतखट पदाथच खाण्यार्ी इच्िा होिे, उष्ट्िोपर्ारारं्ी इच्िा होिे, अल्ग्नमादं्य, 
मलमूत्रारें् आहधक्य इ. लक्षिे होतात. २. खाकरल्यास घशातून बाहेर येिारा पातळ ब ळब ळीत पदाथच; 
श्लेष्ट्मा; खाकरा; बेडका. ३. फेस; फेन. [सं.] 
 
कफकेत प . कफार्ी ज नाट व्यथा. 
 
कफघ्न, कफणनःसारक, कफभेदक, कफसारक, कफहर, कफहारक हव. कफ नाहीसा करिारे 
(औषध वगैरे). 
 
कफि, कफन न. म सलमानाच्या पे्रतावरील वस्त्र - आच्िादन : ‘त्यार्ी कफन आिून त्यास माती 
हदल्ही.’ - मइसा ६·११२. [फा. कफन्] 
 
कफिखायरा, कफिखायरो, कफनखायरा, कफनखायरो हव. १. कफनार्ा त कडास द्धा हवकून 
खािारा. २. (ल.) अहतनीर् (मन ष्ट्य). 
 
कफिी, कफनी स्त्री. १. कोपरापासून प ढील हात व डोके या हशवाय सवच शरीर िंाकेल असा अंगरखा; 
पायघोळ सदरा; हबनबाह्यारं्ा अंगरखा. हा फकीर, साधू वगैरे वापरतात. २. जाकीट. (व.) [फा. कफनी] 
(वा.) गळ्यात कफनी घाििे - १. संसारपाश तोडून हवरक्त होिे; संसारत्याग करिे. २. हभक्षापात्र हाती 
घेिे, भीक मागिे. 
 
कफप्रकृणत, कफप्रकृती स्त्री. कफ झकवा कफजन्द्य दोष हजच्यात अहधक आहेत अशी प्रकृती. [सं.] 
 
कफरक्त प . कफाबरोबर रक्त पडिे; एक रोग : ‘आम्लहपत झ रक्तहपत झ । वातरक्त कफरक्त । 
खोकलें  खरूज अत्यंत । हवसपच एका ं॥’ - गीता १३·२४९७. [सं.] 
 
कफल्ल, कफल्लक हव. अहतशय गरीब; ज्याच्यापाशी कवडीदेखील नाही असा हभकारी, 
हभकाऱ्यारं्ा राजा, (सामा.) कंगाल; दहररी; हनष्ट्कारं्न : ‘दोघेही सारखेर् कफल्लक.’ - हन ६६८. 
 
कफल्ल, कफल्लक प . १. कफल्ल हे जगातील आहदर्ोरारे् नाव आहे. र्ोरानंी र्ोरी करू नये 
म्हिून लोक हनजतेवळेी ‘अल्स्तक अल्स्तक काळभरैव कफल्लक’ असे म्हिून त्याच्या नावारे् स्मरि करतात. 
याला ब्रह्देवाने वर हदला आहे की त िें जो स्मरि करील त्याला र्ोरापासून भय नाही. २. ज्याच्याजवळ 
अहजबात रव्य, पैसा नाही असा. [सं. कफल्ल] 
 
कफश बटू. 
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कफशदोज, कफषदोज, कफशगर प . जोडे, पायतिे हशविारा; र्ाभंार. [फा. कफश = जोडा]  
 
कफस झपजरा. 
 
कफा प . अश द्ध अफूर्ा पातळ रस एका मडक्याच्या तोंडावर फडके ठेवनू गाळतात व ते फडके 
वाळवतात, त्याला कफा म्हितात. अफूच्या बोंडाच्या रसात हभजवलेले फडके. असे कापडारे् त कडे इतर 
कापडगठ्ठ्ठ्यात घालून अफूर्ा र्ोरटा व्यापार होत असे. 
 
कफारत, कफाित स्त्री. प . १. तंट, तेढ, कब्जा. कब्जा शब्दाबरोबर कब्जा कफालत - कफावत हा 
हवशषेतः आढळतो : ‘त म्हाजंवळ आम्हाहवषयी हरएक बाबेहवशन कफारत पडते, ह्या गोष्नवर न जाव.े’ - पाव 
९. २. आळ; तोहमत; आरोप. (हि. घेिे, आििे.) : ‘ही रहत कफालत सरती त्याहर् मज वरतीर् संगत 
पडेल ।’ - राला ५७. ३. अडर्ि; त्रास; संकट, पेर्; क्लेश; अहरष्. (हि. येिे, गळ्यात पडिे, उभा राहिे, 
उपल्स्थत होिे.) : ‘वषापूवी कफारत राईला गेली, तेव्हा सगळ्यानंा हायसं वाटलं’. - आआश े४०. ४. लर्ाडं; 
िंट; िंेंगट; पीडा. (हि. येिे.) [फा. क फ्रात् = कृतघ्नता; अहवर्श्ास] 
 
कफाित स्त्री. जामीनकी; हमी : ‘हे दफा कफालतीरे् अहदनाम्यातील नाही.’ - मइसा ७·९४. 
[फा.] 
 
कफावत स्त्री. १. उघडकीला आिलेली, उमगून काढलेली र्ूक, दोष, ग न्द्हा. (हि. काढिे, 
घेिे, जाििे.) २. भाडंितंटा; कब्जा; कलह; बखेडा. [फा. कफालत] 
 
कफोदर न. कफाच्या जोराम ळे होिारा एक रोग; जलोदरार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कफू कंपनी : ‘बरोबर कपू लोक येकूि र्ार हजार पावतेो पाठहवले’ - आअं ८८. 
 
कबई, कबाई, कबायी स्त्री. एक प्रकारर्ा अंगरखा, िंगा. [फा. कबा] 
 
कबकबीत हव. पर्पर्ीत; पािर्ट (ऊस, कझलगड, खरबजू इ.); बेर्व. 
 
कबगीर प . मोठा र्मर्ा; पळी : ‘यखनी उकळंू लागतार् हतला वारंवार कबगीराने हालवीत जावी.’ - 
गृहश २·१३. [अर. कब्् = उलथिे, परतिे+गीर] 
 
कबचाड न. कवर्. (व.) [सं. कवर्] 
कबज न. १. लेखी पावती; पोर् : ‘ऐवज पावोन दीहक्षतारं्ी कबजें घेतलन आहेत.’ - मइसा १·२९४. 
२. लेखी पावती झकवा करारनामा हलहून हदल्याम ळे उत्पन्न होिारे बंधन; आळा; वर्नबद्धता; लेखाम ळे, 
वर्नाम ळे ग ंता. ३. पाटील पटवारी याने साऱ्याच्या पोटी शतेकऱ्याला हदलेली पावती. [फा. कब््] 
 
कबज न. १. धनकोला देण्याकहरता जप्त केलेला माल; काहीही माल झकवा झजदगी यारं्ी जप्ती. 
अशा रीतीने जप्त केलेला माल; झजदगी; हमळकत. २. धरिे; पकडिे; (बोलण्यार्ा) आधार घेिे (हवशषेतः 
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एखाद्या मन ष्ट्याला त्याच्या भाषिात). (हि. धरिे, पाडिे.) ३. ताबा. (हि. करिे.) पहा : कबजा : ‘एकमूठ 
असते तर आपले हाती कबज राहता.’ - मइसा ६·६००. 
हव. स्वाधीन : ‘सालग दस्त हकल्ले रायगड मोगलास कबज जाला.’ - मइसा १७·३८. [फा. कब्ज] 
 
कबज न. मलावरोध, साखळा; अवष्ंभ. [फा. कब्ज] 
 
कबज कबलू; मान्द्य. (नागपूरकर भोसल्यारं्ी हवस्तृत बखर) 
 
कबजणगरी स्त्री. ताबा; अंमल : ‘अलीकडे या राज्यात कबजहगरी आधी जाली....’ - राखं १५·७८. 
 
कबजदस्त, कबदस्त हव. हस्तगत; स्वाधीन : ‘म लूख कबजदस्त केला.’ - मब १०३. 
 
कबजपत्र न. मालकी हक्क झकवा कबजा एकाने द सऱ्याच्या ताब्यात हदल्याबिलर्ा करारनामा. 
 
कबजा, कब्जा, कबजस्ती प . स्त्री. ताबा; अम्मल; मूठ; पकड; भोगवटा : ‘दारूच्या कबजात 
गळ्यापयंत ब डाल्यावर ....’ - सामा १००. [फा.] (वा.) कबजे आकारिे - पगारार्ी पावती पत्रके तयार 
करिे झकवा त्या पत्रकान रूप पगार देिे. 
 
कबजा, कपजा प . जाकीट; अस्तन्द्या नसलेली बडंी : ‘हतने डोक्यावरून घेतलेल्या हकरहमजी रंगाच्या 
ओढिीतून हतने घातलेला भरजरी हकनखापी कबजा स्पष् हदसत होता.’ - स्वप २४५. [फा. कबार्ा] 
 
कबजा प . तेनाळ; तलवारीच्या म्यानाच्या तोंडाशी बसवलेला धातूर्ा नक्षीदार त कडा; तलवारीर्ी 
मूठ. [फा. कब्ज] 
 
कबजा प . हबजाहगरी. (ना.) 
 
कबजी प . संभाजीच्या दरबारातील कल शा नावाच्या कनोजी ब्राह्िारे् टोपि नाव, कहबजी. [सं. 
कहब] 
 
कबजी हव. कबजात, ताब्यात असलेला; हस्तगत केलेला (सरंजाम, प्रातं) : ‘सरंजाम गैर कबजी ...’ 
- खरे ९४२. [फा. कब्ज] (वा.) कबजी धरिे - पेर्ात धरिे; पकडिे; गोविे. 
 
कबजेगहाि न. (कायदा) ताबेगहाि; कजचफेडीबिल धनकोने हरिकोर्ी हमळकत हतच्या 
उत्पन्नातून व्याज व म िल फेडून घेतल्यानंतर त्यार्ा हहशबे ठेवनू परत करण्याच्या कराराने, ताब्यात घेिे. 
 
कबग्ज्गरी स्त्री. ताबा; अम्मल : ‘अलीकडे या राज्यात कबल्ज्गरी आधन जाली ते गावंन ठािें बसैवनू 
तफा केहलया आहेत.’ - मइसा १५·७८. [फा. कब्जा] 
 
कबड्डी स्त्री. ह तूतूर्ा खेळ. पहा : कवड्डी [झह.] 
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कबर स्त्री. म सलमानारे् थडगे, पीर : ‘शवेटी त्या प्रातंनर् कबर होऊन राहहले.’ - थोशा ६. [अर. कब्र] 
 
कबर, कबरी स्त्री. विेी; ब र्डा; खोपा : ‘मस्तकी क हटलालकभार । स मनन कबर शोभतन ।’- एभा 
१४·४९४; ‘तवकें  उठोहन धाउहन पळत । कवळ हन नीर् कबरीतें ।’ - मोहवराट १·६६. [सं. कबरी] 
 
कबरा हव. १. हर्त्रहवहर्त्र, हठपक्या हठपक्यारं्ा (वस्त्र, पशू वगैरेवर असिारा रंग). २. करड्ा रंगार्ा 
(वस्त्र, पशू वगैरे). [सं. कब चर] 
 
कबराबांडा हव. हर्त्रहवहर्त्र रंगार्ा; अनेक रंगी, मळकट पाढंऱ्या रंगार्ा (घोडा वगैरे). पहा : बांडा 
१ 
 
कबरांबर न. विेीवरर्ा पदर : ‘परतता कबरावंर नावरे । पदरीही हृदयावहर वावरे ।’ - नृझसह 
नव १३०. [सं. कबरी = वेिी + अंबरी = वस्त्र] 
 
कबिा प . नाझरग. 
 
कबहात स्त्री. दोष; ग न्द्हा; क भाडं; तंटा : ‘शपथ न हदली तर कबहाती फार आहेत तेव्हा ंकरिें प्राप्त.’ - 
मझशयाकंा ६१. [फा. कबाहत = दोष] 
 
कबळ प . केस; कबरी : ‘बाळाच्या कवळाहनहमत झ कबळा हवस्तारूहनया ंबळा ।’ - आस  ४. [सं. कबरी] 
 
कबंध प . न. १. मस्तक हवरहहत शरीर; धड : ‘स ता, संशय न धरन मद्वीर कबधं-त त्य अवहशष् ।’ -मोकिच 
५·४. २. मस्तक त टून गेले असतानाही र्लनवलन करिारे धड : ‘जािो सन्द्मरि महा लाभें बह  नार्ले 
भटकबधं ।’ - मोभीष्ट्म ७·३९. [सं.] (वा.) कबंध नाचिे - लढाईत अहतशय कत झल उडिे; रक्तपात होिे. 
एक लाख सैहनक य द्धात मेले म्हिजे एक कबंध उठून नार्ू लागते असे प रािात विचन आढळते. 
 
कबाइि हव. काहबल; योग्य. 
 
कबाड न. एक घोडा झकवा उंट नेऊ शकेल इतके ओिें (लाकडे, गवत, वैरि वगैरेरे्); वैरि, कडबा, 
गवत यारें् ओिें; ग रानंी वाहून आिलेले जळि. (हि. बाधंिे.) हा शब्द कोठे कोठे आखे (अधे ओिें) या 
अथी र् कीने वापरतात : ‘कही कबाड या लष्ट्करारे् केल्यावर....’ - खरे १७०७. [झह. कबाड = मोडके 
सामान] 
 
कबाड प . भातारे् काप. (िंाडी) 
 
कबाडकष्ट, कबाडकाम न. कष्ारे्, मेहनतीरे्, श्रमारे् काम; हलक्या दजारे् काम. 
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कबाडखोत प . १. जंगलातील जळाऊ लाकडे तोडण्यार्ा मक्ता ज्याच्याकडे आहे असा खोत, 
अहधकारी. (की.) २. कबाड, सपचि झकवा कडबा, धान्द्य वगैरे (बलैावरून वाहून) प रहवण्यार्ा मक्ता 
घेतलेला ठेकेदार. 
 
कबाडखोती स्त्री. कबाडखोतारे् काम, अहधकार. 
 
कबाडवान प . वाण्याच्या द कानात हमळिाऱ्या हर्ल्लर औषधी व वाळलेल्या वनस्पती. 
 
कबाडा प . न कसान. (िंाडी) [झह.] 
 
कबाडी, कबाड्या हव. १. ओिें वाहिारा, नेिारा (मन ष्ट्य, बैल, घोडा वगैरे). २. श्रमार्ी, 
कष्ार्ी, दगदगीर्ी कामे करिारा; काबाडकष् करिारा; काही स ख नसताना केवळ संसारार्ी खटपट 
करिारा. ३. ओबडधोबड कामहगरीरे् काम करिारा (मन ष्ट्य). ४. क्ष र, हलका, कमी योग्यतेर्ा मन ष्ट्य. 
 
कबाडी गिबत व्यापारी मालार्ी वाहतूक करिारे जहाज; माल गलबत.  
प . (ल.) व्यापारी. 
 
कबादा प . ‘अभ्यास करिेर्ा कमटा.’ - (तंजा.); सराव करण्यारे् धन ष्ट्य. 
 
कबाब प . सळईत घालून हवस्तवावर भाजलेला झकवा कढईत तळलेला मासंार्ा पदाथच : ‘काय हो 
कबाबार्ा घमघमाट स टला आहे.’ - हवहव १०-१०-२३०. [फा. कबाब = भाजलेले मासं] 
हव. श ष्ट्क िंालेला; वाळलेला; रोडावलेला (मन ष्ट्य). (व.) 
 
कबाब स्त्री. १. द धी भोपळा व म ळा यारें् हकसून केलेली गोळाभाजी. २. कोरड्ा मसाल्याने तयार 
केलेली भाजी : ‘पाकशास्त्रात कबाब या नावाखाली जे पदाथच येतात ते सवच मसाले लावनू कोरडे तयार केलेले 
असतात.’ - गृहश २·१११. 
 
कबाबणचनी स्त्री. कंकोळ; एक औषधी (कोिी र् कून नागकेशरासही म्हितात); कबाब नावाच्या 
िंाडारे् वाळलेले फळ; रानलवगंा. [फा.] 
 
कबाित, कबािा स्त्री. प . (प्रर्ारात कबाला असा शब्द येतो.) १. सनदशीर हविी; खरेदीखत; 
मालकी हक्कारं्ा कागद : ‘देशम खी आपली आपि ख श - रजाबदंीने कबालतीने फरोख्त करून हदल्ही.’ - 
मइसा १७·१. २. कब लायत; करार; कबलूनामा; कंत्राटदाराने केलेला करार : ‘हजनसा अगर माल 
प रहवण्यार्ी कबाल्यात शतच नसेल, त्या वेळी तशा हजनसा व माल ह्याहवषयी स्थाहनक अंमलदारामाफच त 
रीतसर हरराजी करून कबाले कराव.े’ - स्वारीहनयम २९. ( बडोदे) [फा. कबाला] 
 
कबािदार प . कबाला, करार करून देिारा; कंत्राटदार : ‘कबालदारास एकादा शाहमयाना 
लावनू देण्यार्ी कबाल्याप्रमािे शतच असल्यास अथवा ती नसताही, स्वारी कामदार यानंी ह कूम केल्यास 
गोटापासून दूर एक शाहमयाना लावनू देऊन पाहरा लाहविे.’ - ड करार्ी हशकार १०. [फा.] 
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कबािपत्र, कबािेपत्र न. सनद; कब लायतनामा; करारपत्र; दस्तऐवज : ‘हदल्हे कबालपत्र ऐसे जे 
....’ - मइसा १२·१८०. 
 
कबाहत स्त्री. १. दोष; ग न्द्हा; क भाडं : ‘खरें बोलावयासी जावें तर कबाहत उठेल. ती आटोपिे म षकील.’ 
- मइसा ५·१६७. २. कलह; भाडंि; तंटा : ‘आप आपल्यातं कबाहत लागल्याने शत्रसू राजकारिे करावयास 
जागा होती.’ - मइसा १९·३५. (हि. उठिे.) [फा. कबाहत्] 
 
कणबत्त, कबीत न. १. कहवत्व; काव्य. कहवता. २. झहदीतील काव्यार्ा एक भेद; भाट लोक म्हितात 
त्या प्रकारच्या कहवता. ३. कहवतेर्ा एक प्रकार; पोवाडा, कटाव यासंारखी सामान्द्यतः घनाक्षरी वृत झासारखी 
रर्ना. [झह. सं. कहवता] 
 
कणबरा प . उसार्ी एक जात. [क. कब्ब  = ऊस] 
 
कणबिा प . १. क ट ंब; बायकाम ले; पहरवार; जनाना. २. (हवशषेतः) लग्नार्ी स्त्री; घरधनीि; मालकीि. 
[फा.] 
 
कणबिा प . (नाहवक) बाक व पठाि यानंा जोडण्याकहरता केलेला लोखंडी जाड गजासारखा हखळा. 
हे हखळे बाहेरून ठोकतात. 
 
कणबिेदार, कबीिदार हव. क ट ंबवत्सल; बायकोम ले असलेला; प्रापहंर्क. [फा.] 
 
कणबिेमाही हिहव. महहन्द्यापूवी : ‘त्यास कहबलेमाही दादासाहेबाबाबे व हर्खली वगैरे फते झझसगराव 
गायकवाड यारें् म लखाबाबद मजकूर मरकूम केला आहे.’ - मइसा १०·१६४. [फा. कल्ब्ल+माह] 
 
कणबशी, कबेशी (नाहवक) स्त्री. दोन्द्ही टोके अिक र्ीदार असलेला लोखंडी हखळा; स रखा (दोन 
फळ्या जोडण्याच्या कामी उपयोगी). 
 
कबीर प . मोठा 
 
कबीरपंथ प . कबीर संप्रदाय; कबीर (१५ व ेशतक) नावाच्या रामभक्त साधूने स्थापन केलेला 
एक भल्क्तसंप्रदाय. 
 
कबुतर, कबूतर न. मािसाळिारा व संदेश घेऊन जािारा एक पक्षी; कबतूर; कपोत. याच्या रंगपरत्वे 
पाढंरा, काळा, हशराजी वगैरे जाती. [फा.] 
 
कबुतरखाना प . १. कब तरे ठेवण्यार्ी जागा; कब तरे पाळण्यार्ी, वाढहवण्यार्ी जागा. २. ख राडे; 
ढावळ. [फा.] 
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कबुतरबाज हव. कब तरे पाळिारा; कब तरे खेळहविारा. [फा.] 
 
कबुिात, कबुिायत, कबुिायतनामा स्त्री. १. (कायदा) कबलूनामा; करारनामा; लेखी अथवा 
तोंडी केलेला करार; संमहतपत्र : ‘ते त्याच्या हाती देण्यापूवी थट्टा करिार नाही .... अशा कब लायती 
घेऊन...’ - पलको ३०९. २. (महस ली) वसूल, खंड झकवा सारा देिाऱ्यार्ा साऱ्याच्या रकमेच्या 
कब लीबिलर्ा करार. [फा. कबहूलयत्] 
 
कबुिी स्त्री. १. संमती; मान्द्यता; स्वीकार, होकार. २. (कायदा) आरोपीने ग न्द्हा केला आहे अशाबिल 
अन मान हनघेल अशी कळहवलेली तोंडी हकवा लेखी हकीगत. [फा. कबलू्] 
 
कबुिीजबाब प . १. (कायदा) वादीरे् म्हििे मान्द्य आहे असा प्रहतवादीने न्द्यायसभेत हदलेला लेख. 
२. आरोपीने आरोप कबूल असल्याबिल हदलेली जबानी. [फा.] 
 
कबू प . उसार्ी एक जात. हा जाड असून पेऱ्यावर उभ्या लाल रेषा असतात. (गो.) [क. कब्ब  = 
ऊस] 
 
कबूतर न. १. लहान म लाचं्या ‘दस्ता झपजर’ या खेळातील सं्ा. २. र्ार ही संख्या. 
 
कबूतांदूळ प . एक उत झम प्रतीर्ा तादूंळ. 
 
कबूि हव. १. मान्द्य; पसंत; संमत; राजी (गोष्, वस्तू वगैरे). २. मान्द्यता देिारा; संमती देिारा 
(मन ष्ट्य); अन कूल. ३. मान्द्य केलेले, पसंत केलेले (कायच, वर्न). (हि. असिे, करिे.) [फा.] 
 
कबूि कतबा, कबूि कतपा, कदबा, कागद १. वादार्ा हनकाल लागण्यापूवी परं्ानंी हदलेला हनकाल 
आम्हालंा मान्द्य आहे असा परं्ाप ढे वादीप्रहतवादीने हदलेला लेख, मान्द्यतापत्र. २. (महस ली) पाटलाने 
घेतलेल्या साऱ्याला कब ली देिारा रयतेर्ा कबूलनामा, संमहतपत्र. ३. कब लीलेख : ‘हा कबलू कागद हलहून 
हदल्हा.’ - मइसा ६·१८०. 
 
कबूस प . गलबतावरील भटारखाना - स्वयंपाकघर. [इं.] 
 
कब्ज पहा : कबज 
 
कब्जी पहा : कबजी : ‘लष्ट्कर पावसाळे हदवसात िाविीस आपले कब्जी देशात यावें.’ - हर्त्रग प्त ३६. 
 
कब्जेदार प . हक्कदार. 
 
कब्बू हव. १. घेतलेले ऋि परत करण्याच्या कामी हर्कट (ऋिको); खमक्या; धक्काब क्कीला तयार. 
२. जड हातार्ा; हर्कू्क; हर्कट (मािूस). (प्रा.ं) 
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कब्रस्तान, कब्रस्थान न. म सलमान लोकारं्ी मसिवट, स्मशान. [फा.] 
 
कम प . (परीट) भट्टीरे् पािी, खारे पािी. 
 
कम हव. १. अल्प; थोडे : ‘आपल्यास हशबदंी कम पडे म्हिोन हलहहलें  ते कळलें  …’ - मइसा ६·२२९. 
२. उिा; कमी; उिीव असलेले. उदा. आण्याकम रूपया; शरे कम मि. [फा.] (वा.) कम िाविे - १. 
आगरात दरहबघा माड, पोकळी अम क इतक्या असाव्या असा हशरस्ता. त्याहून कमी लागि करिे. २. कमी 
लागिीम ळे कमी केलेला सारा. (कों.) 

हव. अल्पब द्धीर्ा; कमी समज तीर्ा; मंदमती. [फा.] 
 
कमअसि, कमअस्सि हव. १. हलका; कमी योग्यतेर्ा. २. अनौरस; दासीप त्र; अक लीन. : ‘मी 
कमअस्सल नाही.’ - र्रंग्र ८. [फा.] 
 
कमइज्जत स्त्री. बेअब्र;ू अप्रहतष्ठा : ‘अमा गैरहहसाबी जाजती सोसून कमइजतीनें व गैरमेहेरबानीनें 
पेशजी ही हखद मत केली नाहन व प ढेंही न करंू.’ - इम ६७. [फा.] 
 
कमकदमी स्त्री. हपिेहाट; पराभव : ‘झसद्याकडील प्रकार हदवसेंहदवस कमकदमीरे् वतचमान 
येतात….’ - नाग २·९५. 
 
कमकमचे अहि. थक्क होिे; आश्चयचर्हकत होिे. (गो.) 
 
कमकस हव. कमी कसदार; कमी दजार्ी (जमीन.) (हि. होिे.) : ‘ती (हत्यारे) एकसारखी कमकस 
होत गेली.’ - गागंा १४७. 
 
कमकसर हव. जवळपास; स मारे; थोडे कमी असलेले; कमीत कमी : ‘मशारहनलेस जाऊन 
कमकसर एक साल ग जरलें .’ - मइसा १०·१६४. [फा.] 
 
कमका प . रट्टा : ‘हसत्यानं त्येच्या पाठीत खोपरानं कमका घाटला.’ - गोता ८५. 
 
कमकुवत हव. द बळा; अशक्त; हलका; कमजोर; हनबचळ; अधू. [फा.] 
कमचा, कमची स्त्री. १. फोक; फोकाटी; बारीक िडी, हशपटी; हशरटी. [झह.] २. बाबंरू्ी बारीक काबंीट; 
कामटी : ‘गोसावी नंग हपऊन भागं हाती घेऊन समशरे कमर्ी खबर आम्ही घेतों हफरंग्यार्ी ।’ - ऐपो २९२. 
३. वतेार्ी िडी, काठी; र्मकी : ‘म्हिे गंग  हैबती हो अशी कशी प्रीती त मर्ी महादेव । ख्याल करती हवलायती 
थेट कमर्ी ।’ - प्रला १४३. 
 
कमजवाद प . कमीपिा झकवा आहधक्य; उिाई झकवा फाजीलपिा; उिीव झकवा र्ढ. 
 हव. कमजास्त; कमीअहधक : ‘अशन पते्र येतात, त्यापक्षन २ हदवस कमजवाद, परंत  मसलत 
होते.’ - ऐलेसं ६६४४. [फा. कम+हजयादा] 
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कमजोर हव. द बचल; अशक्त. पहा : कमकुवत 
 
कमट, कमठ न. कासव; कच्ि; कूमच : ‘रूपे कमट त िंा पती तीव्र पषृ्ी आकृती ।’ - होला ३०. [सं. 
कमठ] 
 
कमटा, कमठा प . धन ष्ट्य (हवशषेतः कळकारे् झकवा झशगारे्). तीरकमटा असा संय क्त शब्द बह धा 
येतो : ‘गोसाव्यानें लगट करून मार बसवी हतरकमट्यारं्ा ।’ - ऐपो ३९२. [सं. कमठ = बाबं]ू 
 
कमडी स्त्री. १. वळूेरे् काबंीट; बाबंरू्ी कामटी : ‘हतनश ेसाठ कमड्ा जळहवल्या झपजऱ्याकारि.’ - 
एहोरा ८·३९. (ना.) २. कोपरापासून मनगटापयंतरे् हाड. पहा : कंबडी 
 
कमत, कमतकाठी न. घराऊ शतेी; स्वतः कसलेली शतेी; घरवडा शतेी; क ळंबावा : ‘डोंगराच्या 
पायर्थ्याशी असलेल्या कमतात....’ - इन्द्साफ ४२. कामत (उपरी मािसार्ी शतेी) हा शब्द यावरूनर् पडला 
आहे. [कना.] 
 
कमतिूक स्त्री. पहा : कमतरता 
 
कमतनूक हव. १. सडपातळ; कृश; बारीक; हकडहकडीत; रोड (मन ष्ट्य झकवा जनावर). २. 
कमक वत; बारीक; लेर्ापेर्ा (खाबं, वासा, इमारत वगैरे). 
 
कमतर स्त्री. कतचव्य करायला र् किे; कतचव्य टाळिे; साधारि र्ूक, दोष. (हि. होिे, घडिे.) 
 हव. १. उिे; कमी असलेले; अल्पतर. २.  क्ष र; हनःसत्त्व : ‘पातशाही कमतर पडली असे समजून 
राहंजयाने हवजापूररे् हकल्ले तळकोकिात होते ते सवच घेरले.’ - सभासद २०·२१. [फा.] 
 
कमतरता स्त्री. उिीव; टंर्ाई; न्द्यनूता; तूट : ‘पूजेत कमतरता राहू नये.’ - श्रीयो १·३८३. पहा : 
कमतिूक 
 
कमतरीन हव. १. (लेखन - पत्रव्यवहारात रूढ) कमी योग्यतेर्ा; कमी प्रतीर्ा; हलक्या दजार्ा; 
अहतक्ष ल्लक; लेखक हा शब्द सौजन्द्याने योजतो : ‘बदें कमतरीन.’ - मइसा १५·९९. २. कमीत कमी : 
‘हसबदंीरे् कमतरीन पन्नास साठ लक्ष देिे आहे.’ - मइसा १२·८७. [फा.] 
कमता हव. कमी, उिे; अल्प; पाहहजे त्यापेक्षा थोडे. 
 
कमताई स्त्री. उिीव; वाि; न्द्यनूता; कमतरता. [फा. कम] 
 
कमताविे अहि. हलके होिे; उतरिे; हळूहळू कमी होत जािे. 
 
कमतावा प . बट्टा; कसर; र्लनमूल्य कमीजास्त िंाल्याने पडिारा फरक : ‘रुपयार्ी झकमत 
वाढल्यास शतेकऱ्याचं्या साऱ्याच्या रुपयारं्ी संख्या त्या प्रमािाने कमी करून त्यास कमताव्यार्ा फायदा 
द्यावयास नको होता काय?’ - लोहटकेले २·४०२. [फा. कम] 
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कमती स्त्री. तूट; वाि; कमीपिा. 
 हव. १. थोडे; अल्प; कमी : ‘त्याला प्रसंग फार कमती असत.’ - मप  ६·१९८. २. उिे; उिीव; 
वाि; कमीपिा. [फा. कम] 
 
कमती बढती कमीपिा व सरशी; उतार र्ढ; क्षयवृद्धी; सरशीहनरशी : ‘बाजारी अफवा (कन) बाळोबा 
तात्याचं्या कारभारार्ी कमती, घाडगे यारं्ी बढती आहे.’ - ऐलेसं ६३६४. 
 
कमतीर हलक्या वजनार्ी तोफ; लहान आकारार्ा तोफखाना. 
 
कमतोि हव. १. वजनात कमी असलेला. २. (ल.) कमी दजार्ा; हलका; कमी योग्यतेर्ा. 
 
कमदर प . कमी िंालेला भाव झकवा दर (हवशषेतः साऱ्यार्ा). 
 
कमदस्त प . कमी कर झकवा सारा. [फा.] 
 
कमदस्तती हव. हजच्यावरील कर कमी िंाला आहे अशी (जमीन वगैरे). 
 
कमन हव. स ंदर; हप्रयकर; रमिीय; कमनीय : ‘हृदयन बाहूहन कमना । पे्रमें लाहवला स्तना ।’ - आपू ९. 
[सं. कम = पे्रम करिे] 
 
कमनणशबी हव. द दैवी; दैवहीन. 
 
कमनशीब न. द दैव. [फा.] 
 
कमनाईत, कमानाईत प . धन ष्ट्याने तीरंदाजी करिारा. 
 
कमनीय हव. स ंदर; पसंत; मनोहर; तोषद; इष् : ‘गिाधीशा ईशा परम रमिीया कमहनया ।’ - दाहव २२२. 
[सं. कम = आवडिे, पे्रम करिे] 
 
कमपेश, कमबेश हव. जवळजवळ; कमीअहधक : ‘कमलबदंीच्या यादी कमपेश केल्या असतील त्या रि 
असोत.’ - थोमारो ९·२२३; ‘याजवगेळे मऱ्हाटे तो कमबेश लाख फौज आहे.’ - पेद १·४. पहा : कंपेश  
 
कमबख्त, कंबक्त, कंबख्त हव. १. द दैवी; कमी नहशबार्ा; दैवहीन. २. ल च्चा; लबाड; द ष् : ‘या 
कमबख्त मन ष्ट्यास माझ्या डोळ्यासमोरून दूर करा.’ - ग लबकावली. [फा.] 
 
कमबक्खती स्त्री. १. द दैव. २. संकट; आपत झी; मार खाण्यार्ा प्रसंग; हशक्षा घडण्यार्ी शक्यता. (हि. 
येिे, भरिे.) पहा : कंबकती. [फा.] 
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कमबाजी पडिे कमी होिे; उिा पक्ष होिे : ‘सारे रागंडे गैरसमय पाहून व कमबाजी पडली (असे) देखोन 
आपले जागा गवारूढ जाले आहेत.’ - झहदखं १·११९. 
 
कमर स्त्री. १. कंबर; कटी; मध्य; माज. २. (जंहबयार्ा एक डाव) आपल्या हातातील जंहबयाने 
जोडीदाराच्या उजव्या बाजूच्या कमरेवर कनवटीजवळ मारिे. [फा.] (वा.) कमर कसिे - हसद्ध होिे; 
तयार होिे; कंबर बाधंिे : ‘संभाजी महाराजारं्ा प तळा उभारण्यास या उभयता ं महाराजाचं्या हवद्यमान 
वशंजानंन कंबर कसली पाहहजे.’ - सासं २·१८०. कमर खचिे - १. अशक्त होिे, कमरेत जोर नसिे; कमर 
हनजीव होिे. २. (ल.) उत्साह, आशा, धैयच ख ंटिे; झहमत, धमक नाहीशी होिे. कमर ताठिे - आजाराम ळे 
झकवा अशक्तपिाम ळे कमर हलहवण्यार्ी शक्ती न राहिे; एकसारखे बसून झकवा उभे राहहल्याने कमरेस 
ताठरपिा येिे. कमर धरिे - कमर द खिे झकवा ताठिे; कमरेत उसि भरिे. कमर बसिे - कमर खर्िे; 
धैयचहीन होिे; घाबरिे. कमर बांधिे - हसद्ध होिे; तयार राहिे; उत्साह बाळगिे (एखाद्या कामासाठी) : 
‘प ढें वशंवृद्धी करण्यास्तव कंबर बाधंा ।’ - प्रला १३१. कमर भरिे - १. पहा : कंबर धरिे. २. (र्मच.) टार् 
व टाळा यामधील भागात भर टाकिे. कमर मोडिे - १. पहा : कमर खचिे. २. ठ मकत-म रडत र्ालिे : 
‘र्ालता कमर ठ मकत र्मकत मोहडलें  ।’ - प्रला १५७. कमर वाकिे - १. क बड हनघिे; वाताहदहवकाराम ळे 
शरीरार्ी कमान होिे. २. क्षीि होिे; अशक्त, द बचल होिे; पोक येिे. कमर सोडिे - १. कमरेर्ा बदं हढला 
करिे; काढून टाकिे. २. पोषाख उतरिे. ३. (ल.) हवश्रातंी घेिे; जामाहनमा उतरिे : ‘सोडीना कमर कधी 
काढीना पायजमा ।’ - प्रला ६४. कमरेचे टाके णढिे होिे - अहत श्रम होिे; फार कष् होिे; दमिे : ‘याम ळे 
साऱ्या नोकराचं्या कमरेरे् टाके (पार् सहा तासातं अगदी) हढले होऊन जातात.’ - आगर ३·४५. 
 
कमर प . तेलकट पदाथच हवस्तवात जळला असताना येिारी घाि. (बे.) [क. कमरू = जळकट] 
 
कमरक, कमरख न. एक िंाड व त्यारे् आंबट फळ; कमचर; कंब्रक; कम्रक. हे िंाड फार मोठे 
होत नाही. पाने पातळ, रंग हहरवा, िाया थंड असते. याच्या फळारें् लोिरे् करतात : ‘सप्ताळें, ऊस, प डें, 
कहवठ, कमरखे, वाळकें  सूक्षम, थोरें ।’ - सारुह ३·४९. [सं. कमचरंग] 
 
कमरकस प . पळसार्ा झडक. हा औषधोपयोगी असून बाळंहतिीला देतात. हा शल्क्तवधचक आहे. 
[फा. कमर् + कश] 
 
कमरका, कंबरगा, कंबका प . १. पवचताच्या मध्यमागर्ा भोवताली प ढे आलेला हवभाग : ‘भेटी 
घेऊन श्रीमंतासं खालन हकल्ल्याच्या कमग्यात र्ौक्या आहेत तेथे घेऊन आले.’ - ऐलेसं ६·३१९३. २. सैन्द्यार्ी 
बगल, बाजू, मध्यभाग : ‘सीतर पहाड पहा जीवबादादा कंबरक्यात सोडी बार ।’ - ऐपो २५८. (हि. मारिे). 
३. एखाद्या भाडं्ार्ा प ढे आलेला (फ गीर) झकवा (बसकट) आत गेलेला भाग; आवळ झकवा वाढलेला 
भाडं्ार्ा भाग. ४. (क्व.) कंबर; मध्यभाग. ५. (मल्लहवद्या) कंबरपकड, कमरेत धरिे (क स्तीतील एक डाव). 
[फा. कमर्+गाह = जागा] (वा.) कमरका मारिे - शत्रवूर बाजूने हल्ला करिे. 
 
कमरकी भांडी (प रा.) कमरक फळाच्या आकारार्ी फाकेदार भाडंी. 
 
कमरकोट, कंबरकोट कंबरेपयंत लाबं असलेला व अंगाला घट्ट होिारा कोट, अंगरखा. (ना.) 
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कमरखवाट, कमरखवाटा न. प . क ल्ल्यार्ा भाग; माडंीर्ा साधंा; ढ ंगि. 
 
कमरखंजर प . तलवार अडकहवण्यार्ा पट्टा.  
 
कमरखुिाई, कमरछोडी स्त्री. एखाद्याला सक्तीने प ढे घालून आिण्यासाठी जो सरकारी हशपाई 
बेहलफासारखा पाठवला जातो, त्याने थोडी गय करावी, कंबर सोडून जरा अवधी द्यावा यासाठी त्याला 
हदलेली लार् : ‘मसाल्यारे् राऊत ५ असामी यानंी कमरख लाई म्हिून घेतले ...’ - ऐलेसं २८६८. [झह.] 
 
कमरखोडा प . (मल्लहवद्या) क स्तीतील एक पेर्. आपला एक पाय जोडीदाराच्या पोटाखाली 
घालून त्या पायार्ा आपला पजंा आपल्या द सऱ्या पायाच्या ग डघ्याच्या लविीत धरून जोडीदाराला आवळून 
घ समटून र्ीत करिे; कमरस्वारी; प्रहतस्पध्याच्या कमरेला घातलेला हवळखा. 
 
कमरगा प . लढाईच्या वळेी सैन्द्यार्ा मध्यभाग; हकल्ल्यातील संरहक्षत तंटबदं. 
 
कमरछोडी पहा : कमरखुिाई : ‘..... स्वार येऊन तूतच मसाला व कमरिोडी द्यावयास पाहहजे.’ - 
ऐलेसं ६६५२. 
 
कमरजोर प . शारीहरक बळ (पैसा, हमत्र, ब द्धी याचं्या बलाहून हभन्न). 
 
कमरठाव हव. कमरेपयंत; कमर ब डेल इतके (पािी वगैरे); कंबरभर. 

प . कमरेइतकी पाण्यार्ी खोली. 
 
कमरताऱ्यो प . म लारं्ा एक मैदानी खेळ. (ना.) 
 
कमरपट्टा, कमरपट्टी प . स्त्री. १. कमरेभोवती घालायर्ा सोन्द्यार्ा झकवा र्ादंीर्ा पट्टा; स्हत्रयारं्ा एक 
दाहगना. २. कमरबदं. 
 
कमरपाईक प . शूरापंैकी एक जात. (गो.) 
कमरबस्ता, कमरबस्ती स्त्री. १. हसद्धता; तयारी; सज्जता. पहा : कमरबंदी (हि. करिे, बाधंिे.) : 
‘कास कासलीवरून ज्याने कमरबस्ता केली.’ - ऐपो ७०. २. कमरपट्टा; कार्ा; कंबर बाधंायरे् वस्त्र. [फा.]  
 
कमरबस्तो हव. हनगरगट्ट; हनलचज्ज (मन ष्ट्य). (गो.) [फा. कमबचस्ता = तयार, हसद्ध] 
 
कमरबंद प . १. करगोटा. २. कार्ा; कमरेला बाधंायर्ी वस्तू ३. तरवार लटकहवण्यासाठी 
कमरेला बाधंायर्ा पट्टा; दाली. ४. अंगरख्याला असिारा कमरेजवळ बाधंायर्ा बंद. ५. पहा : कमरपट्टा 

हव. हसद्ध; तयार; कहटबद्ध (एखादे काम करण्यासाठी) : ‘आहि कमरबंद होवोहन’ - मसंगी ५०. 
[फा.] 
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कमरबंदगी, कमरबंदी, कमरबाही स्त्री. १. हसद्धता; तयारी; म स्तेदी (य द्धार्ी, ग्रामातंरार्ी 
वगैरे); जोर; अवसान : ‘तमाम ख षकीतील सरदारानंी एकहदल होऊन इंग्रजारें् तंबीवर कमरबदंी केली.’ - 
मइसा १०·१९९. २. तयार होिे; हसद्ध होिे; कार्ा बाधंिे (गावाला जािे, य द्धाला जािे वगैरेसाठी). 
 
कमरमोड स्त्री. (स्वतःर्ी) कंबर मोडिे. 

हव. १. (ल.) अहतमेहनतीरे्; दगदगीरे्. २. कमरमोड होण्यासारखे. 
 
कमरमोडी इरिे ज्यार्ा खालर्ा भाग थोडा आतील बाजूला वळवला आहे (इरले घेतलेला मन ष्ट्य खाली 
वाकल्यास जो वळलेला भाग पाठीच्या खाली येईल) असे इरले. 
 
कमरसरी स्त्री. घरारे् वासे वाकू नये म्हिून मध्ये आडवे घालतात ते लाकूड; झभतीवरील सर. 
(गो.) 
 
कमरसाि पहा : कमरखंजर 
 
कमरसांधा प . कमरेर्ा खवाटा; क ल्ल्यार्ा भाग; ढ ंगि. 
 
कमरंद न. एक िंाड. पत्रीरोप. पहा : कमरक 
 
कमरा प . १. कोठडी; खोली; प ढर्ी बाजू उघडी असलेली खोली, दालन, मनोरा. 
 
कमरी हव. कमर द खावलेला; कमरेला ताि बसलेला; कमरमोडका; अशक्त.  

स्त्री. घोड्ार्ा एक रोग. घोडा वरून झकवा पाय घसरून पडल्याने, उंर् जागेवरून पडल्याने 
अथवा हवमे ळे त्यार्ी कंबर त टते म्हिजे लब खाते व मानेच्या हशरा त टतात. त्याम ळे त्याला जहमनीवरून 
उठता येत नाही. - अर्श्प २·१०९. 
 
कमरी, कुमरी स्त्री. कब तरार्ी एक जात. 
 
कमरेचा काटा पाठीच्या कण्यार्ा अगदी शवेटर्ा मिका. (वा.) कमरेचा काटा णढिा होिे - अगदी गळून, 
त्रासून जािे. 
 
कमरेची कमान क बड; वाकलेले शरीर. 
 
कमि, कमळ न. (वन.) १. तळ्यात, सरोवरात उत्पन्न होिारे फूल. यारें् कादें असून त्याला लाबंट 
देठ येतो व देठाला फूल येते. याच्या ताबंडे, पाढंरे ग लाबी, हनळे अशा रंगपरत्व ेजाती आहेत. २. पूजेरे् देव 
ठेवायरे् कमळाच्या आकारारे् एक पात्र; देवारे् आसन, बठैक. ३. गभच : ‘कमळ लागलें  हफरंू पोटामधें । करी 
काहंत बळबळा ।’ - पला १००. ४. केळफूल : ‘जैसे केळीरे् कमळ । तैसे हृदयन अष्दळ ।’ - एभा १४·४६५. ५. 
हर्लखतार्ा एक प्रकार. [सं.] 
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कमिकिा, कमिकळा स्त्री. १. कमलार्ी कातंी, सौंदयच २. (ल.) तेज; सौंदयच; शोभा; कातंी 
(रे्हऱ्यार्ी इ.). 
 
कमिगट्ट प . कमळारे् बी ज्यात असते तो गाभा. 
 
कमिबीज न. कमळारे् बी, अठरा उपधान्द्यातं यार्ी गिना होते. यारे् मिी करतात. पहा : 
कमिाक्ष 
 
कमियोग प . (ज्यो.) क ं डलीतील र्ारही कें रस्थानातं म्हिजे १।३।७।१० या स्थानातं श भ व 
पापग्रह हमश्र असतील तर हा योग होतो. दोन्द्ही प्रकारच्या ग्रहाचं्या साहन्नध्याम ळे स खसंपत झी सहजासहजी 
हमळत नाही पि संकटातून मागच काढण्यार्ी व संकटावर मात करण्यार्ी क्षमता असते. 
 
कमिा, कमळा स्त्री. १. लक्षमी; पद्मा : ‘हशिली कमळा जेथ वावटे ।’ - ्ा ११·२१९. २. (ल.) स ंदर 
स्त्री. ३. भ्रमरी. [सं.] 
 
कमिाकर न. कमळारे् तळे; सरोवर : ‘कमलाकर मध पझत जेंझव पे्रषनूी वाय सह वास ।’ - मोसभा 
१·९. [सं.] 
 
कमिाक्ष प . १. कमळारे् बी. यापासून माळेरे् मिी करतात; कमळकाकडी. पहा : कमिबीज. 
२. कमलासारख्या डोळ्यारं्ा परमेर्श्र; देव : ‘त मरे् िायेसी बसैला कमलाक्ष ।’ - हहर १८·५९. (नवनीत पू. 
२२३). 

स्त्री. एक फ लिंाड. 
न. त्यारे् फूल. 
हव. कमळासारखे स ंदर डोळे असलेला; कमलनयन. [सं. कमल+अहक्ष] 

 
कमणिनी, कमळनी, कमळीि स्त्री. १. कमळार्ी वले. २. सूयोदयानंतर उमलिारे कमल; कमलप ष्ट्प 
: ‘म क्तता होऊं पाहे, कमहळिीपास हन भ्रमरा ।’ - होला १६. [सं.] 
 
कमणिनीवरचा कबदू १. कमळाच्या पानावरील पाण्यार्ा थेंब. २. (ल.) कमलाच्या पानावर पाण्यार्ा 
थेंब पडला असताना पानाच्या ग ळग ळीतपिाम ळे तो वाटोळा होऊन गडगडत पडून जातो. यावरून आय ष्ट्य, 
संपत झी, वैभव, ऐर्श्यच वगैरेर्ी क्षिभगं रता व अहनहश्चतता दाखवण्यासाठी काव्यातील उपमा. ३. मन, हेतू, 
वर्न यारें् र्ंर्लत्व, असत्यता व बेभरवसा दाखहवण्यासाठीही योजतात. पहा : पाण्यावरचा बुडबुडा, 
अळवावरचे पािी 
 
कमवता हव. हमळहविारा; पैसे हमळवनू घर र्ालविारा. कता प रुष. 
 
कमणविे अहि. कमाविे; हमळहविे; प्राप्त करून घेिे; कमाई करिे. [सं. कम = इच्िा करिे] [झह. 
कमाना] 
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कमणविे अहि. १. कातडे वगैरेवर संस्कार करिे; नरम करिे. २. मेहनतीने, व्यायामाने शरीर तयार करिे. 
३. शतेाला खत घालून, नागंरून त्यार्ी मशागत करिे; लागवडीला उपय क्त करिे. [सं. कम कान्द्तौ] 
 
कमशकुनी हव. नाजूक; फारसे श्रम सहन न करिारा, होिारा. (व.) 
 
कमसखुनी हव. हमतभाषी; थोडे बोलिारा; संकोर्ी : ‘बरे मदच आहि कमसख नी भले मािूस 
नेकजाद दाऊदखानार्ा वाफा जाहलयावरी तवाई खाली आले.’ - पेद १७·१७०. [फा. कम = थोडे+सखून 
= उक्ती] 
 
कमसि हव. १. पहा : कमअस्सि [फा. कम+अस्सल] 
 
कमणसन हव. वयाने लहान; अन भव नसलेला : ‘अद्याप आपि कमहसन आहात. मािंी सारी उमर 
यार् खेळात गेली.’ - श्रीयो १·४१९. [फा.] 
 
कमसेरा हव. स्वस्त; कमी रोजार्ा; कमी मज रीर्ा : ‘कमसेरा परंत  र्ागंले गाडदी हमळाले तर ठेवनू 
त्यास पाठवनू तेथे आहेत ते त म्ही आपलेजवळ आिावे.’ - पेद २८·१९९. 
 
कमळकाकडी स्त्री. १. कमळातील बी. २. एक वनस्पती. पहा : कमिाक्ष 
 
कमळदाँका प . एक पक्षी. (गो.) 
 
कमळकपडी स्त्री. (नृत्य) कमळाच्या आकारात उभे राहून नृत्य करिे. 
 
कमळपुट न. कमळार्ा ठसा : ‘लागहत सथाउं धोटे : आंगी उमटहत कमळप टें ॥’ - हशव ७१२. 
 
कमिाक्ष स्त्री. कमलाच्या मण्यारं्ी माळ. 
 
कमंडिु, कमंडिू प . न. माती, लाकूड, कडू भोपळा झकवा धातू यारें् केलेले पाण्यारे् भाडें; त ंबा; 
हवशषेतः संन्द्यासी झकवा ब्रह्र्ारी वापरतात. : ‘कझर कमंडल  दंड मृगहजन ।’ - नवनीत १०९. [सं.] 
 
कमंद स्त्री. जाळे, दोरार्ी हशडी. [फा.] 
 
कमंद अंदाज जाळे टाकिारा हशकारी. [फा.] 
 
कमा प . घोड्ाच्या पायाला होिारा एक रोग. - अर्श्प २·२८२. 
 
कमाई स्त्री. १. हमळकत, प्राप्ती; नफा; फायदा : ‘जो द वा देशील पाथंा तेवढी मािंी कमाई ।’ - यशोधन. 
[झह.] २. (ल.) प ण्याई; भाग्य; पूवचसंहर्त : ‘घटकेत ब डाला सरली ज्यार्ी कमाई ।’ - ऐपो ४०५. [सं. कम] 
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कमाई स्त्री. १. मशागत, मेहनत (शतेार्ी-नागंरून, खत घालून, पािी देऊन वगैरे). २. पीठ मळिे 
(भाकरीकहरता); झतबिे (किीक वगैरे); रे्र्िे. ३. त डहविे, मळिे (र् ना वगैरे); एखादी वस्तू तयार 
करण्यासाठी मळिे, हमसळिे वगैरेसाठी करावी लागिारी खटपट. ४. वठिीला आििे; हशकवनू तयार 
करिे (घोडा वगैरे). ५. कातडी कमावण्यार्ी हिया व त्याबिलर्ी मज री. [सं. कृ-कमच] 
 
कमाईपूत हव. कता; हमळवता; कमाई करिारा (प रुष). (ना.) 
 
कमाऊ हव. हमळहविारा; कता, जोडता (प रुष). 
 
कमाऊ हव. र्ागंला तयार केलेला, मळलेला, हर्कट केलेला, कमावलेला (र् ना, रंग, माती वगैरे). 
 
कमाऊ हव. हवकत घेतलेले; (भावाथाने) सवचस्व वाहहलेले; एकहनष्ठ; धन्द्यार्ा फायदा करून देिारे : 
‘आम्ही र्ाकर स्वामीरे् कमाऊ आहोत…’ - मइसा ३·१२३. 
 
कमाऊपूत प . क ट ंबातील कता प रुष; पोझशदा; क ट ंबातील हमळवता मन ष्ट्य. (सामा.) जोडता 
पूत. 
 
कमाकम हिहव. जोरोजोराने; फटाफट : ‘रेड्ाच्या फ डच्या साधं्याजवळ कमाकम कमकं घाटलं.’ 
- गोता ६१. 
 
कमाच न. एक तंत वाद्य : ‘वीिा हर्पोळ्या कमार् हर्रका ।’ - दाहव १७५. [फा. कमान्र्ा = एक 
तंत वाद्य] 
 
कमाि, कमान स्त्री. १. अधचवत चळ; महहरप (इमारतीच्या बाधंकामातील); बाधंकामारे् वजन सारखे 
वाटले जाव ेम्हिून दरवाजे, हखडक्या वगैरेवर गोल, हनमगोल इ. प्रकाररे् जे बाधंकाम करतात ते. २. धन ष्ट्य; 
कमठा; म लतानी कमान (धन ष्ट्य) फार प्रहसद्ध असून हतर्ी उपमा नेहमी देण्यात येते : ‘आली वीरश्री हात 
कमान घातला ।’ - ऐपो ८८; ‘म लतानी भ वया कशा कमािा जशा बाहार मधी क ं कारे् हटकलीर्ा ।’ - होला; 
झशगापासून केलेले धन ष्ट्य. १०४. ३. घड्ाळ, क लूप, उंदरार्ा सापळा वगैरेमधील दाब उत्पन्न करिारी 
पोलादी कंसाकृती अगर वत चळाकृती तार झकवा पातळ पट्टीर्ी रर्ना; आडवी पट्टी : ‘घड्ाळातील कमानीर्ा 
धमच स टण्यार्ा आहे. ती सारखी स टण्यार्ा प्रयत्न करीत असते.’ - सृष्ी २८. ४. (झपजारी धंदा) झपजारी 
लोकारें् कापूस झपजण्यारे् हत्यार (धनक ली). याला तात लावलेली असते. ५. (स तारी, कासारी) सामला 
हफरहवण्यासाठी हात दीड हात लाबं काठीच्या टोकाला स तळी बाधूंन तयार केलेले हत्यार, धन कली. ६. 
(ल.) इंरधन ष्ट्य : ‘हवलसती गगनात कमाना ।’ - दाहव ३७९. ७. (जरतारी धंदा) तराकातील हफरकी दाबनू 
धरिारे साधन; क ते्र. ८. शरीरार्ी हवहशष् रर्ना; हात व पाय जहमनीवर टेकून तोंड वर करून पोटार्ा भाग 
उंर् उर्लिे. ९. बलैगाडीला (ऊन, पाऊस लागू नये म्हिून) तट्ट्ट्या घालण्यासाठी आतून कळक झकवा 
वते याच्या काबंी बाधंतात त्या. [फा. कमान = धन ष्ट्य] (वा.) कमाि चढिे, कमान चढिे - उत्कषच होिे; 
सरशी होिे. 
 
कमाि स्त्री. कामहगरी; र्ाकरी. 
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कमाि काढिी, कमा काढिी घोड्ार्ा दाहगना. 
 
कमािगार, कमानगार प . १. धन ष्ट्यबाि तयार करिारा. २. हाडवैद्य : ‘खाले माकिीवर पडोन माडंी 
जाया जाली, मग कमानगार आिोन बाधंली.’ - मइसा ३·११२. [फा.] 
 
कमािदार, कमानदार हव. १. महहरप, कमान असलेला (अंगरखा, झभत वगैरे). २. ज्याच्याजवळ 
धन ष्ट्यबाि आहे असा; धन धारी : ‘मालजेठी कमानदार ।’ - दाहव ६९. [फा.] 
 
कमािमारी, कमानमारी हव. धन धारी; धन ष्ट्यबाि धारि करिारा; हतरंदाज. 
 
कमान स्त्री. पहा : कमाि 
 
कमान स्त्री. पतंगाला लावलेली कंसाकार काबंटी. [फा.] 
 
कमानचक्र न. र्िाप्रमािे एकसारख्या कमानी टाकण्यार्ी कसरत. 
 
कमानदार प . १. जखमा हशविारा; शल्यतंत्री : ‘सरकाररे् कमानदार वगैरे जखमा हशविारे 
श्रीमंतानी पाठवनू हदले.’ - हहरवबं १०. २. झपजारी. 
 
कमानदार प . धन ष्ट्य हे राजहर्न्द्ह धरिारा, एक दरबारी सेवक. 
 
कमाणनक पहा : कमान ५ 
 
कमानीन प . सैन्द्यातील श्रेष्ठ अहधकारी; सेनापती. [इं. कमाडंर] 
 
कमाि स्त्री. १. आत्यंहतकता; पूिचता; पराकाष्ठा; सवांत उच्च मयादा. २. (एखाद्या खेड्ार्ा झकवा 
प्रदेशार्ा) जास्तीत जास्त सरकारी वसूल. हा लागवडीच्या जहमनीवर आकारलेला नसून एकूि एक जमीन 
जमा धरून ती पेरली असताना हतच्यात येिाऱ्या अहत उत्कृष् हपकार्ा अंदाज करून त्या प्रमािात बसहवलेला 
असतो; क लजमा; वसूल : ‘साऱ्या प्रातंात कमाल जमेवर रयत हनस्बत दर सिे दहा रुपये.’ - ऐलेसं ५·२४७१. 

हव. आत्यंहतक मयादेर्ा; पराकाष्ठेर्ा; पूिच; अहतशय : ‘त्याजवहर हदवसेंहदवस कमाल 
मेहेरबानगी.’ - हर्त्रग प्त १११. [फा.] (वा.) कमाि करिे - कल्पनातीत वागिे, पराकोटीला जािे; 
अहतशय ह शारी दाखहविे; (ल.) हवहर्त्रपिे वागिे : ‘जेथे शूरपिा अनंत समरन शत्र प्रती दीपवी । तेथे 
भीरुपिा कमाल करुनी देशास त्या लाजवी ।’ - भाडंाअ ३०३. कमाि होिे - कळस होिे; अहतरेक, हि 
होिे; पराकाष्ठेप्रत पोर्िे : ‘आता ंमात्र कमाल िंाली म्हिायर्ी?’ - (फाटक) नाट्यिटा १. 
 
कमाि प . कमाल या शब्दार्ा मूळ अरबी अथच पूिचता, संपूिचता. हा जमाबदंीच्या कामात अनेक 
सामाहसक शब्दातं येतो. जसे :− कमालपत्रक, कमालिंाडा इ. पूवीर्ी एकंदर सवच इनामे, मूळर्ा झकवा 
एकंदर सारा, मोजिी, वसूल इ. या समासात कमाल या शब्दारे् जागी कमाली असाही शब्द योजतात. 
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म सलमानाशंी संघटन असलेल्या लोकाचं्या तोंडी कमाल शब्द पूिचत्व झकवा अहतशय या अथानेर् परंत  
अहनबंध रीतीने येतो. जसे :- कमाल दौलत - नशीब इ. वगैरे. हशवाय स्वतंत्र रीतीनेही जसे :- जरीमरीरे् 
कमाल, दाहरद्र्यारे् कमाल इ. 
 
कमािखानी सवाि हनरुत झर करिारा प्रश्न; हबनतोड प्रश्न : ‘रहसक टीकाकारानंी, म स्कटदाबी 
करिारा हबनतोड कमालखानी सवाल करिाऱ्या केशवस ताकंडे…’ - सह्यारी सप्टेंबर १९४०·७४५. 
(कमालखान या नावावरून बनवलेला शब्द). 
 
कमािखानी हार ग डघ्यापयंत लाबंीर्ा व दोन ते आठपयंत पदर असलेला फ लारं्ा मोठा हार; कंठा 
: ‘कमालखानी हार अमोहलक त रे तसेर् राहहले ।’ - प्रला १००. (वा.) कमािखानी हार व पंचवीस िडे तुरा 
- एक मोठा हार व मोठा त रा. २. (ल.) अंग अत्यंत स शोहभत करिे (दाहगने, कपडे वगैरे घालून). 
 
कमाि तनखा क लजमा; क लवसूल. पहा : कमाि २ 
 
कमाि धारा अहधकतम; जास्तीत जास्त येिे शक्य असलेला सारा. हा इ. स. १७६९ त ठरला गेला. 
 
कमािपत्रक, कमािझाडा न. प . तनखा, रगबा, कूळ, इनाम, मोजिी, वसूल, दर वगैरेंच्या 
एक िात रकमाचं्या तपहशलार्ा पट. 
 
कमाि रगबा ताल का झकवा खेडेगाव यातील एकंदर जमीन. 
 
कमािीचा हव. अहतशय हवलक्षि. 
 
कमाविी स्त्री. जहमनीर्ी मशागत; जमीन कमाविे. 
कमावता पहा : कमवता 
 
कमावशी स्त्री. मेहनत. (क .) 
 
कमाणवशी, कमावसी, कमावीस स्त्री. १. (सरकारी) वस ली. २. वसूल जमा करिे; वस ली काम; 
हजल्ह्याहधकाऱ्यारे् काम; अमीनी : ‘मख्त्याच्या कमाहवशी करून गोझवदपतंाने सरकारर्ा फायदा करून 
दाखहवला.’ - मइसा १·६६. ३. कारभारार्ी व्यवस्था; कारभार; देखरेख (खाजगी, जहाहगरी झकवा 
सरकारी). ४. हाती घेतलेल्या एखाद्या कामातील नफा, कमाई, प्राप्ती, फायदा, लाभ. ५. दंड, जप्ती झकवा 
इतर बाबनपासून िंालेली वस ली. ६. कमाहवसदाराने कमाल बेरजेच्या बाहेर केलेला वसूल. ७. हमळकत. 
 
कमाणवसदारी स्त्री.  कमाहवसदारारे् काम झकवा त्यार्ा ह िा. 
 
कमावीसदार प . १. वस ली कामावरील म ख्य अहधकारी. २. मक्त्याने वस लीरे् काम करिारा (ही 
पद्धत पूवी संस्थानात होती) : ‘कमाहवसदार म्हिजे संस्थानच्या वस लार्ा मक्तेदार होय.’ - बडोदे राज्यकते 
३५५. 
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कणमटी स्त्री. १. पोटमंडळ; सहमती; हवशषे प्रश्नार्ा हवर्ार करून हनिचय करण्याकहरता नेमलेला एखाद्या 
संस्थेच्या सभासदारं्ा अगर काही गृहस्थारं्ा लहान गट; र्ौकशीमंडळ. २. व्यवस्थापकमंडळ : ‘स्हत्रयामंध्ये 
संक्षोभन करून शवेटी एक प्रर्डं कहमटी (व्यवस्थापक मंडळी) उत्पन्न केली आहे.’ - लोहटकेले ४·९०. ३. 
परं्ायत. [इं.] 
 
कणमनावाना हव. नालायक. 
 
कणमयिे हि. कोमेजिे; मलूल होिे : ‘नारळीर्ी डाबी गड्ा कशाला कहमयेली ।’ - लोक शब्द 
४९. 
 
कमी हव. १. न्द्यनू; उिा; वाि असलेला. २. आखूड; त्र हटत; त टका. [फा. कम] (वा.) कमी करिे 
− १. काढून टाकिे. २. अंगर् कारपिा करिे : ‘कान्द्हेररायानंन ते समयन कमी केली असे लहानथोर 
म्हितात.’ - ऐलेसं २३४०. कमी नसिे - तसार् झकवा हततकार् असिे. कमी िेखिे - १. कमी झकमत देिे. 
२. खालच्या पायरीवरर्ा समजिे; वाजवीपेक्षा कमी समजिे. 
 
कमीज प .  खमीस; शटच; एक प्रकारर्ा सदरा, क डते. [फा.] 
 
कमीन हव. १. हलका, कमी दजार्ा; क्ष र; उपकार न स्मरिारा; बदहनयत; नीर् : ‘कमीनारे् बाईल व 
मूल बनाम कमली व राम ऐसे दस्तगीर होऊन…’ - भाद्वीसंवृ ५०. २. स्वतः आपि (पत्रव्यवहारात 
सौजन्द्यदशचन). ३. र्ाकर; नोकर; बदंा. [फा. कमीन] 
 
कमीपि, कमीपिा न. प . १. उिीव; कमतरता. २. हलकेपिा; क्ष रपिा; मानहानी. [फा. कम] 
(वा.) कमीपि आििे, कमीपिा आििे - बेअब्र ूकरून घेिे. कमीपि घेिे, कमीपिा घेिे - स्वतःर्ा 
हीनपिा, र्ूक, दोष, अपूिचता कबलू करिे; आपल्याकडे दोष पत्करिे. कमीपि येिे, कमीपिा येिे -बेअब्रू 
होिे. 
 
कमीपेशी हव. कमीजास्त; र्ूकभलू. पहा : कंपेश. [फा. कम+बेश] 
 
कमीि पहा : कमीन : ‘… सकल भार कमीलरे् असता (या कमीलर्ा सकल भार आपिावरर् असता)ं पत्रन 
हवशषे उपर्ार हलहहिे काय असे?’ - ऐसेसाखं ११·२३. 
 
कमुनीदाद स्त्री. ग्रामसंस्था. (गो.) [पोत च. कम्य हनदाद] 
 
कमोद प . तादंळार्ा एक प्रकार. या तादंळाला उत झम वास येतो. 
 
कमोद प . (संगीत) गायनातील एक राग. पहा : कामोद 
 
कमोद न. एक प्रकाररे् कमळ; र्रंहवकासी कमळ. [सं. क म द = पाढंरे कमळ] 
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कम्तरीन हव. नीर्तम. [फा.] 
 
कम्हा प . मोठा खंजीर. 
 
कय १. पंर्मी हवभक्तीर्ा प्रत्यय. पेक्षा; ऊन; हून. जसे :- मज्जाकय. (गो.) २. हद्वतीया झकवा र्त थींर्ा प्रत्यय 
: ‘पोटाकय् पि नाय्.’ - मसाप २·४·३६८. (क ि. को.) [सं. कृते] 
 
कय न. पोरेबाळे. (गो.) 
 
कय हिहव. १. कधी; केव्हा. (हर्. गो.) २. कोठे; खय, खे. (को.). [सं. क्व] 
 
कय स्त्री. जहाजे लावण्यार्ी सोईर्ी जागा. (क .) [इं. की = धक्का] 
 
कयपंजी, करपंजी स्त्री. हातात वागवायर्ी पिती, हदवा. (गो.) 
 
कयरवपांडव प . कृष्ट्िकमळ. (िंाडी). 
 
कयसान हव. कळकलेले. (खा.) [सं. कलंक+सम; फा. कय=कडवट] 
 
कया स्त्री. १. तजेला; टवटवी; आरोग्य; हनरोगीपिा (रे्हऱ्यार्ा, शरीरार्ा). २. शरीर. (िंाडी) ३. 
कळा; अवकळा : ‘मना मोहरले, उनी मसाननी कया ।’ - लोसा शब्द ४९. [सं. कला] 
कायखाऊ हव. १. तेज नाहीसे करिारे; कळाहीन. २. बदनाम, द लौहकक करिारे. 
 
कयाज प . हवर्ार; सल्ला : ‘… त मरे् कयाज आम्ही म जरेस येत नाहन.’ - ऐलेसं ५२०५. पहा : कयास 
 
कयामत स्त्री. १. प्रलय; जगार्ा अंत; सवचनाश : ‘यजमानार्ें हवपरीत वतचमान आम्हासं कयामतशी 
भासली, अत्यंत हफकरीत होतो.’ - मइसा ३·३७२. २. हिस्ती झकवा म सलमान धमचश्रदे्धप्रमािे जगाच्या 
अंतानंतर परमेर्श्राकडून होिारा न्द्याय : ‘द सऱ्या हदवशी कयामतीर्ा (म्हिजे कल्पातंीच्या न्द्यायार्ा) हदवस 
उजाडला.’ - सीपो ९२. [फा. हकयामत] 
 
कयार हव. ल ब्ध; लंपट : ‘जीव अस्त्रीयारे् कयार’ - उषा ५४६. 
 
कयारी स्त्री. वाफा; तक्ता : ‘… हाराळी लावनू त ळसीच्या कयाऱ्या करिार.’ - भाग १·३७५. 
 
कयावान हव. हनकोप, हनरोगी, टवटवीत रे्हऱ्यार्ा.  
 
कयाशी स्त्री. यंत्र. (व.) 
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कयास प . १. तकच ; अन मान; अंदाज : ‘कयास प रता करून आम्हाकंडे हकमहप अंतर नाहन ऐसे 
समजोन…’ - ऐलेसं ६·३१७२. २. मत; न्द्यायाधीशाने हदलेला हनवाडा, हनकाल. ३. हवर्ार : ‘कयास मज हा 
लया रुर कहर दया दृहष् िंाकंली ।’ - ऐपो ३६८ (हि. ठरविे, काढिे, ठरिे, बाधंिे, हनघिे, करिे.) ४. 
हनश्चय; हसद्धातं : ‘त्यानंी पट व मठाहधकार अन भवावा ऐसा कयास करून देशम ख व देशपाडें व समस्त 
परं्ाईत यानंी सहवस्तर मजकूर हनवेदन केला.’ - ऐलेसं ३४९१. [फा. हकयास्] 
 
कयास प . म क्काम, हनवास. 
 
कयासनामा प . हनकालपत्र; ह कूमनामा; हनकालार्ी नक्कल. [फा.]  
 
कयाहीन हव. १. मंद; स स्त; आळशी. २. हनस्तेज; रोगट. 
 
कयाळणनशी स्त्री. मापाऱ्यार्ी कारक नी : ‘बेदरी पातशाहा होते, तेथे हनळोपतं कयाळहनशी करीत 
होते.’ - मइसा ८·३२. 
 
कयेिा हव. सडका. (िंाडी) 
 
कर हव. (एखाद्या) गावात राहिारा, गावर्ा, असे दाखहविारा प्रत्यय. जसे :- काशीकर, प िेकर, 
होळकर इ. 
 
कर प . १. हात; हस्त : ‘स ंदर तें ध्यान उभे हवटवरन । कर कटावरी ठेवहूनया ॥’ - त गा १. २. सोंड 
(हत झीर्ी) : ‘गजेंरारे् बधूं कवळ हन गजेंरा हनजकरन ।’ - र ५७. ३. हकरि; अंशू : ‘हशवतला र्रंकरन ।’ - ्ा 
११·२४८. (वा.) कर जोडिे, कर जोडून उभे राहिे - अहभवादन करिे; हवनम्र होिे, सेवक म्हिून सज्ज 
राहिे : ‘भतू भहवष्ट्य वतचमान ्ान । हें ज्याप ढे उभे कर जोडून ।’ - हहर ३१·१० करास कर णमळणविे - हातावर 
हात देिे : ‘मेळऊनी करास कर ।’ - नव १३·१४ [सं.] 
 
कर प . १. सरकारी कारभाराबिल मोबदला; मज री देिे; जहमनीवरील सारा; पट्टी; मालावरील 
जकात; खंड; खंडिी : ‘त्यानंन आपल्या इच्िेप्रमािे स्वतंत्र सेस म्हिजे कर बसवनू हशक्षि वाढवावें.’ - केले 
१·११८. २. गावकामगार व बल तेदार (जोशी, क लकिी, पाटील इ.) यानंा सरकारकडून हदला जािारा 
ठराहवक म शाहहरा. ३. नाव, तर, रस्त्यावरील वाहत कीरे् वाहन याचं्याकडून घेतली जािारी दस्त री, 
रस्तापट्टी, नाकेपट्टी. ४. हवहशष् तीथच व देवता याचं्या दशचनाला जािाऱ्याकंडून घेतले जािारे श ल्क. ५. 
हनयमाने ठरवनू हदलेले श ल्क. (सामा.) ६. सेवाकायासाठी बसहवलेला आकार. उदा. घर-नळपट्टी, वीज-
वाहनश ल्क इ. ७. हमळकतीवर शासनाने बसहवलेला आकार, वगेवेगळ्या वस्तंूच्या हविीवर बसहवलेला 
आकार. [सं.] 
 
कर प . कृती; संबधं; संपकच ; हात (कामधामात). उदा. ज्याला कर नाही त्याला डर नाही = 
ज्याच्या हातून पाप इ. काही घडले नाही त्याला भीती बाळगण्यारे् कारि नाही. 
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कर स्त्री. १. ग्रहि, अयन संिातंी व होळी आहि ज्या हदवशी गावात कोिी मन ष्ट्य गेला असेल अशा 
हदवसाचं्या प ढे येिारा हदवस. हा हदवस अश भ मानतात. त्या हदवशी कोितेही श भकृत्य झकवा गमन करू 
नये. जसे :- संिातंीर्ी कर. [त. कहरनाळ्] [सं. कहरहदन] 
 
कर स्त्री. हदव्यार्ा एक प्रकार. धमचगं्रथावर त ळस व भाडं्ात गंगेरे् पािी ठेवनू ते आरोपीने डोक्यावर 
घेिे. ठरावीक म दतीत त्यावर काही आपत झी न आल्यास त्यार्ा हनदोषीपिा हसद्ध होत असे. 
 
कर हव. १. कतृचत्वदशचक समासातील शवेटर्ा शब्द; करिारा. जसे :- प्रकाशकर, शीतकर, 
स खकर. २. हवहशष् कामधंदा करिारा. काठकर, पोयकर इ. 

हिहव. ध्वन्द्यन कारी अव्ययाप ढे येिारा शब्द. जसे : िंटकर, पटकर. [सं. कृ = करिे] 
 
कर हव. करपलेले; जास्त भाजल्याम ळे काळे िंालेले. [क. कहर = भाजिे, करपिे; करक  = 
करपलेले] 
 
करएक  हव. कतचबगार; उमेद बाळगिारा : ‘ते बह त शहािे, मोठे कामारे् करएक जािोन पेशव्यानी 
स्वतःकडे मागोन घेऊन’ - दसकैया १०३. 
 
करक प . झदडा नावाच्या ताबंड्ा िंाडार्ा फोक. हशमग्यात हे फोक म ले फ फाट्यात भाजून, 
जहमनीवर आपटतात तेव्हा आवाज होतो. [सं. करीर] 
 
करक स्त्री. आखडल्याम ळे, ताि बसल्याम ळे झकवा वातहवकाराने मानेत, पाठीत भरिारी लर्क, उसि 
झकवा हनघिारी कळ : ‘पाठीमध्ये करक भरली ।’ - दास १८·१०·२४. [झह. करक = द खिे] 
 
करक प . १. कमंडलू; नारळाच्या करवटंीरे् बेले (संन्द्यासी, ब्रह्र्ारी पािी हपण्यासाठी उपयोगात 
आितात). २. िंालीतील हदवा. [सं. करक] 
 
करक प . स्त्री. पावसातील गार : ‘मग अमृतघनाच्याही जीर्ी हासेंल धूहल करकेला ॥’ - मोआहद २·१२०. 
[सं.] 
 
करकचिे, करकटिे, करकसिे, करक चाविे उहि. १. जोराने घट्ट आवळून बाधंिे (प डके, ओिें 
वगैरे). २. पके्क, गच्च धरिे (बाधंिे, आवळिे, ओढिे, धरिे या हियापदानंा जोडून हा शब्द येतो. जसे :- 
करकर्ून बाधं, धर). [सं. िकर्] 
 
करकचा प . १. करकोर्ा; शरीर झकवा वस्तू यानंा दोरीने आवळून बाधंल्याम ळे उमटिारी खूि. 
(राजा.) २. एखाद्या वस्तूला दोरी बाधंण्यासाठी पाडलेली खार्. ३. ओरखडा. 
 
करकटिे अहि. १. भाकरी वगैरे करताना हाताला पीठ लागून हात करवडिे; स्वयंपाकार्ी भाडंी 
खरकट्याने करवडिे, बरबटिे, भरिे. २. भाडं्ाला हर्कटिे, लागिे (भात, पीठ इ.). [क. करक  = 
कीट] 
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करकद्दन प . गेंडा. 
 
करककभग स्त्री. ककच  संिातं. (व.) [सं. ककच ] 
 
करकमणळका स्त्री. तंबोरी : ‘शीर कापून आप लें  देखा । यंत्र केले करकमहळका ।’ - ग र् ६·७१. [सं. 
करकमल] 
 
करकर, करकरा स्त्री. १. ककच श; कानाला अस्वस्थता उत्पन्न करिारा; कानठळ्या बसहविारा 
आवाज (कावळ्याच्या ओरडण्यार्ा, लोखंडी वस्तूवर कानस घासताना, दात खाताना, दार वगैरेर्ा होिारा) 
: ‘कावळ्याने भयंकर करकर र्ालहवली होती.’ - िंापूं १०. २. कटकट; त्रास; आरडाओरड (हभके्षर्ी, 
रागार्ी इ.) : ‘सदा करकर संतासंवें ।’ - ब ५४३·५. ३. भाडंितंटा, कर्कर्; क रक र : ‘तेथेंही िंाले क मर । 
त्यासंी वाढला मत्सर । त्या दोघारं्ी करकर । वृद्धापकाळन सोसावी ॥’ - जै ८९·४०. ४. हट्ट; तिार; त्रास; 
क रक र. पहा : कटकट [ध्व.] (वा.) करकर करिे, करकरा करिे - तंटा करिे; कटकट करिे. 
 
करकरिे अहि. १. (कावळ्याने) ‘काव! काव!’ शब्द करिे. २. करकर आवाज करिे (दार, 
पायातील जोडा, दोरी, लाकूड वगैरेंनी) : ‘तंव तो पवचत समग्र । एकाएकन करकहरला ।’ - हहर १२·७३. ३. 
ककच श, किचकटू शब्द उच्चारिे. 

उहि. झनदागर्मभत बोलिे; किचकटू बोलिे. [ध्व.] 
 
करकरा प . भाडंि. 
 
करकराट प . एकत्र ककच श आवाज; हलकल्लोळ; मोठ्याने करकर शब्द होिे : ‘दात खाऊहन 
करकराटी ।’ - म सभा ७·२४. [ध्व.] 
 
करकरीत हव. १. अगदी नवा; कोरा; ऐन नवा; नवपेिाम ळे कडकड, खडखड, सळसळ आवाज 
करिारा (नवा जोडा, कापड वगैरे, केव्हा केव्हा घर, भाडें, दाहगने यानंाही लावतात) : ‘क्वीन्द्सरोडनं 
धाविारी एक करकरीत गाडी…’ - कॉग्ज १५५. २. सामान्द्यतः करकरीत हा शब्द नवा, ताजा, कोरा या 
शब्दाप ढे आहधक्य, जोर दाखहवण्यासाठी लावतात. जसे :- नवा करकरीत, कोरा करकरीत. ३. क रक रीत; 
खाताना ज्यार्ा करकर आवाज हनघतो असा (पदाथच, काकडी, आंब्यारे् नवे लोिरे्). [ध्व.] 
 
करकरीत हव. कच्चा; हहरवा : ‘एके हहरवन करकहरतें । येकें  बह बीजें ब र्ब हर्तें ।’ - भाराहकका ं
१५·९१. [ध्व.] 
 
करकरीत णतन्हीसांजा स्त्री. फ टकी साजं; ऐन संध्याकाळ; सूयच मावळल्यानंतरर्ा संहधप्रकाश (ही वेळ 
अश भ मानतात) : ‘वळे करकरीत हतल्न्द्हसाजंार्ी होती.’ - अभा ६३. 
 
करकरून कर्कावनू; कर्कून; रगडून; खर्ाटून; घट्ट, जोराने, न स टेल असे आवळून. (हि. बाधंिे, 
धरिे, खेर्िे, ओढिे.) : ‘भस्म ललाटन धहरतो कन कहरतों प्रथम बद्ध करकरूहन ।’ - मोसभा ५·४३. 
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करकऱ्या हव. १. हकरहकऱ्या; करकर आवाज करिारा (नवा जोडा, दार, लाकूड इ.) २. 
अशक्त; रोगट; रडवे; कटकट लाविारे (मूल). [ध्व.] 
 
करकसा प .  वाद; भाडंि. 
 
करकंडा प . त कडा : ‘एकदम करकंडा पाडला की…’ - हगो १०६. 
 
करकाठी स्त्री. एक हत्यार : ‘करकाहठया खोर्िें प्राि । तें गौडय द्ध जािावें ।’ - मोआहद ३१·५२. 
 
करकांड न. दंड; खादंा व कोपर याचं्यामधील भाग : ‘हाहिती करकाडंी गदा । मासंार्ा कहरती 
र्ेंदा ।’ - कथा ३·१०·१४०. [सं.] 
 
करकी स्त्री. डोण्यात गूळ ओतल्यानंतर काहहलीला लागून राहिारा गूळ; ग ळार्ी खरवड. (बे.) [क. 
करक  = भाडें जळल्याम ळे त्याच्या ब डाशी बनिारी कीट] 
 
करकी स्त्री. हरळी; दूवा. 
 
करकेतन, ककेतन न. एक रत्न. यार्ा रंग रक्त झकवा मधासारखा असतो. हे राजेलोक वापरीत 
असत. पूवी हे फार प्रहसद्ध होते पि हल्ली द र्ममळ आहे. [स. ककेतन] 
 
करकोचा, करकोची प . स्त्री. १. मऊ पदाथावर दोरी वगैरे आवळल्याम ळे उठिारा वि, खूि. (हि. 
पडिे.) २. लाकूड, काठी वगैरेला दोरी बाधंण्यासाठी पाडलेली खार्; अवटी. पहा : करकचिे 
 
करकोचा प . एक पक्षी; भारडी; लाबं पाय, मान व र्ोर् असिारा पाण्याजवळ राहिारा मासे 
खािारा पक्षी. [क. कोरकंरे्] [स. िौंर्] 
 
करग हव. हस्तगत; करगत; स्वाधीन : ‘प ण्याहविें जयश्री होईल कशी म नीर्श्रा करगा ।’ – मोवन 
३·८०. [सं.] 
 
करगिे हि. करपिे. (बे.) [क. करक  = जळत्या भाडं्ाच्या ब डारे् कीट, मस]  
 
करगती हव. करवती; करवतकाठी : ‘घेतला करगती शलेा । र्वर्थ्या पार्व्या वनाला ।’ - लोसाशब्द ४९. 
 
करगोटा प . १. कमरेला बाधंायर्ा दोरा, गोफ (रेशमी झकवा र्ादंी-सोन्द्यार्ा). सोन्द्यार्ादंीच्या 
करगोट्याला घागऱ्या असतात व मध्ये पान (हशश्नाच्िादन) असते. करगोटा सवच झहदू लोक घालीत असत. 
बडोद्यास श्राविीच्या हदवशी मराठी मंडळीत राखी व करगोटे बाधंण्यार्ी र्ाल आहे : ‘खासी व्यक्ती स्त्री 
असल्यास फक्त राखी व प रुष असल्यास राखीबरोबर करगोटा याप्रमािे ज्या त्या खाशाकडे हतकडील 
जबाबदार इसमाच्या नावावर एखादा हदवस आगाऊ पाठवनू वाटिीच्या यादीवर पावत्या घेिें.’ - ऐराप प्रं 



 

 

अनुक्रमणिका 

१४·६६९. २. रहाटगाडग्याच्या रहाटाच्या र्िावर बरोबर मध्यावर बांधलेली दोरी. ही स ंभार्ी असते. (को.) 
[सं. कहट+दोरक] (वा.) करगोटा बांधिे, करगोटा वाटिे - (बायकी) म लगा पार् महहन्द्यारं्ा िंाल्यावर 
त्याला प्रथम करगोटा बाधंते वळेी त्याच्या समवयस्क अशा र्ार म लानंा एक एक र्ादंीर्ा अथवा रेशमी 
करगोटा साखर भरलेल्या (र्ादंी-हपतळेच्या अगर खोबऱ्याच्या) वाटीसह देण्यार्ी र्ाल आहे. 
 
करग्रहि न. पाहिग्रहि; लग्न; हववाह : ‘स्वकरग्रहिोद्य क्ता त्या दोघालंाहह केहशनी कन्द्या ।’  - 
मोसभा ५·९५. (हि. करिे.) [सं.] 
 
करघूष प . ससािा. 
 
करचिी स्त्री. राक्षार्ी एक जात. 
 
करचकर, करजकर, करजगार प . हत्यारे करिारा; शस्त्रकार; हशकलगार. [सं. िकर्कार] 
 
करंचिी, करंचीिी स्त्री. एक प्रकारर्ी सरळ व लहान तरवार. [झह.] 
 
करछा, करछी प . स्त्री. उलथिे; हलवाई लोकारें्, दूध वगैरे आटहवताना ढवळण्यारे्, पदाथच खाली वर 
करण्यारे् साधन. [सं. करस्थ.] 
 
करज, करंज प . एक िंाड, म रारें् िंाड. याच्या हबयारें् तेल जाळण्यासाठी उपयोगी व औषधी आहे. 
हे तेल कडू असते. पहा : करंडी [सं.] 
 
करज न. (हातापासून उत्पन्न िंालेले) हाताच्या बोटारे् नख : ‘श्रीरमाक र्य गन करजारें्, बालर्ंर 
कहरती कर ज्यारे् ।’ - पाथचभाग्य (वामन)१०. [सं.] 
 
करतकाळ, कझतकाळ प . कठोर, अहतभयंकर मन ष्ट्य, प्रािी, वस्तू, कदचनकाळ. [सं. कृतातं + 
काल] 
 
करजिपुतळी, करजळपुतळी स्त्री. हदवा व काजळ लावलेले भाडें घेऊन शक न पाहण्यार्ी तऱ्हा. पहा 
: करपुतळी : ‘करजळ प तळ्याते हनत्य र्ोरून पाहे ।’ - सारुह ७·७६. 
 
करजी, करंजी स्त्री. १. करंज िंाडार्ी शेंग, बी. २. एक िंाड. ३. (करंजीच्या शेंगेच्या आकारारे्) एक 
पक्वान्न. रव्याच्या पापडीत खसखस-खोबऱ्यारे् प रि भरून व त पात तळून हे तयार करतात. 
 
करजुचे अहि. फार वळे पाण्यात राहहल्याने सवच अंगाला स रक त्या पडून आखडिे. (गो.) 
 
करजेि, करंजेि न. करंजाच्या हबयारें् तेल. [सं. करंज+तेल] 
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करट प . न. काकडीच्या जातीरे् एक अहतशय कडू फळ. याच्या आतील मगज काढून टाकून सालीर्ा 
पितीसारखा हदवा लावण्यासाठी उपयोग करतात; कडू कारंटे. पहा : करवट [सं.] 
 
करट, करंट न. अहतशय आग होिारे गळू; उठािू; उबाळू : ‘स्तनमान काय पावे जहरहह उरन वृहद्ध 
पावलें  करट ।’ - मोकिच २८·३३. [सं.] 
 
करट प . १. मृताच्या अकराव्या हदवशी करायरे् श्राद्ध. २. कावळा; काक : ‘पहर तंू वरटेहस करट नीर् 
। कसा मान्द्य काय होशील ।’ - मोहवराट १·१३२. [सं.] 
 
करट हव. (पोळी-भाकरीर्ा) काठ; बाजूर्ा कडक भाग : ‘रोहटयार्ी करटे आहि केळाहर्या साली ।’ 
- लीर्पू १९. 
 
करटा, करंट, करंटा हव. १. दैवहीन; द दैवी; कमनहशबी; हतभागी : ‘नव्हेसी वीरवृहत झलाठा । अहत 
करंटा नप संक ।’ - एरुस्व ६·४२; ‘पालथा घट करटा जन ।’ - यथा २·७५५. २. कंगाल; दहररी; कृपि : ‘त्या 
स खास लात मारून । जात आहे करंटा ॥’ - नव २१·११८. ३. (व्यापक) हभकार; ओसाड; नापीक; धनहीन 
(गाव, देश). ४. हनष्ट्फळ; वािंंोटा; बेकायदेशीर (मनातील हवर्ार, बेत, कल्पना, शक्कल इ.). ५. नाल्स्तक; 
उदासीन : ‘धमाहवषयन फार करंटा ।’ - अमृतराय ५२. ६. फसिारा; हनष्ट्फळ होिारा (उपाय इ.). [सं. 
करट] 
 
करटा बांगडा, करंटा बांगडा सम रातील बागंडा या नावार्ा एक मासा. 
करटी, करंटी स्त्री. लहानसे करट, गळू, प टक ळी (प वाने भरलेले क्षत) : ‘त्या द गंधीला तोंड पडून 
करट्याच्या रूपाने म्हिा … पापी म्हिून बोट दाखहवता येत नाही.’ - भाऊ अं. २, प्र १. [करट-करंट शब्दारे् 
लघ त्वदशचक रूप] 
 
करटी प . हत झी : ‘कन काल व्याल करहट-घोटक-भट-भेक खावया स टले ।’ - मोभीष्ट्म ३·५९. [सं. 
करट = हत झीरे् गंडस्थळ; करटी = हत झी] 
 
करटी, करंटी, करवटी, करवंटी, करोटी स्त्री. १. डोक्यार्ी कवटी. २. नारळार्ी कवर्ी, सबधं, अधी झकवा 
त कडा; कवर्ीरे् केलेले पात्र; नरटी; नरोटी. करवटंीर्ी बटिे करतात. हहरे् तेल गजकिच, नायटे यानंा 
लावतात. [सं. करोटी] (वा.) करोटी हातात येिे - हभकेला लागिे. 
 
करटुिनया दारू. (क .) 
 
करटुिी, करटुिे, करंटोिी, करंटोिे न. स्त्री. एक वले व हतरे् फळ. ही वेल ५-६ हात पसरते. हहला 
आषाढात फळे येतात. फळारं्ा रंग हहरवा असून वर काटे असतात. हहच्या फळांर्ी भाजी करतात. यास 
काटंली, कंटोली, रानकारले म्हितात. [सं. ककोटकी]  
 
करटे न. कवर्; आवरि; पाठ : ‘र्ालतेया ंदळारे्नी भारें । कूमारे् करटे क सकरें ।’ - हशव ५४०. [सं. 
करोटी] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
करटे न. वाईट अन्न; कदन्न; भाजीभाकरी. (हि. खािे) [सं. करट] 
 
करड स्त्री. एकदार् घरटीतून भरडून काढलेले झकवा एकदार् घाव घातलेले भात; वरील टरफल 
हनघालेला तादूंळ; भरड, असडी तादूंळ : ‘कच्ची करडही (न सडलेले तादूंळ) हभजवनू खोबऱ्याबंरोबर खात 
असू.’ - माजी २३३. [क. करड  = भरड] (वा.) करड काढिे - भराभर कसेतरी उरकिे; अव्यवल्स्थतपिे 
पि सपाट्याने काम करिे. करड खाऊ िागिे - (हत झी) मस्तीला येिे. 
 
करड स्त्री. न. ताबंसू रंगारे्, वाईट वास असलेले, खरखरीत डोंगरी गवत; क सळी गवत : ‘मी आहि 
गोपाळ उंर् वाढलेल्या करडातून भटकायरे्.’ - शलेकू ५९. (को.) 

हव. श ष्ट्क (त ळत ळीत नसलेले); रुक्ष; खरखरीत; राठ; ताठर (केस). [क. करड = वाळलेला 
र्ारा, गवत] 
 
करड हव. कडक; कठोर : ‘नाना शब्द करडे होडे ध्वनी फूटती ।’ - गरा १०३. 
 
करड स्त्री. केसार्ा राठपिा, खरखरीतपिा (करड गवतासारखा) : ‘दाढीहमशीला करड आली 
होती.’ - रानगंगा. 
 
करड प . उंदराने खाले्लला कापूस. (व.) 
 
करड अड ळसा. एक औषधी वनस्पती. 
 
करडई स्त्री. १. एक पालेभाजी. हे िंाड ढोपराइतके वाढते. पाने लाबंट असून त्यारं्ी भाजी करतात. 
फ लापंासून क स ंबा रंग काढतात. याच्या हबयारें् तेल काढतात व पेंड ग रानंा घालतात. तेलार्ा जाळण्यासाठी 
व खाण्यासाठी उपयोग करतात. २. एक उपधान्द्य; करडईरे् बी. ३. धोत्रा. [क. करडकाई] 
 
करडकांगोिी स्त्री. कागंोिीर्ा एक प्रकार. 
 
करडकूट, करडगूळ न. करडईरे् काडं झकवा भसू (करडई बडवनू बी काढून घेतल्यानंतर 
राहहलेले). 
 
करडिे अहि. पाढं रके, भ रकट, करड्ा रंगारे् होिे : ‘तेव्हा ं करडैजे काहंत । डोळे कोंदनी जाती । 
स ढाळपिारे् भाव काढती । जाउनी टवकेपिे ।’ - ्ाप्र ८२३. 
 
करडिे, करंडिे उहि. क रतडिे; (उंदीर, घोडे वगैरे प्राण्यानंी कपडे) दातानंी र्ावनू फाडिे, 
भोक पाडिे : ‘दातं लाउहन बळें करडावें ।’ - झकगहव २९; ‘उंदराने करंडलेले टोपले.’ - स्मृहतहर्ते्र २. 
 
करड भाजिी जार्िूक; िळिूक. (व.) 
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करडा प . (पाक.) नारळाच्या खवलेल्या र्वापासून तयार केलेली पोळी. हहला ‘सोयर्ी पायहडश’ 
असेही म्हितात. 
 
करडा हव. १. भ रकट; काळा व पाढंरा हमश्र असा एक रंग. २. भ रकट रंगार्ा; पाढंऱ्या रंगावर काळे व 
ताबंडे हठपके असलेला (घोडा). ३. अधचवट हपकलेले, काळे पाढंरे (केस). ४. तेल न लावल्याने रुक्ष, राठ 
िंालेले (शरीर, केस). [क. करड] 
 
करडा अधचवट सडलेला; करड (तादूंळ). [क. करड ] 
 
करडा हव. १. कडक; हनष्ठ र; कठोर; रानटी; पक्का (मन ष्ट्य, जनावर). २. सख्त; जाज्वल्य; कठीि 
(अंमल, कारभार इ.). ३. भेसळ केल्याम ळे कठीि, टिक िंालेले (लोखंड, र्ादंी वगैरे). [क. करड ] 
 
करडा प . १. (सोनारी धंदा) ठसे उठहवण्यारे् झकवा खार्ा (रुपयाच्या कडेला असलेले र्रे, रेघा) 
पाडण्यारे् पट्टीसारखे एक हत्यार. २. सोन्द्याच्या तारेवर रेघा वगैरेसारखी उठहवण्यार्ी नक्षी, तरवारीच्या 
म ठीवर व पट्ट्ट्यावर झकवा ब गड्ावंर अशा प्रकारर्ी नक्षी असते. अवटीवर तार दाबनू ही नक्षी वठहवतात. 
कोंदिकामासाठी करड्ाच्या नक्षी - खाच्यात तार झकवा पट्टी बेटतात. 
 
करडा पहा : खडा 
 
करडा प . करडईर्ा दािा : ‘बयत्यारे् करडे हातघाण्यावर रगडले म्हिजे तेल हमळत होते.’ - काळी 
आई ३. 
 
करडा अम्मि १. कडक सत झा; कठोर, हनष्ठ र कारभार. २. ध ंदी; अंधता; सामर्थ्यच; उन्द्माद (एखाद्या 
कैफकारक वस्तूर्ा). 
 
करडा इन्साफ खोटा, अन्द्याय्य हनकाल. 
 
करडाची आवटी (सोनारी) करडा तयार करायर्ा ठसा. याला खार्ा झकवा भोके असतात. 
 
करडापट्टी स्त्री. १. (सोनारी धंदा) सोने, र्ादंी वगैरे धातूच्या लडीरे् त कडे पाडण्यारे् हत्यार. 
(गो.) २. (नाहवक) गलबताच्या बाजूच्या भोवती असिारा फळ्यारं्ा झकवा कळकाच्या काबंीर्ा (पावसाच्या 
िंडीच्या हनवारिाथच) लावलेला पडदा. 
 
करडा हात परािम; जोरार्ी कृती; त्वषेय क्त हिया : ‘ल्हान पराई होउहन शूरानें करडा हात केला.’ - 
ऐपो ८९. 
 
करडी स्त्री. मेंढी. [सं. कररी] 
 
करडी पहा : करडई : ‘क िास न हमळे भाजी, क िी राजी, करडी हमळो आंबाडी ज नी ।’ - ऐपो ३७०. 
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करडी हव. १. कठोर; हनष्ठ र. पहा : करडा. २. पक्की; आवळ. (माळवी) 
 
करडी स्त्री. एक प्रकाररे् पाढं रके, आखूड बारीक व हनपाती गवत. 
 
करडी कमान १. भ वयारें् आक ं र्न (कपाळास आठी पडताना होिारे). २. विदृष्ी; िूरता. (वा.) करडी 
कमान धरिे - दात धरिे : ‘त्यानंी झशगावर करडी कमान धरली.’ - फहकरा ६०. 
 
करडी ढोि, करंडी ढोि एक प्रकाररे् र्ामड्ारे् रिवाद्य; मोठा ढोल; करंढोल. [कं. करडे = पखवाज; 
दोन्द्हीकडून वाजिारा ढोल] 
 
करडी नजर विदृष्ी; हनष्ठ रता; कडक पहारा; सक्त देखरेख; गैरमेहेरबानी; अवकृपा; िूरता. 
 
करडी मजी १. खप्पा तहबयत; इतराजी; राग. २. मनोवृत झीर्ा कडकपिा; करडेपिा; हनष्ठ रता. 
 
करडू, करडे न. शळेीरे्, बकरीरे् लहान हपल्लू, कोकरू. शळेीच्या स मारे तीन महहन्द्यापयंतच्या 
हपलाला म्हितात. 
 
करढोक, करढोकी, करडोक, कडेढोक प . एक पक्षी; करकोर्ा. 
करि प . (भहूमती) काटकोन हत्रकोिातील काटकोनासमोरील बाजू झकवा र्त ष्ट्कोनातील 
समोरासमोररे् हतरपे कोनझबदू जोडिारी रेषा; किच. [सं. किच] 
 
करि न. १. कोितेही कृत्य करण्यारे् साधन; साधनीभतू वस्तू; साहहत्य : ‘म्हिौहन इंहरयातें आम्हन । 
करिें म्हिों ॥’ - ्ा १८·५०६. २. कान; शरीरावयव; इंहरय : ‘जाहिजे तेवन करिें । सागंती ्ान ॥’ - ्ा 
१३·१७९. ३. करिे; कृती; कायच : ‘कैसें वो त मरे् करि । जे प हढला एओ पाहे मरि ।’ - हशव ८२०. ४. 
(समासात) करिे; करण्यार्ा व्यापार. जसे :- एकीकरि, श द्धीकरि इ. [सं. कृ = करिे] 
 
करि न. (व्या.) तृतीया हवभक्ती व हतर्ा अथच. [सं. कृ = करिे] 
 
करि न. योगम रा : ‘पारं्ही करिें प्रकटलन ।’ - लीर्पू ५८४. 
 
करि न. १. (नृत्य) हस्तपादारं्ी संय क्त हिया. ही करिे १०८ आहेत. २. (नृत्य) दोन र्ारनर्ा समूह. 
[सं. कृ = करिे] 
 
करि रहतिीडेतील आसन : ‘करिर्ात यच न पढे स ंदरी ।’ - उगी ५३२. 
 
करि प . दाहगन्द्यात उभा लटकता बाधंायर्ा, लंबोळ्या आकृतीर्ा लोलक वगैरेसारखा भाग. 
(बडोदे) 
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करि मंहत्रमंडळ : ‘अमात्य रुरपैयेत्याहद श्रीकरिं ।’ - हवहार हशला १.  
 
करि हव. उंर्. (व.) 
 
करि न. १. (ज्यो.) र्ंर व सूयच यामंधील अंतराच्या ६° भागास करि ही सं्ा आहे. प्रत्येक हतथीत 
पूवाधात एक व उत झराधात एक अशी दोन करिे असतात. एकूि करिे ११ आहेत. २. इष्शकापासून ग्रहादी 
गहित साधन. 
 
करि, करिो प . करंडा (क ं कवार्ा). (गो.) [सं. करंड] 
 
करिकुवारी स्त्री. कोरफड; क वारकाडें; कवारपाठा. (व.) 
 
करिकुसंू न. (साधंकाम) दोन लाकडे एकमेकातं बसहवण्यार्ी पद्धत, तऱ्हा (कानाच्या 
आकारारे् क सू करून). 
 
करिगं्रथ ग्रहपरं्ागं. 
 
करिग्राम प . १. इंहरय समूह. २. देह; शरीर : ‘कासया हा करिग्राम  । वोस  पाडावा ।’ - गीता 
१·२३४२. [सं. करि+ग्राम] 
करि चौकट, करिाची चौकट स्त्री. करिक सवाने साधंलेली र्ौकट. 
 
करिता स्त्री. साधनात्मकता; साधनीमूलतत्त्व : ‘आहि आपि होऊनी कता । ्ाना आिी करिता ।’ - ्ा 
१८·४९४. 
 
करिपुतळी पहा : करपुतळी 
 
करिफि न. (ज्यो.) करिाच्या स्वामीन सार श भ झकवा अश भ फल. 
 
करिरूप न. (व्या.) कोित्याही धातूरे् हवहधरूप, अल्स्तवार्क रूप (आहे या अथी). जसे :- मी 
आहे, तो आहे. 
 
करिवाच्य न. (व्या.) तृतीयातं नाम. [सं.] 
 
करिसार हव. काम करायला समथच : ‘मला कशाला श्रेय त मर्ी हवहीि करिसार असताना?’ - 
आआश े५६. 
 
करिा प . किा; आरंभी लहान व शवेटी मोठे होत गेलेले हपतळेरे् त तारीसारखे एक वाद्य. 
र्ौघड्ाच्या शवेटी किा वाजवतात. [फा. किा] (वा.) करिा फंुकिे - गावातील सवच लोकानंा जेवायला 
बोलाहविे; जेविारे् जाहीर आमंत्रि देिे. (कर.) 
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करिाणबदरी स्त्री. एक प्रकाररे् नक्षीकाम. 
 
करिािची पहा : करिेकरी : ‘महब दल्लाखान रोहहले आहि करिालर्ीस गोळी लागली.’ - ऐलेसं 
३५०९. 
 
करिावळ स्त्री. एखादे काम केल्याबिलर्ी मज री. 
 
करणिक प . १. कर्मिक; हलहहिारा; क लकिी. २. श्रीकरिाहधपतीच्या करे्रीतील कारकून. हे 
आडनाव कायस्थप्रभूमंध्ये रूढ आहे : ‘महल मालो दत झ येकू । करहिक ।’ - र्ौऱ्याशीर्ा लेख (पंढरपूर, शके 
११९५). [सं. करहि = हलहहिे, लेखन] 
 
करिी स्त्री. हत झीि : ‘तो ज िंारा ंगडे : पाहंूं भारशाखंळ काढे : तोहह करिीये पडे : धाओ न धरी ।’ - 
उगी ३५९. 
 
करिी स्त्री. (गवडंी काम) हगलावा वगैरेर्ा र् ना, हर्खल, हसमेंट इ. साफ करण्यारे् हत्यार; थापी : 
‘त्याच्या हातातली करिी ओघळती होऊन थरथरत होती.’ - उअं ५६. 
 
करिी प . लेखक; लेखनाहधकारी. 
करिी स्त्री. एक िंाड. 
 
करिी स्त्री. १. कृती; हिया; कायच करिे; करण्यार्ी पद्धत; वागिूक; आर्रि : ‘वीर उदंड असहत पहर 
त्याला पाथा त िंी नये करिी ।’ - मोकिच ४५·५१. २. लीला; अलौहकक गोष्. यार्ा प्रयोग हवस्मयकारक 
झकवा लोकोत झर कृत्यासंबंधी करतात : ‘न कळे देवार्ी करिी ।’ - ऐपो ३५५. ३. लग्नात ह ंड्ाहशवाय वर व 
तत्पक्षीय मंडळनर्ा करायर्ा मानपान, सत्कार, देिगी (वस्ते्र, दागदाहगने वगैरे देऊन). (हि. करिे.) ४. 
एखाद्याला उिेशून केलेले रे्टूक, जारिमारि, मंत्रतंत्र इ. प्रकार; कवटाळ : ‘ते पहतवरं्का हनधारी । सवच 
काळ करिी करी ।’ - कथा ५·२·४८. ५. अर्ाट कृत्य; परािम : ‘कळे राजेंरार्ी त्वहरत शरसंधान करिी ॥’ 
- र २. [सं. कृ -करिे] 
 
करिी खुसपट १. अडर्ि; अडथळा. २. कारस्थान : ‘करण्या ख सपटे हर्त झास येईल ती करून त्यारे् केले 
धूलीस मेलविे.’ - प दभा १·२४६. 
 
करिी, करिीगत हव. (ग.) वगचमूळ पूिांकात येत नाही अशी (राशी). [सं.] 
 
करिीचा हव. कृहत्रम; कृतीर्ा तयार केलेला; बनवलेला. (राघू, घोडा, मन ष्ट्य वगैरे मातीर्ी 
हर्ते्र) : ‘करिीरे् काहंन न मनें सज्जना । यावें लागे मना वृद्धाहंर्या ।’ - त गा २८६३. 
 
करिीचा आंबा कलमी आंब्यारे् िंाड व फळ. 
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करिीचा रोग मंत्र, तंत्र, जादूटोिा वगैरेंनी उत्पन्न केलेली बाधा.  
 
करिी णचन्ह (ग.) घाताकं दाखविारे हर्न्द्ह. उदा. क्ष. 
 
करिीची बाधा पहा : करिीचा रोग  
 
करिीचे पागोटे पगडबदंाने ठोकळ्यावर बाधूंन तयार केलेले पागोटे (डोक्यावर बाधंलेले नव्हे).  
 
करिीय हव. करायला योग्य, उहर्त (असे कमच, धमचकृत्य) : ‘परी करिीया अकरिीया न देखा । अपेंपरू 
नोळखा ।’ - ऋ ४५. [सं.] 
 
करिीराशी स्त्री. (ग.) घाताकंहर्न्द्हाखाली येिारी संख्याराशी. 
 
करिीसार हिहव. कृतीप्रमािे; कमासारखे. 
 
करिे उहि. १. उरकिे; उलगडिे; तडीला नेिे; बनहविे; जमहविे; रर्िे. २. होिे; घडून येिे; बनिे 
(अकमचक प्रयोग.) जसे :- मला मळमळ करते. ३. एखाद्या पद्धतीने वागिे; एखाद्या पद्धतीला अन सरिे. 
[सं. कृ = कर्] (वा.) करून घेिे - एखाद्याकडून, द्वारे काम उरकून घेिे, एखाद्याच्या मागाने तडीस नेिे, 
हमळहविे, संपादिे. करून चुकिे, करून टाकिे - (एखादे काम) प रे करिे, संपहविे : ‘ती तर 
अस्माहदकानंा पसंत करून केव्हार् र् कली.’ - मािंी पि तीर् गत (उषागं्रथमाहलका) ६. 
 
करिे न. कृती; कमच; काम. 
 
करिे शअ. कालवार्क शब्दानंा लागिारा मयादादशचक शब्द; पयंत; पावतेो; बरोबर; च्या वळेी; 
त्यापेक्षा उहशरा नाही (वळे दाखहविारे अव्यय, मोल्स्वथच). 
 
करिे सहि. अनेक नामानंा जोडून येिारा व त्या संबंधीर्ा हिया दशचहविारा धातू. जसे :- तो अभ्यास 
करतो, ती स्वयंपाक करते, तो काम करतो, गारुडी सापार्ा खेळ करतो - अशा वाक्यात नाम (कता) + 
नाम (कमच) + करिे अशी रर्ना असते. नामाच्या अथान सार करिे याच्या अथालाही हवहवध िटा प्राप्त 
होतात. उदा. मूर्मतकार मूती करतो. (घडवतो, बनवतो), राजा य द्ध करतो (लढतो), तो अन्न भक्षि करतो 
(खातो, जेवतो). अनेक इंग्रजी नामानंा झकवा धातंूना हा धातू लावनू बोलण्यार्ी पद्धत आहे. असा धातू 
अकमचक असल्यास त्याला होिे या धातूर्ी रूपे लागतात. जसे :- मालकानंी त्याला हडसहमस केलं, परं्ानंी 
त्याला हडस्क्वाहलफाय केलं, हे हरराइट करून द्या. 
 
करिेकरी हव. किा वाजहविारा. 
 
करिेर न. वराला द्यायर्ी देिगी; मानपान. पहा : करिी २ : ‘समथे द बळ्यारें् करिेर साहजरें केलें  ।’ 
- सप्र १४·३९. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करतड हव. खरतड; कमनहशबार्ा; द दैवी. (व. घाटी) पहा : खडतर 
 
करति प . तळहात; हातार्ा तळवा : ‘प्रत्यक्ब द्धी करतळें । हातवसावें ॥’ - ्ा १५·२५८. [सं.] 
 
करतिभाष स्त्री. हातावर हात मारिे; वर्न देिे : ‘असें वदून करतलभाष । देऊन त ष् केलें  त्यास ।’ 
- नव १५·१७७. 
 
करतिणभक्षा स्त्री. १. घरोघर जाऊन जे अन्न कोिी घालील ते तळहातावर घेऊन हतथल्या तेथेर् 
उभ्या उभ्या खािे; अशाप्रकाररे् व्रत झकवा हभक्षा. २. (ल.) घरदार नसिे, फझटग असिे; हभक्षावृत झी. [सं.] 
 
करतिामि, करतिामिक, करतिामिकवत हव. हिहव. (हातात प्रत्यक्ष असलेला आवळा जसा 
सवच बाजंूनी पाहता येतो त्याप्रमािे). १. हसद्ध; स्पष्; उघड; ज्यारे् सवच बाजंूनी ्ान िंाले आहे असे; ज्याला 
द सऱ्या प्रमािार्ी गरज नाही असे; संशयातील : ‘वदेशास्त्रार्ा महथताथच । िंाला करतलामलकवत् ।’ - एभा 
११·१०४९. २. (ल.) अवगत िंालेली; हातर्ा मळ बनलेली; अत्यंत स लभ; साध्य (हवद्या, कला, शास्त्र 
वगैरे) : ‘महाराष्ट्र व संस्कृत या दोन्द्ही भाषा मोरोपतंाला करतलामल होत्या.’ - हन ७६५. ३. स्वाधीन; स गम 
: ‘सारा भगूोल ज्यास करतलामलकवत् आहे त्यास एखाद्या रानातं नेऊन सोडला झकवा त्याच्या हाती 
जहाजार्ें स कािू ंहदलें  तर काय मौज होईल बरें ।’ - हन [सं. कर+तल+आमलक] 
 
करतव्य न. हकीकत; वतचमान : ‘याप्रमािे सन हतसासमासेन साली करतव्य जाले’ - ऐकोप र. 
 
करतळ न. एक वाद्य २. हातार्ी टाळी. 
 
करताि, करतािी, करताणिका न. प . स्त्री. १. (वाद्य) बाहेरच्या बाजूने हनमगोल व आतून सपाट 
असे काशारे् टीर्भर लाबं व तीन बोटे रंुद व दोन्द्ही कडानंा हनम ळते असे दोन दोन त कड्ारें् वाद्य. हे अंगठा 
व बोटे यामंध्ये धरून हर्पळ्यासारखे वाजवतात. ताल धरण्यासाठी यार्ा उपयोग करतात. केव्हा केव्हा 
मृदंगाच्या साथीत वाजवतात. (सामा.) हर्पळ्या; िंाजं : ‘नृत्यकृत्य तत्कारतान करताल िं ंमकझ्या अंतरी 
।’ - राला ३१. २. टाळी; दोन्द्ही तळहात एकमेकावंर आपटून काढलेला आवाज (हि. वाजहविे, देिे, हपटिे) 
: ‘अद्वय भजनें अखंड स्मरिें वाजहव करताळी ।’ - एकनाथ पदें (नवनीत) ४४९; ‘कथा अन्द्वय लापहिका । 
नाम घोष करताहलका ।’ - दास ४·२·१०. ३. र् टकी; हर्टकी (हि. वाजहविे.) [सं. कर+तल, ताल] (वा.) 
करताि धरिे - हातानंी ताल धरिे; साथ करिे. 
 
करतुकीचा कांदा कतृचत्ववान : ‘गाडे घोडे गाई म्हशी बलै आदिर् री । करत कीर्ा कादंा तीनदा येतो 
आंगावरी ।’ - पला ८१. [सं. कतृचत्व] 
 
करतुत स्त्री. मोठेपिा; कतचबगारी; परािम; कतेपिा : ‘त्यानं अगदी सहजपिानंर् भटमामारं्ी करतूत 
पाहहली.’ - काशभट ६. 
 
करद हव. कर देिारा; माडंहलक : ‘पारं्ाळ, क झलद, ऋहषक केले झजकून करद सस्नेह ।’ - मोकिच 
६·९. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
करदनकाळ हव. अहतिूर. पहा : करजतकाळ. [सं. कदन+काळ] 
 
करदशयन न. सकाळी उठल्यावर अन्द्य कोितीही वस्तू पाहण्याआधी आपल्या हातारे् दोन्द्ही 
तळव ेडोळ्यासंमोर धरून त्याचं्याकडे पाहिे. 
 
करदळ, करदळी स्त्री. १. एक फ लिंाड; कापूरकेळ. २. केळीरे् िंाड. [सं. कदली] 
 
करदा प . शतेकरी; जमीन करिारा, कसिारा; स्वतः शतेीर्ा धंदा करिारा (मालक झकवा कूळ). हा 
शब्द अनेकवर्नीही उपयोगात आितात. जसे :- करदे पाटील. [सं.] 
 
करदा प . िोध; राग : ‘लक्षमि दीर करदा आला । घेहतला रंग्या बापू रे ।’ - लोसा शब्द ५०. (को.). 
 
करदान बस्तान पहा : कदयन बस्तन 
 
करदाय, करंदे स्त्री. १. कटकट; मोठा आवाज. (गो.) २. कठोर शब्दानंी ताडन; द ःशब्द; ध्वनी. [ध्व.] 
 
करदाविे न. एक प्रकाररे् गवत. यार्ी फ ले हपवळी असतात. पहा : करंदोळ 
करदोटा, करदोडा, करदोरा, करधोटा, करधोडा प . पहा : १. कडदोरा, करगोटा. २. कमरपट्टा : 
‘कटन ल्याहलसे करदोरा ।’ - देवीदास भामाविचन ८. 
 
करदोडा, करदोडी प . बाधंीव हवहहरीत उतरण्यासाठी बाधंकामास धरून राखलेला कंगोरा. हा 
हवहहरीच्या तळापयंत असून स मारे दीड हात अंतराने ठेवतात. 
 
करदोडी, करदोरी स्त्री. मोठाले दोर वळण्यासाठी तयार केलेला तात्प रता सोपा; दोरशाळा. 
 
करदोंडी स्त्री. एक प्रकाररे् िंाड. 
 
करन प . पोपटार्ी एक जात. (िंाडी) 
 
कर न कर, कर न करी, कर ना करी, कर ना कऱ्या १. जे करायला पाहहजे ते न करिारा व जे करायला 
नको ते करिारा (मन ष्ट्य). २. हट्टी; कशानेही समाधान न होिारा; तेढा; तंडेल; हवतंडवाद घालिारा; 
अकरनकर : ‘हा त िंा करनकरी स्वभाव त झ्या मावशीला आवडला नाही.’ - बाळ २·७७. ३. द सऱ्यार्ा उत्कषच 
सहन न होिारा. 
 
करनकुवारा प . कोरफड; केतकी. (िंाडी) 
 
करनफुि न. लवंग. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करन्यास प . अंग ष्ठ, तजचनी, मध्यमा, अनाहमका, कहनहष्ठका व करतल यानंा अन िमे समंत्रक 
स्पशच करिे. देवता आपल्या बोटाचं्या हठकािी कल्पिे. [सं.] 
 
करप, करपी प . स्त्री. १. हशजवताना करपलेले, काळे होऊन भाडं्ाला हर्कटलेले अन्नपदाथच. २. अहत 
उष्ट्ितेने जळलेले झकवा वाळलेले पीक. [का. करक ] 
 
करप न. कठीि पदाथार्ा धार असलेला त कडा (कार्, झशप, दगड, खापर, कालव े वगैरेर्ा); 
कपरी. [सं. कूपच = दगड, खडा] 
 
करपचंद प . (सोनारी) घड्ाळार्ी साखळी; िडा. (गो.) 
 
करपट हव. १. करपलेले; अधचवट जळलेले (अन्न, भात, भाकरी). २. जळका, जळकट (वास). ३. 
अजीिाम ळे घशाशी येिारे द गंधय क्त आंबट (ढेकर). [क. कहर = भाजिे, करपिे] 
 
करपट न. वस्त्रार्ा फाटका त कडा; फडके : ‘जैझव करपटशतें कृशान । हवकहसजे जैसा ।’ - कथा 
३·१६·१. [सं. कपचट] 
 
करपट प . आकल्स्मक येिारा त फानासारखा वारा व पाऊस. 
करपटसड्या, करपटड्या हव. पौहष्क अन्न अथवा पदाथच सेवन केले असतानाही प ष् होत नाही 
असा (मन ष्ट्य). 
 
करपटाि, कपटाणि स्त्री. करपलेल्या अन्नार्ा वाईट वास, घाि. 
 
करपिे अहि. १. भाजिे; जळिे; होरपळिे; भाजून हनरुपयोगी होिे (अन्न वगैरे) : ‘का हनपट करपोहन 
गेलें  ।’ - ्ा. १७·१५६. २. कडक थंडी झकवा ऊन याम ळे नष् होिे; नासिे (शतेातील पीक, िंाडे) : ‘फळतन 
िंाडें करपती ।’ - दास ३·३·४६. ३. म्लान; हनस्तेज, द बचळ होिे; (भय, शोक इ. म ळे) वाळिे, िंडिे, हनस्तेज 
होिे : ‘स्वास्र्थ्य पाव ेकरपहलही सती ।’ - मोरा १९. ४. खंगिे; द ःखाने, हवकाराने शरीर क्षीि होिे; काळपटिे 
: ‘स्पशच जालेआं कमळारं्ा । तन  करपत सै ।’ - हशव ८३३. ५. कष्ी होिे; द ःख पाविे : ‘तैसे तत्सौंदयें रहतमदन 
हर्त झन करपती ।’ - हवहव ८·१·२०. [क. करक , करप ] 
 
करपिे सहि. हर्डिे; भडकिे : ‘आम्ही पल्ब्लकला सतावतो म्हिून तो आमच्यावर जाम करपत असे.’ - 
वासू १६. 
 
करपत्र न. १. करवत : ‘हकहत हदस करपत्रन आपला जीव घालंू ।’ - सारुह ३·७३. २. करवतीच्या 
पात्यासारखी पाने असिारी नेच्यार्ी एक जात. [सं.] 
 
करपल्लव प . १. हातार्ा पंजा; हात : ‘पहात करपल्लवा ंजंव सरळा ।’ - ्ा ११·२१४. २. हाताने 
खूि करिे; पालविे. (हि. करिे.) [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करपल्लवा, करपल्लवी भाषा, करपािवी स्त्री. अकाराहद विच हाताच्या बोटावंर बसवनू त्या संकेताने 
भाषा बोलिे; ख िानंी बोलिे; ग प्त गूढ भाषा. (हि. करिे.) : ‘नेत्रपालवी नाटकळा । करपालवी भेदकळा 
।’ - दास ५·५. २७. 
 
करपल्लवी णवद्या स्त्री. बोटानंी केलेल्या ख िातूंन हवर्ार सागंण्यार्ी हिया; मूकबधीर लोकासंाठी 
असलेली बोटाचं्या ख िावर बसवलेली अक्षरमाला.  
 
करपक्ष्म पखं हेर् ज्यारें् हात आहेत असे प्रािी. (वाघूळ, पाकोळी वगैरे). [सं.] 
 
करपंजी, कयपंजी स्त्री. हातात धरायर्ी मोठी पिती. 
 
करपा प . करपट; जळका; वाळलेला त कडा, भाग; करपलेला भाग : ‘सावळ्याने रेड्ाप ढे करपी 
कोवळी पेंडी सोडून टाकली.’ - बाब ६४. 
 
करपा प . र्पटा, सपाट व पातळ झशपला. (गो. को.) पहा : करप 
 
करपा प . काळ्या रंगारे् फूल येिारे एक िंाड. 
 
करपात्री हव. कर (हात) हेर् ज्यारे् (भोजनारे्) पात्र आहे असा (परमहंस); करतल हभके्षरे् व्रत 
घेतलेला; जोग्यारं्ा वगच : ‘परमहंस करपात्री ।’ - वैसीस्व १२·६१. [सं.] 
 
करपी स्त्री. १. जळिे; नासिे; स किे; वाळिे (पावसाच्या अभावाम ळे हपके इ.) (हि. पडिे.) २. ताप, 
भकू वगैरेम ळे पोटात पडिारी आग. (हि. पडिे.) ३. भाडं्ाच्या ब डाला लागलेली जळ, मस, काळेपिा. 
४. करपलेले अन्न. 
 
करपी हव. दोन्द्ही गालावंर पाढंरा रंग असलेली मेंढी. (ज न्नरी) 
 
करपीडन न. १. एकमेकारं्ा हात धरून हलहविे; हस्तादंोलनढ : ‘बाकीच्यानंी स दैवाने 
करपीडनावरर् भागहवले.’ - पहरपूर्मत ८. २. करग्रहि. [सं.] 
 
करपुतळी स्त्री. काश्याच्या थाळ्याला लेप लावनू त्यावर हदव्याच्या प्रकाशात शक न झकवा भहवष्ट्य 
पाहण्यार्ी एक रीत. कोिी हाताच्या अंगठ्याच्या नखाला काजळ लावनू त्यावरही पाहतात; कज्जळप तळी. 
 
करपुष्कर न. (करकमल) १. हातारे् अग्र; बोटे. २. हत झीच्या सोंडेरे् टोक : ‘घे इक्ष  वारि जसा 
करप ष्ट्करानें । श्रीराम र्ाप उर्ली करप ष्ट्कराने’ - वामन, सीतास्वयंवर ३२. [सं. कर = हात + प ष्ट्कर = 
कमल, प ष्ट्प] 
 
करपृष्ठ न. तळहातार्ा मागर्ा, खालर्ा भाग; पजंार्ी पाठ. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करपेि न. मऊ व र्ागंले, ग रानंी खाण्याजोगे एक प्रकाररे् गवत. 
 
करप्रणनयम (अथच.) करतत्त्व; करारं्ी रक्कम ठरहवण्यारे् तत्त्व. 
 
करपि स्त्री. (सोनारी) अंगठ्या वगैरेंच्या ठशारं्ी पट्टी. (खा)  
 
करफष प . सरडा : ‘र्ार करफष व जवखाईरे् मूळ बारीक करून करडई तेलात भाजून हमळवनू केस 
गेले असतील तेथे लावाव.े’ - अर्श्प २·३०४. [फा.] 
 
करबड, करबाड स्त्री. ग रानंी खाऊन उरलेला व त डहवलेला कडब्यार्ा गाळ. पहा : कडबड : 
‘जावयासवें आलें  घोडें । दाला देती करवाडें ।’ - भावाथच रामायि ११·१०. 
 
करबडिे अहि. खडबडीत होिे. पहा : करवडिे 
 
करबडी आडतार्ा एक प्रकार. 
 
करबपाग न. मासे धरण्यारे् एक प्रकाररे् जाळे. (को.) 
 
करबि न. १. म सलमानाचं्या मोहरमात झहदंूनी काढलेले मेळे. २. लेहिंमीर्ा खेळ. [करबला = 
ह सेनरे् मृत्य स्थान] 
 
करबिा प . मोहरमच्या वेळी म सलमान लोक ज्या हठकािी ताब तारें् हवसजचन झकवा दफन करतात ती 
जागा. (बे.) 
 
करबंदी स्त्री. कर देण्यारे् बदं करिे; सरकारी कर (शतेी व प्राप्तीवरील) न देण्याबिलर्ी र्ळवळ : 
‘अलाहाबाद काँगे्रसमध्यें करबदंी, जंगलसत्याग्रह वगैरे ठराव पास िंाले.’ - के ३१·४·१९३०. 
 
करबीि प . एक िंाड. यार्ी पाने फोडिीसाठी उपयोगी पडतात. (गो.) पहा : करवीि 
 
करभ प . मनगटापासून बोटाच्या म ळापयंतर्ा तळहातार्ा भाग. [सं.] 
 
करभ प . हत झी, उंट झकवा इतर पशूरें् लहान हपलू; िावा. [सं.] 
 
कारभार, कारभाग प . माडंहलक राजाने सावचभौम राजास द्यायर्ी खंडिी; कर. (सामा.) 
खंडिी; कर. (हि. घेिे, देिे, बसहविे.) : ‘श्रीमंतासं करभार देऊन आले शरि हरपू परृ्थ्वीवरले ।’ - ऐपो 
१९८. [सं.] 
 
करभूषि न. हातात घालायरे् रत्नजहडत कडे : ‘हपवळे पदक, करभषूि ।’ - रामार्ी भपूाळी. 
[सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
करम न. नशीब; दैव. [सं. कमच] 
 
करम स्त्री. कृपा; औदायच. [फा.] 
 
करम, करमकंद, करमकल्ला, करमगड्डा, करमभाजी, करमाचा कांदा, करमड न. प . स्त्री.
 कोबी; पानकोबी. [फा.] 
 
करमगुस्तर हव. दयाळू; कृपाळू; मेहरबान. 
 
करमटिा, करमटिे न. १. र्टिी. २. आंबट फळे (पदाथच) हमठाच्या खारात ठेवनू खारवनू केलेले 
तोंडी लाविे. पहा : करंबट 
 
करमिूक, कईमत स्त्री. आनंदाने, स खाने काळ घालहविे; मनोरंजन; करमिूक. २. खेळ; मौज; 
आवडता उद्योग; िीडा. (हि. होिे) 
 
करमिे उहि. १. आनंदात, स खात, मौजेत, र्ैनीत काळ घालहविे, जािे. २. (द ःखात काळ) कंठिे. 
[सं. िमि] 
करमिे अहि. एखाद्या क्षारात फळ वगैरे राहहल्याने फळाला झकवा फार वळे पाण्यात राहहल्याने हात, पाय 
वगैरेंना स रक त्या पडिे; आिसिे; हर्रम टिे; हर्रम्या पडिे. 
 
करमफूि न. किचफूल; क ड्ा. 
 
करमबक्षी स्त्री. कृपा : ‘. . . . तेव्हा गौरनरसाहेब बहाद र यािंन आम्हावर करमबक्षी करून नबाब 
व बहाद रीर्ा मरातब हदल्हा.’ − दसकैया २३३. 
 
करमर स्त्री. एक िंाड व त्याला येिारे फळ; करंबळ; करमख. यारे् पान आवळ्याच्या पानासारखे परंत  
थोडे लहान असते. फळ लाबंट असून त्याच्या पाकळ्या थोड्ा वर आलेल्या असतात. फळारें् लोिरे् 
करतात. [सं. कमचरंग] 
 
करमरा हव. आकाराने करमराच्या फळासारखा (कारे्र्ा, सोन्द्यार्ा वगैरे मिी); बाहेरून फ गीर करवे 
असलेला (मिी); जव्यार्ा (मिी). 
 
करमरे न. हरपररेवडीच्या (लहान, रायआवळ्याच्या) पाकळीसारखी आकृती. 
 
करमि, करमळ न. १. करमक; करमर; आंबट फळे येिारे एक िंाड व त्यारे् फळ. २. करबेला; एक 
मोठे िंाड. यार्ी पाने मोठी व लाबंट असतात. 
 
करमिवाि स्त्री. भाजीच्या उपयोगी पडिारी एक वेल. (गो.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
करमाती स्त्री. कोरफड. 
 
करमािा स्त्री. माळेप्रमािे बोटारं्ा उपयोग करिे; जपसंख्या मोजण्यासाठी उपयोगात आिलेली 
उजव्या हातार्ी बोटे (त्यारं्ी पेरे). करागं लीर्ी तीन पेरे, तजचनीर्ी तीन पेरे व मधील दोन बोटारं्ी 
मधल्याहशवाय दोन पेरे यापं्रमािे दहा पेरारं्ी ही माला होते. [सं.] 
 
करमीन प . एक प्रकारर्ा मासा (हा शब्द र् कीनेही तयार िंाला असेल. कारि यारे् हनरहनराळे पाठभेद 
आढळतात.) : ‘श श मार घहडयाळ मत्स्य मगर । कूमच करमीन जळहवखार ।’ − म आहद २९·७७. 
 
करमुर प . कळा : ‘सलगी धरी पयोधर । साहाती सवे ।’ − ऋ. 
 
करमंुचे अहि. हमठाच्या पाण्यात हभजिे. पहा : करमिे 
 
करमोड प . तापार्ी कसर; अंग मोडून येिे. (व.) 
 
करयात स्त्री. काही खेड्ारं्ा महाल (ताल क्यार्ा पोटभाग) : ‘मीठ बदंर पेठ हशवापूर कयात नेवरें स भा 
प्रातं राजापूर’ − बाबारो २·६३. पहा : कणरयात, कयात [फा.] 
करर अ. बाि सोडल्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
करि न. र् नखडी : ‘धारावीर्ें ठािें बाधंण्याकहरता र् न्द्याच्या भट्ट्ट्या ंलावनू उरनर्ा करल घेऊन 
काम स रू केलें .’ − वसमो. पहा : करळ 
 
करि स्त्री. तादूंळ, साव,े नार्िी, राळा, वरी याचं्यावरील टरफल; (हवशषेतः) बारीक तूस. (हर्.) 
[सं.] 
 
करि हव. रोड; अशक्त; कमी दूध देिारी (म्हैस). (क .) 
 
करि हव. बरड; म रबाड (जमीन). 
 
करिाविी, करिाविे स्त्री. झर्रे्पासून झर्र्ोके वगेळे करण्यार्ी (काढण्यार्ी) कृती; कालटिी. 
(क .) 
 
करिी स्त्री. पाढंऱ्या रंगार्ा मासा. याच्या अंगावर काटे असतात. लाबंी स मारे दीड हात असते. (को.) 
 
करिी हव. आखूड. 
 
करिी, करिे स्त्री. न. पािी उपसण्यारे् लाकडी साधन. नारळी, केळी, पोफळीच्या बागानंा पािी 
झशपण्यारे् साधन. शलेिे हे पन्द्हाळासारखे कमानदार असते. यास हातकरले म्हितात. (क . को.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
करवट न. एक कडू फळ व त्यारे् बी. पहा : करट [सं. करट] 
 
करवट स्त्री. एका क शीवरून द सऱ्या क शीवर वळिे. (ना.) [झह.] 
 
करवटी, करवंटी, करोटी स्त्री. नारळावरील कठीि कवर्; नरटी; नरोटी. (वा.) हाती करवंटी 
देिे - हभकेला लाविे. [सं. करोटी] 
 
करवड स्त्री. १. खरवड; दूध वगैरे पदाथच तापहवले असताना भाडं्ाच्या तळाशी बसिारा खरडवनू 
काढण्यासारखा भाग. २. (ल.) खोडसाळ मािूस. 
 
करवड स्त्री. समूह. 
 
करवडिे स्त्री. बरबरटिे, भरिे; (अन्नार्ी भाडंी बरबरटिे) 
 
करवडी प . जकात अहधकारी : ‘नायबसेख अहमद करवडी व तहवल बालाजी बाजी परगिे मजकूर 
हूजूर…’ - प नसंवृखं २. 
 
करवडी, करवंडी स्त्री. समूह; रागंा; जमाव; थवा : ‘नदी वाहता द थडी । िंाल्या पे्रताचं्या दरडी । 
धोडिें कमठें पषृ्ठी गाढी । गज करवडी महाग्राह ।’ - एरुस्व १०·६०; ‘हस्तीपा ंसहहत गज करवडंी, असंख्यात 
पाहडल्या ।’ - म आहद ४४·१०३. 
 
करवडी, करवंडी स्त्री. पोटार्ी खार्; पोटार्ी खळगी; पोट : ‘बाप करी जोडी लेकरारें् खोडी । 
आपली करवंडी वाळवहून ।’ - त गा १५८३. [सं. करंड] 
 
करवडे न. अव. हत झीर्ी हपले : ‘मारोहन गज करवडे ऋषी आश्रमी टाकी मडें ।’ - भाराहकका ं१०·१३६. [सं. 
करभ] 
 
करवि स्त्री. १. फळार्ी लहान खाप, फोड, फाक. (गो.) २. फळारं्ा घड.  
 
करविे शअ. करवी; माफच त : ‘त्यासही र्ार गोष्ी वकीलकरविे साहंगतल्या आहेत.’ − ऐलेसं ३७८८. 
 
करवत प . स्त्री. १. (स तारी) लाकूड कापण्यारे् हत्यार; दंत री पाते; अरकस. २. सोनारी हत्यार. [सं. 
करपत्र] 

हव. (ल.) अहतशय गार, थंड. बोट ब डहवल्याबरोबर करवतीने कापल्यासारखे वाटण्याइतके 
थंड. (व.) पहा. करवंद [सं. करपत्र] [क. करकस] (वा.) करवतीखािी धरिे, करवती घाििे - अहतशय 
गाजंिे, जार्िे, ज लूम करिे. आडवा करवत घाििे - एखाद्याच्या कायात अडथळा करिे, प्रहतबधं करिे, 
हरकत करिे. णजवािा करवत िागिे - अहतशय काळजी लागिे. 
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करवतकाठ, करवतीकाठ प . (हविकाम) काठात करवतीच्या आकारार्ी नक्षी असिारे धोतर, 
ल गडे इ. 
 
करवतिे उहि. करवतीने कापिे (लाकूड वगैरे); अरकसिे : ‘याच्या पाळीजवळ लाकडार्ी फळी 
धरली तर तो हतला करवतून टाकील.’ - स्मरि २८४. 
 
करवता प . नरोटी; पाण्यार्ी करवटंी : ‘तया ंसीळामध्ये सीळाडीया वरीली सेवटन करवता ंहोता :’ -
गोप्र १०१. 
 
करवती स्त्री. पािी हपण्यारे् लाकडी भाडें : ‘एके वळेा जेवतानंा नागदेवार्ायांर्ी करवती ठेवण्यात आली 
नव्हती.’ -मसंत ७४. 
 
करवती स्त्री. १. लहान करवत. २. एक िंाड; ३. काळा उंबर. 
 
करवती मगरी तलवारीर्ा एक प्रकार. 
 
करवती िगाम काटेरी लगाम. 
 
करवि, करवळ प . करोल. बंदूकवाला घोडेस्वार : ‘र्ाळीस हत्यार करवल जमले.’ - ऐपो १७५. [झह. 
करोल] 
 
करवि न. मोगल बादशहाचं्या सैन्द्यातील एका हवहशष् पथकारे् नाव. या पथकातील हशपाई शातंतेच्या 
काळी बादशहाच्या हशकारीच्या वेळी रान वेढण्यासाठी व उठहवण्यासाठी उपयोगी पडत. [त . कराव ल] 
 
करविबेगी करवल हशपाई पथकार्ा नाईक. 
 
करविा, करविी प . स्त्री. नवऱ्या म लीच्या झकवा नवऱ्या म लाच्या भावाला व बहहिीला लग्नात 
म्हितात. हववाहप्रसंगी करवली वधू व वर याचं्या पाठीमागे कऱ्हा (कलश) घेऊन उभी राहत असते. 
(सामा.) मानकरी, मानकरीि : ‘करवली स भरा वले्हाळ । र्ाले स ढाळा उन्द्मनी ।’ - एरुस्व १६·४२. [सं. 
करक (कलक) + वान, वती] 
 
करविी स्त्री. १. गोळागोळी; बदूंकस्वारारं्ी गोळागोळी; आघाडीच्या टोळ्याचं्या र्कमकी : ‘…लोक जमा 
करून लढाई होिार. सापं्रत्य करवली होत असती.’ -झहगिे दभा २·५०. २. बंदूकवाल्या घोडेस्वारारें् 
य द्धातील कौशल्य झकवा कामहगरी. (वा.) करविी करिे - बदं कीर्ी नेमबाजी करिे. 
 
करवळ, करवाळ न. पोट. 
 
करवळिे हि. कळवळिे; हळहळिे; रव येिे. (व.) 
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करवंजी म. पाण्यार्ा फवारा; कारंजे. 
 
करवंद, करवंदी स्त्री. एक िंाड. [सं. करमदच] 
 
करवंद न. १. करवदंीरे् फळ. २. (ल.) (करवदंारे् फळ फार आंबट असते यावरून) अहतशय गार, 
शहारे आििारे. गारपिारे् आहधक्य दाखहवण्यासाठी गार या शब्दाप ढे हा शब्द योजतात. जसे :- गार गार 
करवदं (हवा, दारू इ.). [त. कळंबळम] 
 
करवंदिे अहि. १. िंोंबण्यासारखे, शहारण्यासारखे गार असिे; अहतशय थंडगार होिे (पािी, 
ताक, हवा, हात वगैरे). 
 
करवा प . सोललेल्या उसार्ा त कडा; गंडेरी. [क. कब च, कव्ब =ऊस] 
 
करवा प . १. करकोर्ा; दोरी वगैरे बाधंल्याम ळे पडलेला वि. २. लाकूड वगैरेला दोरी बाधंण्याकहरता 
पाडलेली वाटोळी खार्; अवटी. (वा.) करवा पडिे - शरीरार्ा एखादा अवयव मोडिे; त कडा मोडिे; 
अहतशय द खाविे; दमिे; थकिे (कंबर, हात वगैरे). 
 
करवा प . गडवा; ताबं्या. पहा : कटवा 
 
करवा प . मोत्याला मध्ये खोलगटपिा असिे; मोत्याला मध्यभागी व सभोवती पडलेला करकोर्ा, 
रेघ. मोत्यात हा दोष समजतात. मोती डोळ्यासमोर धरले असताना आतील बाजूला हर्रल्यासारखी रेष 
हदसते हतला नर म्हितात. अशा मोत्याला थोडा खोलगटपिा असल्यास त्याला करवा म्हितात. 
 
करवा प . नृत्यातील एक प्रकार; कारवा, केरवा नार्. यात वषेपहरवतचन केलेले असते : ‘त्या हदवशन 
गािें व करवा नार् पाहून दरबार फार ख ष िंालें .’ - धमाजी ९०. [सं. केरव] 
 
करवा चौथ कार्मतक वद्य र्त थीला स्हत्रयानंी करावयारे् व्रत. [झह.] 
 
करवाड, करवाडे पहा : करवड : ‘वोंझल जोंधहळयार्न करवाडें । खाता ंअत्यंत लागती गोडें ।’ – एभा 
२१·२६७. 
 
करवाद प . त्रास; कष्; श्रम. (को.) 
 
करवादिे अहि. त्रासिे; श्रमिे; कष्ी होिे; कंटाळा आल्याम ळे रागाने क रक रिे, हपरहपरिे : ‘अरे, 
पि िंाले काय त ला इतकें  करवादायला?’ - रत्न ५·४. (क .) 
 
करवाि स्त्री. तरवार : ‘फोहडत  करवाळें  । काहढती आंतारें् पेटोळे ।’ - हशव १०४८. [सं.] 
 
करवाळ न. साप वगैरे प्राण्याच्या शरीरार्ा मधला भाग. (क .) 
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करवाळे न. खङ्ग. 
 
करवी, करवे शअ. (एखाद्या) कडून; द्वारे; मध्यस्थी दाखहविारे. प्रयोज्य कत्याप ढे कत चत्वबोधक 
म्हिून हे अव्यय लागते : ‘द फोंडी करहवलन करतळें । भीमसेना करवी ॥’ - हशव ८५३. [सं. कृ - कारक] 
 
करवी प . कण्हेर वृक्ष : ‘ज्या जहमनीत करीर (करवी=कण्हेर) वृक्ष असेल…’ - सहभा १०१. 
 
करवी स्त्री. करा; र्रवी : ‘एका श्रीकरन मद्यार्ी करवी !’ - लीर्उ ४५५. 
 
करवीर प . १. कण्हेरीरे् िंाड व फूल. २. कोल्हापूररे् पयायी नाव. [सं.]  
 
करवीि स्त्री. एक वनस्पती. हहर्ी पाने स वाहसक असून ती कढीत झकवा आमटीत घालतात. (गो.) 
 
करवीि प . बगळा. 
 
करवेि न. १. लहान खाप, त कडा २. फळारं्ा घड. (गो.)  
करवेि न. (मायदेशी) हरळीसारखे मऊ ग रानंा खाण्याजोगे गवत. 
 
करवेिी स्त्री. गाडीच्या प ढरे् व मागरे् आडव ेलाकूड. (को. क लाबा) 
 
करव्ह न. नागंर धरण्यासाठी मागील बाजूला लावलेले म ठीरे् लाकूड; रुमिे. [सं. कर+वह्] 
 
करशींग प . गोमंतक प्रातंातील एक िंाड. (गो.) 
 
करशुणद्ध, करशुद्धी स्त्री. हातावर पािी घालिे; हात ध िे. हवशषेतः श्राद्धाला ब्राह्ि जेवायला 
बसताना त्याचं्या हातावर घालतात : ‘खाद्य नैवदे्य समथच भहक्षती । करश हद्ध देतसे भपूती ।’ -संहव ७·२२१. 
[सं.] 
 
करसंपुट न. एकाला एक जोडलेले असे दोन्द्ही तळहात; हस्ताजं ली : ‘तंव करसंप ट आपैसें । 
वामर्रिन बसेै ।’ -्ा ६·२०१. (वा.) करास कर णमळणविे - हातावर हात देिे; वर्न देिे : ‘मेळउनी करास 
कर ।’ - नव १३·१४. करसंपुट जोडिे, करसंपुट जोडून उभे राहिे - अहभवादन करिे; हवनम्र होिे; सेवक 
म्हिून सज्ज राहिे : ‘भतू भहवष्ट्य वतचमान ्ान । हें ज्याप ढे उभे कर जोडून ।’ - हहर ३१·१०. 
 
करसानी रुपयार्ा एक प्रकार. 
 
करसांबळ, करसांबळी एक वले, आबई, कोयते वाल. 
 
करसांडगे प . अव. भाजलेले व करपलेले साडंगे. 
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करस्थापन न. कर बसहविे, लादिे. [सं.] 
 
करहाट देश कऱ्हातट; कऱ्हा नदीच्या काठर्ा प्रदेश; कऱ्हाड व त्याच्या आसपासर्ा प्रदेश. [सं.]  
 
करळ प . वाळूहमहश्रत हठसूळ दगड; बरड, कड. [सं. करक] (वा.) करळ िागिे - पाभरीच्या फिाने 
जमीन जास्त खोल उकरली जािे. 
 
करळ न. स्त्री. तादूंळ व इतर धान्द्यारे् तूस, भ सा, टरफल. पहा : करत 
 
करळ स्त्री. हिर; (हवरळ हविलेल्या रोवळी, सूप, पाटी याचं्या मधील) फट; र्ीर. [सं. करल = वेळू; 
झकवा कराल = रंुद, उघडे] 
 
करळ प . (सोनारी) फ लारं्ा ठसा. 
 
करळ हव. उतरते; कलते. (वा.) करळ करिे - पीळ देिे : ‘शवेतंीनं संतूच्या धोतरार्ा करळा करीत 
संतूला हहिवलं.’ - पडरे ६२. करळ चाििे - आडव ेजािे, आडवे हनघिे. करळ जािे, करळ होिे - एका 
अंगाला कलिे, जािे (जू, ध री, नागंर, गाडा, तराजू, तराजूर्ी दाडंी यासंबधंी योजतात). करळ िागनं - 
जीवाला लागिे. 
 
करळ धरिे सहि. (नागंर) आडवा धरिे. 
 
करळ स्त्री. काळ्या जहमनीर्ा एक प्रकार. हहच्यातून पािी हिंरपून जात नाही. पािी पडले असताना 
हहच्यावर हमठासारखा पाढंरा क्षार येतो. काळा करळ व पाढंरा करळ असे हहरे् दोन प्रकार आहेत. [क. करल 
= खारटपिा; क्षारता] 
 
करळ हव. महाग; कडक; वाजवीपेक्षा जास्त (झकमत). (व.) 
 
करळ, करळा प . १. क ं भाराच्या भट्टीतील कौले, हवटा वगैरेच्या खाली घातलेले, अधचवट जळलेले 
गवत. २. अशा गवतार्ी एक काडी.  
 
करळिे हि. कडाडिे; मोडिे. 
 
करळा प . हिटारे् ल गडे. - (तंजा.) 
 
करळी स्त्री. मोडशी िंाल्याम ळे पायातून येिारे पेटके. 
 
करळी स्त्री. १. गाडीच्या साटीच्या र्ौकटीरे् प ढरे् व मागरे् लाकूड. पहा : करवेिी. २. उभे ख ंट ज्यात 
बसहवतात त्या दोन लाकडापंैकी वरच्या लाकडास करळी म्हितात; हपढ्यावरील आडवे लाकूड, करळी, 
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दोन आडवी लाकडे (तरश)े. दोन लाबं त कडे (घोडी झकवा घोडकी) असे सवच हमळून गाडीर्ी साटी तयार 
होते. (को.) ३. बावकड्ा व घोडबाह्या याचं्यामध्ये बसहवलेल्या एक हात उंर्ीच्या व र्ार बोटे रंुदीच्या 
फळ्या. (माि.) ४. कपाटाच्या मार्थ्यार्ी फळी (स तारी) ५. गाडीच्या पेटीवरील भाग. 
 
करळी स्त्री. क रळी; जाळ्यार्ा न हविलेला भाग, धागा, तंतू. २. धोतर, ल गडे वगैरेर्ा भाग; दशी. [क. 
कहर = दशी] 
 
करळी हव. करळ दगडानंी बाधंलेली; करळ दगडार्ी (इमारत, वास्तू). 
 
करक्षािन न. हात ध िे; आंर्विे : ‘देऊहन कृष्ट्िाहस आर्मन । सवहेर् केले करक्षालन ।’ - एरुस्व 
१५·१५६. [सं.] 
 
करंगळी, करंगुळी, करांगळी स्त्री. १. हातारे् झकवा पायारे् शवेटरे् लहान बोट. २. पायाच्या 
करंगळीत घालायरे् र्ादंीरे् वेढिे. [सं. हकन+अंग ली] [क. हकहरबेरळ ] 
 
करंगुट स्त्री. एक प्रकाररे् भात, साळी. (गो.) 
 
करंचिी, करांचिी स्त्री. एक प्रकारर्ी सरळ व लहान तरवार. [झह.] 
 
करंज प . एक रानिंाड. यार्ी सावली अहतशय दाट व गार असते. याच्या हबयारें् तेल हनघते. ते 
जाळावयास उपयोग पडते. हे तेल त्वर्ारोगात र्ागंले काम करते. पानार्ा शके वात हवकारावर घेतात. 
[सं.] 
 
करंजिे, करंदिे अहि. कंटाळिे, त्रासिे; वैतागिे; थकिे; हताश होिे; मेटाक टीला येिे 
(गहरबी, दगदग याम ळे). 
 
करंजाड न. कळंजार्ी जाळी : ‘उगं िंऱ्यावर तरण्या बायका बघून करंजाडात दंड ठोकायर् ंते 
काम न्द्हाय.’ - आडगाव ४६. 
 
करंजायन दाट सावलीरे् व तेलहबयारें् रानिंाड : ‘िंाड हरहजनसी करंजायन ।’ - (मोहनबटाव) मलो 
तमाशा १३४. 
 
करंजी, करवंजी स्त्री. किीक, रवा, मदैा इ. च्या प ऱ्या लाटून त्यात (खोबरे, खसखस, साखर इ. रे्.) 
सारि भरून, तळून तयार केलेले अधचर्ंराकृती खाद्य. [सं. करंज] 
 
करंजेळी स्त्री. केळीर्ी एक जात. 
 
करंज्यावाघ प . वाघार्ी लहान जात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करंट हव. वाईट; द ष्. [सं. करट] 
 
करंट उकळिे वासना उफाळिे : ‘त्यार्ी नजर मानाकडे लागली आहि त्यार्ा करंट उकळला.’ - वासू 
१२२. 
 
करंट पक्ष हिहव. कमीत कमी; हकमान पक्षी. [सं. करट+पक्ष] 
 
करंट िक्षि, करंटे िक्षि द दैव झकवा अहनष्सूर्क हर्न्द्ह, खूि, ग ि; अभाग्य लक्षि : ‘स हर्त 
करूनी अंतःकिच । ऐका करंट लक्षि ।’ - दास २९·३·१. 

हव. द दैवी; अहनष्सूर्क हर्न्द्ह दाखहविारा. [सं.] 
 
करंटविी, करंटविे पहा : करटुिी 
 
करंटा पोपट बोलक्या पोपटारे् ग ि नसलेला, रान पोपट; क लक्षिी पोपट.  
 
करंट्या कपाळाचा, करंट्या हाडाचा द दैवी; भाग्यहीन; कमनहशबी. 
 
करंड, करंडा प . १. करंडी; परडी; ब रुडी; हविलेले, िंाकि नसलेले झकवा असलेले एक पात्र 
(फळे, भाजी वगैरे ठेवण्यासाठी) : ‘सफाईर्ी मािंी योजना - कर्ऱ्यासाठी करंड माडंण्यार्ी-त्याचं्याप ढे 
माडंली.’ - माजी २८५. २. करंडा; डबा; क ं कू, दाहगने, खाद्यपदाथच, पानस पारी वगैरे ठेवण्यारे् धातूरे्, 
लाकडी झकवा हल्स्तदंती िंाकिासहहत पात्र. करि. (गो.) [सं.] 
 
करंडक प . हिडा-कला इत्यादी के्षत्रातील नैप ण्याबिल बहक्षसादाखल देण्यात येिारा पेला. जसे :- 
रिजी करंडक, प रुषोत झम करंडक. 
 
करंडा प . (सोनारी) सोन्द्याच्या मण्याला पाडलेले करवे, खोलगट रेघा, कर्. (क .) पहा : करडा 
 
करंडा प . १. िंाडाच्या खोडार्ा कापून काढलेला ओंडका, त कडा. केळीर्ा ख ंट झकवा लाकडार्ा 
ओंडका. (को.) ३. ज्यामध्ये पाहहजे तेव्हा द सरा दाडंा घालता येतो असा पातीर्ा तयार केलेल्या ित्रीर्ा 
पोकळ दाडंा. (राजा.) 
 
करंडी स्त्री. वळूेर्ी उभी टोपली. हहच्यात मािसाला बसवनू पाठीवर घेतात. [त. करहडगै] 
 
करंडी स्त्री. एक प्रकाररे् पाढं रके, आखूड, बारीक व हबनपाती गवत. 
 
करंडी, करंडूि स्त्री. १. लहान करंडा; करंडक पहा : करंड : ‘हदव्य पहरमळारे्हन पवनें । हवर्श् केलें  
करंडी ।’ - म आहद २७·२०६. २. देव ठेवण्यार्ी संबळी, वतेार्ा झकवा बाबंरू्ा िंाकिासह लहान डबा : ‘जे 
परमात्मया हशवार्ी करंडी ।’ - ्ा ६·२७३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करंडी स्त्री. एक िंाड. यारे् फळ म रेसारखे असते म्हिून त्याला म रा म्हितात. गोपीर्दंनाच्या गंधात 
हे फळ ब डवनू कपाळावर वगैरे गंधाच्या म रा लावतात. [सं. करंड] 
 
करंडी स्त्री. एक प्रकाररे् र्ामड्ारे् वाद्य : ‘वरातीप ढे झशगे, हलग्या…करंड्ा वगैरे आपापले कौशल्य 
दाखवत होती.’ - माआ ५०. [सं. करट, करडी = वाद्य] [क. करडे = पखवाज] 
 
करंढोि प . एक र्मचवाद्य; मोठा ढोल. हे वाद्य दोन्द्हीकडून वाजवतात. 
 
करंतिे, करांतिे कंटाळिे, त्रासिे; थकिे; वैतागिे. (क .) 
 
करंद, करंदा, करंदी, कारंदा करवदं; करवंदारे् िंाड. (क . राजा.) [सं. करमई] 
 
करंदी चौकट जोड र्ौकट; द हेरी र्ौकट. 
 
करंदोळ न. हव. एक प्रकाररे् गवत. पहा : करदाविे [क. करंडे] 
 
करंबकशी स्त्री. कृपा : ‘ …सेवकानें जाब हदला की हजरतीरे् करंबकशीकरून ख शहाल आहेत.’ - 
पेद २५·१०. 
 
करंबट स्त्री. १. एक प्रकारर्ी र्टिी; आले ध ऊन त्यात मीठ, झहग घालून वाटून दह्यात केलेली र्टिी. 
२. आवळकाठी, केळफूल वगैरे पदाथात झहग, हजरे, हमरे, आमसूल, मीठ घालून वाटून केलेली र्टिी. ३. 
आंबा, काजू याचं्या फोडनना मीठ, मसाला लावनू केलेले लोिरे्. (क .) [सं. करंभ = हमश्रि, दध्योदनहमश्र 
पदाथच, खाद्य]  
 
करंबि, करंबळ न. स्त्री. (वन.) कोकिात हवप ल प्रमािात आढळिाऱ्या या िंाडारं्ी पाने सव्वाहात लांब 
असतात. याच्या पानाच्या पत्रावळी करतात. फळार्ा रस साखरपाण्यात घोटून ज्वरात व खोकल्यात देतात. 
पहा : करमल : ‘न पाहाता सवलेे । मानस सरोवरीर्ी कमळे । आहिजेती करंबाळे । ग ंडालौहनया ।’ - हशव 
७८६. 
 
करंबुटी स्त्री. १. लहान, हहरवा, कच्चा, न हपकलेला आंबा; आंब्याच्या कैरी. (को.) २. खारात म रलेल्या 
कोवळ्या कैऱ्या : ‘आहि करंब ट्या रायतन ।’ - मसाप २·२४. ३. र्टिी. पहा : करंबट 
 
करंबे, करमिे न. १. भाजलेल्या आंब्याच्या गरात गूळ व मसाला घालून केलेले तोंडी लाविे; झर्रे्त 
गूळ, मसाला घालून केलेले तोंडी लाविे. २. रुर्कर पदाथच घालून भाजलेले झकवा उकडलेले फळ झकवा 
बाठ धरलेला आंबा. 
 
करंबेळ प . न. एक िंाड व त्यारे् फळ. हे िंाड सह्यारीच्या उतारावर होते. यारे् लाकूड इमारतीच्या 
कामासाठी उपयोगी असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करंबेळे न. लोिच्यार्ा एक पदाथच. पहा : करंबे 
 
करंब्बजी, करंब्बजे स्त्री. न. एक औषधी वनस्पती. 
 
करा प . मिी : ‘बाहरक करे…’ - बाबारो २·१६९. 
 
करा, कराणदवा, कराणदव्याचा मान पहा : कऱ्हा 
 
करा प . १. पाण्यावर आलेला तवगं, साय. २. जोंधळा, बाजरी वगैरेच्या किसावर पाऊस पडून 
दाण्याला येिारा मोड, अंक र. 
 
करा प . पावसात पडिारी गार. (गो.) [सं. करक = गार] 
 
कराकर, कराकरा हिहव. दात खािे, ऊस र्ाविे, काकडी खािे या वळेी होिाऱ्या आवाजाने य क्त. 
पहा : कराकरा [ध्व.] 
 
कराज न. कजच; ऋि. (क .) [फा.] 
 
कराटे प . हात व पायारं्ा शस्त्रासारखा वापर करून लढाई करण्यार्ा एक जपानी प्रकार. 
 
कराड प . १. िंटका; आवशे; लहर (ताप वगैरे हवकृतीने येिारी). २. मनोहवकारार्ा क्षोभ; जोरार्ी 
लहर; र्ीड (हि. येिे). 
 
कराड न. स कलेले रान, गवत. (क .) [क. करड = वाळलेला घास.] 
 
कराड, कराडी स्त्री. पवचतार्ी झकवा नदीर्ी दरड; कडा : ‘मोहनदीर्ी थोर कराडी ।’ - एभा १३·५८१. 
(खा.व.) [ग .] 
 
कराड स्त्री. (पाण्यार्ी) धार. 
 
कराडा प . अंगावर फोड अथवा गळू िंाले असताना येिारा ताप; किकि. (हि. येिे.) (व.) 
 
कराडी स्त्री. १. अवघड जागा. २. कष्. 
 
करािी प . म खत्यार; एजंट. (गो.) 
 
कराधानाचे णसद्धांत (अथच.) करारं्ी आकारिी करण्यासंबधंीर्ी, कर बसवण्यासंबंधीर्ी सवचसाधारि 
तत्त्वे, हनयम. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कराप न. १. लोहाराच्या भट्टीतील जळकट हबडासारखा अश द्ध धातू; कीट. (क .) २. स कलेला 
पदाथच. पहा : करप 
 
कराब न. आठ पाकळी कमळाच्या आकारारे् व एका पाकळीला मोत्यारें् घोस असलेले किचभषूि; 
कराबफूल. (क .) [सं. क रबक = लाल कोराटंी] 
 
कराबीन स्त्री. रंुद तोंडार्ी आखूड बदूंक : ‘कराबीन बकमार यार्ी खूि.’ - ऐपो १०२. [सं.] 
 
करामत स्त्री. १. र्मत्कार; अद्भ त गोष्; नवल : ‘म्हिे येथें करामत हदसे बह त । मग औरंगजेबासी 
जािहवली मात ।’ - संहव २५·२६. २. कतृचत्व; कौशल्य; ख बी; र्ात यच; र्मत्कार करण्यारे् सामर्थ्यच : ‘आपली 
करामत कोरिाराने त्या प तळ्यात खर्च केली होती.’ - हवहव ८·२·२९. ३. ग ंताग ंतीर्ी, कौशल्यार्ी रर्ना; 
यंत्र; हवहवध साधनारं्ी ज ळवाज ळव. [फा. करामत्] 
 
करामात स्त्री. महत्कृपा : ‘जे ये समयन आपले येिे गोया (= म्हिजे) करामत जाली.’ – मइसा 
१·१८८. [फा. करामात्; करामत्रे्  अव.] 
 
करार प . १. ठराव; वर्न; बोली; कब ली : ‘जमीनर् देवास करार करून हदल्ही पाहहजे.’ - मसाप 
२·२९५. २. हनश्चय; शार्श्ती; ठाम मत : ‘त का म्हिे एका क्षिार्ा करार । पाईक अपार स ख भोगी ।’ - त गा 
३७३. ३. (कायदा) कायद्याने अंमलबजाविी करता येईल अशी कब लायत. : ‘दोन इसमामंध्ये एकमेकासं 
वर्न देऊन जेव्हा एखादी गोष् ठरते तेव्हा अशा वर्नाला संगनमत म्हितात व ते संगनमत कायद्याने 
अंमलात आिता येण्यासारखे असेल, तर त्यास करार म्हितात.’ - घका ९२. ४. पसंती. [अर. इकरार] 
[फा.] 
 
करार प . (हि.) देवार्ी मन ष्ट्यजातीसंबधंी केलेली योजना (हहब्र ूभाषेत करार या शब्दार्ा अथचवार्क 
जो शब्द आहे त्यार्ा अथच कापिे अथवा बधंन असा आहे) : ‘मी मेघातं धन ष्ट्य ठेहवले आहे ते त मच्या 
माझ्यामधल्या करारारे् हर्न्द्ह समजाव.े’ - उत्प ९·१३. हिस्ती करार दोन आहेत. १. ज ना करार (इस्त्राईल). 
ओल्ड टेस्टामेंट या इंग्रजी शब्दार्ा पयाय; परमेर्श्राने इस्रायल लोकाशंी मोश ेयाच्यातफे जो करार केला 
होता तो. त्यात नेमशास्त्रासंबधंी बाह्यहवधी व हनयम लावले होते : ‘कारि ज ना करार वाहर्तात तेव्हा तेर् 
आच्िादन तसेर् न काहढलेले राहते.’ - कझरथ ३·१४. २. हिस्ती पहवत्रशास्त्र या गं्रथार्ा पूवाधच. नवा करार 
- (हि.) १. न्द्य ू टेस्टामेंट या इंग्रजी शब्दार्ा पयाय; भहवष्ट्यवादामध्ये ईर्श्र व मानवजाती यांमधील ज्या 
नैहतकसंबंधाहवषयी भहवष्ट्य वतचहवले आहे तो संबधं : ‘मी इस्त्राएलाच्या घराण्याशी.... नवा करार करीन.’ - 
इब्री ८·८. २. येशू हिस्ताने मन ष्ट्याशी केलेला करार. त्याने ि सावर आपले रक्त साडूंन त्यावर आपला िाप 
मारला. त्या योगे हिस्तावर भाव ठेविाऱ्याला आधार हमळतो. ३. पहवत्रशास्त्र या गं्रथार्ा उत झराधच. 
 
करार हव. म िर; कायम; हनहश्चत. [फा. करार] 
 
करार प . हट्टी मन ष्ट्य : ‘मािंा लागताहर् कर । झसतोडा घेताहत करार ॥’ − र्ोखा १२९. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

करारजाब प . हनश्चयात्मक उत झर : ‘आपिाकंडून करारजाब आला, दोघासं पाठहवण्यार्ी आ्ा 
जाली तर पाठव.ू’ - २६·१६८. 
 
करारिे सहि. करकर्ून बाधंिे. 
 
करारती  स्त्री. कररव्य. 
 
करारदाद प . ठराव; करारनामा; लेखी वर्न; करारमदार : ‘करारदाद तहनामा करावा म्हिोन 
इंग्रजारें् हवर्ारें दरम्यान बोलीस कहपतान होता.’ - पेद [फा. करावाद] 
 
करारनामा प . ठरावपत्र; करारार्ा कागद; करार लेख. [फा. करार+नामह्] 
 
करारमदार प . १. वर्न; बोली; कागद हलहून देिे; अन मती वगैरेबिल व्यापक सं्ा : ‘दरम्यान 
िंालेले सवच काररमदार रि केले असे धरून…’ − कजा २८०. २. (मदारवर जोर देऊन योजतात) खात्रीरे् 
अहभवर्न; आिभाक; बेलभडंारा. [फा.] 
 
करारवाकई, करार वाके, करार वाकै १. घडल्याप्रमािे; बरोबर; अर्ूकपिे : ‘करारवाकई हकीकत.’ − 
मइसा १८·५१; ‘त्यासी माली −मामलतीर्ा इतला करारवाकै देऊं.’ − मइसा ६·६१२. २. पके्क, पक्का : ‘यैसी 
बोली आम्हासंी करारवाकै करून हसरपाव देऊन आ्ा हदली. − पेद १०·३२. [फा. करारवाकइ] 
 
कराराचा हव. १. केलेल्या ठरावाला जो कधी टाळत नाही तो; ठरल्याप्रमािे वागिारा; हवर्श्ासू; 
प्रहत्ा पाळिारा : ‘हनवडक र्ाळीस सहस्त्र बरोबर फौज करारार्ी ।’ − ऐपो २४५. २. हनश्चयी; एकवर्नी. 
[फा. करार] 
 
करारी स्त्री. १. बळ; जोर; जोम. (हि. धरिे, येिे.) पहा : कराडी २. वर्न; बोली. (राजा.) 
 
करारी प . शाक्त पथंार्ा एक भेद. हे स्वतः देहदंड करून घेतात व काली, र्ाम ंडा इ. दैवते भजतात. 
[सं. कराल = भयंकर] 
 
करारी हव. १. करारार्ा. २. हनश्चयी; बािेदार; हवर्श्ासू; ३. पक्का; ल्स्थर मनार्ा; दृढप्रहत्. ४. 
हटकाऊ; तग धरिारा (वस्तू, रंग इ.). ५. पक्का; भरपूर; खंबीर. (वा.) करारीची बातमी − पके्क, हवर्श्सनीय 
वृत झ : ‘… याजबराबर हटकरी हदल्हा की, करारीर्ी बातमी घेऊन या.’ − राजवाडे खंड १·२. 
 
करारी ध्व. करकर आवाज. 
 
करारीपिा प . बािेदारपिा; तडफदारपिा : ‘पि जी हवद्यापीठे सरकारच्या लायसेन्द्सप्रमािें 
र्ालावयार्न तेथें . . . करारीपिा कोठून नजरेस पडिार?’ − लोहटकेले २·५१७. 
 
करात न. कोंडा; तूस; टरफल. 
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कराि, कराळ न. खडक : ‘यऱ्हझव फोडी कराळें  । पािी जैसें ॥’ − रा्ा १६·११६. 
 
कराि, कराळ हव. भीहतप्रद; भयंकर; भीषि : ‘खवळत हरप काळें  काळकाळें कराळें  ।’ − दाहव २७८. 
[स.ं] 
 
करािता स्त्री. (संगीत) तोंड वासून गािे. [सं. कराल] 
 
कराि वदन वरील दात लाबं व खालील आखूड असिारा (घोडा). [सं.] 
 
करािी, कराळी स्त्री. पेटका; वाबं; वळ. पहा : कराडी (हि. र्ढिे, उतरिे, बाधंिे.) 
 
कराष्टमी स्त्री. आहर्श्न वद्य अष्मी. या हदवशी क माहरका गंगोदकाने भरलेला करा (मडके) 
हातात घेऊन देवीर्ी पूजा करतात. काहनच्या मताने आषाढ व कार्मतक अष्मीला हे व्रत कराव.े परंत  आहर्श्न 
वद्य अष्मीर् अहधक रूढ आहे. [सं. करक+अष्मी] 
 
कराहा प . घोड्ाला होिारा एक रोग; ढास; आतड्ातील रोगापंैकी एक रोग. − अर्श्प २·१९१. [फा. 
कऱ्हा] 
 
करांगळा प . खार्रा (गाडी)र्ा सागंाडा व आंख यानंा जोडिारे दोन बाजूरे् ख ंट. (व.) 
 
करांगळी, करांगुणि, करांगुिी, करांगुळी स्त्री. हातारे् झकवा पायारे् लहान बोट; कहनहष्ठका. पहा : 
करंगळी [सं. कर+अंग हल] 
 
करांचिी स्त्री. एक प्रकारर्ी आखूड तलवार : ‘दहापार् मािसानंी करारं्लीनन हटले.’ − ऐलेसं 
८६०. पहा : करंचिी [फा.] (वा.) करांचिी मारिे, करांचिी करिे − परािम करिे; तलवार मारिे : 
‘हरबा अण्िानें र्ागंली करारं्ली मारली.’ − ऐलेसं १७७७. 
 
करांडिे सहि. क रतडिे. पहा : करडिे. : ‘मूषकें  कराडंोहन दशनन । पादहीन करावा ।’ − म आहद ३४·४. 
 
करांडिे अहि. जून होिे. (क .) [क. करड =कठीि, रुक्ष] 
 
करांडा प . १. ओंडा; ठोकळा. (को.) पहा : करांडा. २. कराडंो; नारळाच्या झकवा केळीच्या िंाडारे् 
खोड, ख ंट. (क .) 
 
करांतल्यो स्त्री. गमजा; रे्ष्ा. (गो.) 
 
करांती स्त्री. एक प्रकारर्ी उघडी गाडी. 
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करांदा, करांदे प . न. करंद; करवंद. पहा : करवंदी [सं. करमदच] 
 
करांदा प . करंदा; एक प्रकारर्ी वेल. जहमनीत येिारा. कंद व वर येिारे फळ या दोहोंनाही म्हितात. 
गोड कराडंा व कडू कराडंा असे यारे् दोन भेद आहेत. : ‘करादें हन तसलेर् खाऊन.’ − तोरि २९७. (को.) 
 
कणर, करी प . हत झी : ‘कहरत रंगसमाजें । सेना नाम हनफ जे ।’ − ्ा १३·१५२ [सं.] 
 
कणरिा, कणरना प . १. (वादीप्रहतवादननी) पंर्ायतीप ढे हदलेली स्वतःर्ी लेखी जबानी, कैहफयत. २. 
वतचमान; घटना; गोष्; हकीगत : ‘कहरिा काहंन पातशहास समजत नाहन.’ − सभासद ३९. ३. योग्यायोग्य 
हवर्ार : ‘काहंन कहरिा जाहला.’ − सभासद ३८. ४. अनथच. ५. प्रकार. [फा. करीना] 
 
कणरिा प . संदभच; संबधं : ‘आम्ही लोक कोिे कहरिेयारे् व मोगल लोक कोिे कहरिेयारे् हे रावसाहेब 
बेहत झर जाित असतील.’ − मइसा १·५२. 
 
कणरिी स्त्री. हत झीि : ‘अगे गेहारण्यन भ्रमहसल कसी मत झ कहरिे ।’ − मंराधा ३०. [सं.] 
कणरतां, करता ं शअ. १. कारिे; साठी; स्तव; म ळे; प्रीत्यथच : ‘जेिे कहरता ख ि । सवच्पिार्ी ।’ − दास 
२·२·१. २. पेक्षा; हून : ‘तेथ वसंता करता ंर्ढावन हग्रल्ष्ट्मअें केली रीगविी ।’ − हशव ६२१. [सं. कृते] 
 
कणरयात, कणरयाद स्त्री. ताल का, दहापधंरा गावारं्ा पेटा. [अर. कयात = गाव] 
 
कणरयात, कणरयाद स्त्री. दहाबारा खेड्ारं्ा लहान महाल. यात काही या महालातील व काही त्या 
महालातील खेड्ारं्ा समावशे होतो. पहा : कयात [सं.] 
 
कणरयाद, कयाद स्त्री. दाट जंगल व उंर् असा पवचत. (गो.) 
 
कणरहस्त, संयुक्तहस्त (नृत्य.) उजवा हात लताख्य करून ह्या बाजूकडून त्या बाजूकडे िं लत ठेविे, 
तसेर् डावा हात हत्रपताक करून डाव्या कानावर ठेविे. [सं.] 
 
कणरहस्तक करि (नृत्य) पाय अंहर्त करून डावा हात वक्षस्थळावर ठेविे. उजव्या हातार्ा तळहात 
तजचनीच्या बाजूने आरंभ करून बाहेरून आतल्या बाजूला हफरविे. 
 
कणरहारी स्त्री. काकलावी; लागंाहतकी; अल्ग्नहशखा; एक वनस्पती. 
 
ककरदा पहा : करांदा 
 
करी अ. पहा : कर. प ढील अथी नामारं्ा हा प्रत्यय लागतो. १. मालक, धनी, जवळ बाळगिारा, 
उदा. पैकेकरी= पैसा जवळ बाळगिारा, घरकरी = घरार्ा मालक, मानकरी = मानार्ा अहधकारी. २. 
एखाद्या गावर्ा रहहवासी; − र्ा मािूस. उदा. गावकरी. ३. एखादा धंदा करिारा; काम करिारा; एखाद्या 
धंद्यावर उपजीहवका करिारा. उदा. हभके्षकरी, शतेकरी, भाडेकरी. ४. वाहिारा; बरोबर घेिारा. उदा. 
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िंटेकरी (राज शस्त्रधर, इटा नावारे् राजाने वापरायरे् शस्त्र बरोबर बाळगिारा, खेळिारा) पटे्टकरी. ५. 
न सते कायच करिारा झकवा उरकिारा. उदा. याते्रकरी; मारेकरी. करी यारे् अनेक अथच असून ज्या शब्दानंा 
तो लागतो तेथे तेथे त्यारे् अथच हदले आहेत. करी हा प्रत्यय वाला या प्रत्ययाप्रमािे वाटेल तेव्हा उपयोगात 
आिीत नाहीत. [सं. कृ = करिे] 
 
करी हव. कर (शहराचं्या नावानंा लागिारा प्रत्यय) रे् हवशषेिात्मक रूप; संबधंदशचक; उदा. प िेकरी 
−प ण्यार्ा झकवा प ण्याच्या लोकासंारखा. 
 
करी स्त्री. १. कळी. २. लसिार्ा त कडा. (िंाडी) [सं. काहल] 
 
करी शअ. ने; म ळे; योगाने; कहरता (तृतीयेर्ा प्रत्यय) : ‘ज्याहर्या नामकरिाकरन । सकळ पातकातंें 
हहर हरी ।’ − एभा ३·५८८. [सं. कृत्वा]  
 
करीिा हकीकत, वतचमान. पहा : कणरिा, कणरना : ‘ज्यार्ा मला हा कळला करीिा ।’ − शास्त्र ३·८. 
 
करीिा प . १. कतचबगारी; परािम. (ना.) २. वृत झातं; हकीकत. [अर. करीना] 
 
करीिारोखा प . करारनामा; अजच. 
 
करीन शअ. जवळ; य क्त. [फा.] 
 
करीन सिाहा वाजवी; न्द्यायारे्; योग्य तेर् : ‘हतकडील हलहहल्यावर लक्ष देऊन करीन सलाहा तेर् 
अमलातं येईल.’ − नाग २·१५८. 
 
करीब शअ. जवळ, समीप. 
 
करीबि न. सैन्द्यातील गजदळ; हत झीरे् पथक. [स. कहर+बल] 
 
करीबी स्त्री. सामीप्य; जवळीक : ‘गोझवदराव फार तरार (ल च्चा) आहे. आपि हजरतकरीबी करून 
बोलेल.’ − प िे अखबार भाग १. 
 
करीर प . न. नेपती (ते) नावारे् काटेरी िं डूप व त्यारे् फळ : ‘करीर प ष्ट्प श ष्ट्कही रसाथच र्ाहखतो तरी ।’ 
− केक ७८. [सं.] 
 
करीर प . कण्हेर वृक्ष : ‘ज्या जहमनीत करीर (करवी = कण्हेर) वृक्ष असेल. . .’ − सहभा १०१. 
 
करीि प . बदूंकधारी सैहनक. 
 
करीव शअ. कडून. पहा : करवी, करव े(राजा.) 
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करुआिे अहि. आळोखेहपळोखे देिे : ‘एक क ं ठत करुआत : एक कसकसीत कण्हात’ − हशव १०. 
 
करुआळा, करुवाळा प . क रवाळिे; गोंजारिे : ‘मृग व्याघ्ाहस करुवाळा कहरत’ − वह १.  
 
करुि हव. १. दया उत्पन्न करिारा, पािंर आििारा (प्रसंग). २. दयाळू; कृपावंत; दीन. [सं.] 
 
करुि, करुिा प . दया; कृपा; माया; रव येिे; कीव. 
 
करुि दृष्टी (नृत्य.) द ःख िंाले असताना डोळे अधचवट हमटतात व बाह ल्या अश्र पूिच होतात व नासाग्री 
नजर लागते तशी (दृष्ी). हा अहभनय करुि रसार्ा आहे. 
 
करुिरस प . (सास.) नवरसापंैकी एक; करुिरसार्ा स्थायीभाव शोक आहे. ज्या कलाकृतीतून 
हा हनमाि होतो व आस्वादकाला त्यार्ा प्रत्यय येऊन त्याच्या मनामध्ये द ःख आहि शोक उत्पन्न होतो. हा 
करुिरस होय. [सं.] 
 
करुिा स्त्री. १. दया, कृपा, माया, कीव : ‘मग जी जलदश्यामा करुिा बसली नवासनावर ती ।’ − 
मोउद्योग ७·९५. २. शोक; आिोश; अजीजी : ‘. . . येथे येऊन करुिा कहरते तें ऐकवत नाही.’ − पेद २·२५. 
(वा.) करुिा भाकिे − द सऱ्याला करुिा येईल असे दीनवािे भाषि करिे; दयेर्ी यार्ना करिे; काक ळत 
करिे; गयावया करिे : ‘देखोहनया अंतसमया । करुिा भाहकती भोगीतनया ।’ − हहर ११·१४१. 
 
करुिाष्टक न. देवाला आळहवण्यासाठी करुि रसात रर्लेला आठ श्लोकारं्ा गट. 
 
करुिाळ, करुिाळा हव. दया, करुिा करिारा; कृपाळू : ‘जहर तंू करुिाळा गोसावी । भिौहन 
हवटसी ना ।’ − ऋ ५२. [सं. करुिा+आल च्] 
 
करुिांग हव. नम्र : ‘नमन केलें  साष्ागंन । उभा राहहला करुिागंी ।’ − ग र्. २५·२१. [सं.] 
 
करुवाळ न. एक प्रकाररे् स गंधी रोप : ‘मानसरोवहरहर् कमळे : आहतजाहत करुवाळे’ − हशव 
७८५. 
 
करू हव. करिारा. जसे :− याते्रकरू, हबऱ्हाडकरू, होतकरू : ‘पूते हे श भलक्षिी रत सदा धमेकरू 
रक्षिन ।’ − आसीस्व १८. [सं. कृ] 
 
करून शअ. १. कडून; करवी; म ळे; योगाने (साधन, मागचदशचक, कारिीभतू या अथी) : ‘के्षमें यावा 
द्वारकानाथ । यार् स्वाथे करुहनया ं।’ − ह २५·६०. २. होऊन (स्वतःच्या मजीने, हवर्ाराने) बिल योजतात. 
परंत  हा हततका श द्ध नाही. पहा : होऊन 
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करूब प . (हि.) हे एक प्रकाररे् देवदूत असून ते देवाच्या समक्षतेरे् दशचक होते असे ज न्द्या 
करारावरून हदसते : ‘एदेन भागाच्या पूवचभागी करूब व गरगर हफरिारी ज्वालारूप तरवार ठेवली.’ − उत्प 
२·२४. [हहब्र . ि व. (अव.)] 
 
करे न. मडके; करा. [सं. करक] 
 
करे, कऱ्हे न. उंट : ‘अशोकारे् अंगवसे । र्घहळले कऱ्हेहन जैसे ।’ − ्ा ११·४१४. [सं. करम = 
उंटारे् हपलू] 
 
करे हव. कृश; अशक्त. (गो.) 
 
करेड न. १. एक प्रकाररे् गवत, ति. (गो.) पहा : करड. २. तबल्याच्या र्ामड्ावर डकवायर्ी 
शाई, प डी. [क. कहरड  = काळा पदाथच, काळेपिा] 
करेिु, करेिू स्त्री. हत झी; हत झीि; हत झीरे् हपलू : ‘करेि सह र्ालता ं हदसतन पंकजारे् परी ।’ − गंरन 
१४३. [सं. कहरन्] 
 
करेत न. घोड्ार्ी गाडी; बगी. (गो.) [पोत च. कहरत] 
 
करेप, करेय स्त्री. १. प . स्त्री. तंबाखू जाळून केलेली पूड; मशरेी (दातविे). (गो.) २. पहा : 
करप 
 
करेपाक प . कढीझलब. − (तंजा.) 
 
करेबु प . स्त्री. गंहडनी; कलंबी; एक वनस्पती. 
 
करेम, करेमेट स्त्री. कोित्याही फळार्ी कोझशबीर. (गो.) पहा : करंबे, करमिे 
 
करेमती स्त्री. एक प्रकारर्ा भात, साळी. (बे.) 
 
करेि, करेि आंबा प . कलमी आंब्यार्ी एक जात. (गो.) [पोत च. कॅरेरा] 
 
करेिा प . (व्यायाम) कारले; दोन हातानंी हफरवण्यार्ा मोठा म द्गल : ‘मल्लखाबंाखेरीज करेला, 
जोर, बठैका इ. पहहलवानी व्यायामही मी करीत असे.’ − माजी ६५. [झह. करेल] 
 
करेंज प . भगूभात असलेला पाण्यार्ा प्रवाह. 
 
करो पहा : कर, करा 
 
करोट प . शतेाच्या लागविीबिल येिारे धान्द्य; खंड. (व.) 
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करोणट स्त्री. कवटी. 
 
करोटी, करोटा स्त्री. प . करवटंी; नरोटी. (वा.) करोटी हातात घेिे − भीक मागिे; हवपन्नावस्थेला पोर्िे. 
[सं.] 
 
करोड हव. १. कोटी (संख्या). २. (ल.) असंख्य. [सं. कोहट, झह.] 
 
करोडणगरी स्त्री. १. करोडा (जकातदार) यारे् काम व करे्री. २. मालावरील जकात; कर. 
 
करोड रज्जू पषृ्ठवशं रज्ज;ू पाठीर्ा किा : ‘मल्लखाबंारे् मेहनतीने पाठीच्या करोड रज्जसू उत झमप्रकारे 
व्यायाम होतो.’ − व्या्ा २·३९. 
 
करोडा प . १. आय क्त झकवा सर मामलेदाराच्या दजार्ा अहधकारी; स भा. २. (मोगलाईत) मालावरील 
जकात वसूल करिारा कामगार; जकातदार; नाकेवाला. [झह. करोडा] 
 
करोरी प . एक कोटी उत्पन्नाच्या प्रातंावरील अहधकारी. 
 
करोि हव. १. हधप्पाड; दाडंगा : ‘शसेवाश ेकरोल रामोशी बेधडक बाजारातं हशरला.’ − उअं २१. २. 
भक्कम; दृढ; अढळ : ‘अहधवेशन भरहवण्यार्ा करोल हनश्चय पाहून त्यानंा अटक केली.’ − के २६·१२·४१. 
 
करोि, करोळ प . बदूंकवाला घोडेस्वार. पहा : करवि, करवळ : ‘याखंेरीज थोर थोर गाड्ावंरील 
भाडंी व करोळ असा र्ालता तोफखाना सहज्जला.’ − मराआ ६. [त . कराउल] [फा. करायवल] 
 
करोि स्त्री. तोड्ार्ी बंदूक. 
 
करोि बरकंदाज बदं कीने लढिारा : ‘ …करोल बरकंदाज यैसे राजप रीस रवाना करून त म्ही 
उभयेता ह जूर येिे.’ − पेद २·५. 
 
करोिी, करोळी स्त्री. १. करोल्यारे् काम, कसब. २. घोडदळातीळ सैहनक; (घोड्ावंरील स्वारानंी 
केलेला) बदं कीर्ा मारा, फैर : ‘श्रीमंताकंडील बागीर िंाडून जमा होऊन करोळी स रू िंाली.’ − पया ४५. 
 
करोळा प . क ं भाराच्या आव्यातील जळके गवत. पहा : करळ, करळा 
 
करोळी स्त्री. ज्या लाकडात गाडीरे् ध रे घालतात ते लाकूड. (व.) पहा : करळी 
 
करोळे न. गाडीच्या साटीरे् आडवे लाकूड. पहा : करळी 
 
करोंडी, करौंडी पहा : कुरवंडी 
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ककय  प . १. खेकडा; क रली, वलेकडे, हकरव.े २. (वै.) खोलवर जािारी बरी न होिारी जखम. 
शरीरात एखाद्या हठकािी हवकारग्रस्त पेशनर्ी अनावर वाढ होऊन बनिारी गाठ. ही वाढत जाऊन 
आसपासच्या भागावर आिमि करते. हा रोग काही मयादेपयंत असाध्य समजला जातो. ३. हाताच्या बोटारे् 
गळू. ४. (ज्यो.) बारा राशनपैकी र्ौथी रास. [सं.] 
 
ककय  प . करक, वरातीच्या िंालीतील, ऐरिीतील हदवा : ‘वशं हवस्ताहरता ंस ख । सोळा कळारें् सोळा 
ककच  ।’ − एरुस्व १६·१५९. [सं. करक] 
 
ककय ची प . मोगल बादशहाच्या खाशा हत झीभोवती र्ालिारे संरक्षक हशपाई. 
 
ककय ट, ककय टिे हव. कळकट; घािेरडे; ओंगळ. 
 
ककय ट, ककय टक, ककाटक, ककोटक प . न. १. (ग.) हत्रज्या. २. वत चळ काढण्यारे् साधन; कंपास. 
 
ककय टशंृगी स्त्री. मेढझशगी; एक िंाड. पहा : काकडकशगी [सं.] 
 
ककय टा स्त्री. हर्त्रा; गवाक्षा; गोडंबा; एक वनस्पती. 
 
ककय टीफि स्त्री. (वन.) अधःस्थ झकजप टापासून बनलेले अनेकबीजी, एक कप्प्यारे्, सालाजंवळ 
हबया असिारे मऊ फळ. उदा. काकडी, भोपळा इ. 
 
ककय िे अहि. कण्यार्ा ककच श आवाज काढिे; कठोर बोलिे : ‘किे हकती एक रिबहहरी ककच ती ।’ − ऐपो 
११९. [ध्व.] 
 
ककय र प . (एखाद्या रत्नाच्या आत हदसिारे) रेतीरे् कि; कर्. [ध्व.] 
 
ककय र प . (योग.) शरीरातील दहा वायूंपैकी एक : ‘ककच रु प्राि  म खी अनळ ’ − हवद ४. [सं.] 
 
ककय री स्त्री. क रकूर; कटकट. 
 
ककय री स्त्री. एक रानटी फूल−िंाड. (िंाडी) 
 
ककय रेषा स्त्री. सूयाच्या उत झरेकडे जाण्याच्या मयादेवरील कल्ल्पत रेषा. [सं.]  
 
ककय वृत्त न. उत झर ध्र व सूयाकडे पूिचपिे कलला म्हिजे २३॥ उत झर अक्षाशंापयंत सूयचहकरि लंबरूप 
पडतात. या अंतरावरून जािारे अक्षवृत झ. [सं.] 
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ककय श हव. १. किचकठोर; किचकटू; हशरहशरी भरविारा; िंोंबिारा (आवाज). ‘वाजों नको ककच शरे 
समीरा ।’ − दाहव १६६. २. (ल.) बोर्िारे; अंतःकरिाला घरे पाडिारे (भाषि, वार्न) : ‘ककच श वर्नें 
ककच श मार ।’ − दास ८·२७. ३. त सडा; हतरसट; रानटी; वाईट स्वभावार्ा. ४. हकरच; अहतदाट : ‘तों रान 
ककच श अर्ाट । गगनर् हंबत तरु अर्ाट ।’ − नव २३·९. ५. िूर; कठोर; हनदचय; भयंकर : ‘ककच श वशे उभा 
रिरंगी राघव तैसा ।’ − दाहव २३४. [सं.] 
 
ककय शा स्त्री. १. त्राहटका; कैदाशीि; कृत्या; कजाग; भाडंक दळ स्त्री. : ‘देवाजीच्या मनात पाठी ककच शा 
लावावी.’ − मला २२१. २. ककच श, कठोर आवाज असिारी स्त्री. [सं. ककच श] 
 
ककय शा प . भाडंि : ‘ते समयन यािन भाऊपहियार्ा ककच शा केला नाहन.’ − मइसा १६·१५. [फा.] 
 
ककय ष्टक संयुक्तहस्त (नृत्य.) दोन्द्ही हातारं्ी बोटे एकमेकाचं्या बेर्क्यात घालून अडकवनू ठेविे. [सं.] 
 
ककय स हव. खडतर; घोर : ‘ऐसेयारं्ा ंझह घझर ककच सें ।’ − रा्ा १७·४२३. 
 
ककाचा गाडा संथ, गोष्ीरे् वले्हाळ. 
 
ककी स्त्री. धडकी; भीती; वर्क : ‘समोर गाता ंकोिी हदसेना । मनामधन बसली ककी ।’ − होला १८. 
 
ककोट, ककोटक प . १. (प राि) करूर्ा म लगा; एक नाग; सपचराज. याला नऊ हजार हत झनरे् 
बळ होते. नल राजाला वनवासात याने दंश केला होता. कहलदोष नाशाकहरता यारे् स्मरि करतात. २. 
(उप.) कऱ्हाडे जातीच्या ब्राह्िानंा म्हितात. ३. सूड घेिारा; दीघचदे्वषी मन ष्ट्य. [सं.] 
 
ककोंटकी, ककोंटी पहा : करटुिी 
 
ककोद प . लसण्या : एक उपरत्न. [सं. ककेतन=रत्नहवशषे] 
 
कगंटावचो सहि. नारळार्ा कीस पाट्यावर घालून झकहर्त बारीक करिे; खरंगटिे. (गो.) [ध्व.] 
 
कचा प . हहऱ्यार्ा लहान त कडा, कि; रज. 
 
कचुयिा प . रानक त्रा. (िंाडी) 
 
कचूयर प . कर्रा; काप रकार्री; कर्ोरा; एक स गंधी व औषधी रव्य; हा रुच्य, उिीपक, कटू असून 
ग ल्मवात, कफ, कृमी यारं्ा नाश करतो. 
 
कजय न. ऋि; द सऱ्यापासून उसने घेतलेले व्याजी अथवा हबनव्याजी रव्य; खर्ासाठी परत 
देण्याच्या बोलीने काढलेली रक्कम; कजारे् हरिकोसंबधंी पार् व धनकोसंबंधी दोन असे सात प्रकार आहेत. 
[फा.] (वा.) १. कजय ओढिे − कजावर कजच काढिे. (डोईवरून पािी जाईल इतके) कजच असिे; अहतशय 
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कजच असिे; कजात ब डून राहिे. २. कजय फारीक करिे − कजच फेडिे : ‘तेथून घेऊन त मरे् कजच फारीक 
करीन.’ − झहदसं १·२०. कजय फेरिे − कजच फेडिे : ‘मािझसग यारे् कजच ज्योहतबाबाबत होते. ते आम्ही 
फेरले.’ − पेद १०·१४·३. ४. कजय िागिे − ऋिकरी होिे. ५. कजय सेकिे − कजच करिे झकवा वाढिे : 
‘तेिेकहरता ंहैरािगती जाहाली. कजच सेकलें .’ − ऐसंसाखं १·१०७. 
 
कजय अमदान परत झकवा वसूल आलेल्या कजार्ी जमाखर्ाच्या वहीतील बाजू; कजचफेडीसाठी आलेली 
रक्कम जेथे जमा केलेली असते ती हहशबेार्ी बाजू. पहा : कजयदादन [फा. कजच+आमदहन] 
 
कजयकरी प . १. ऋिकरी; ऋिको. २. धनको; कजाऊ रक्कम देिारा. २. कजचदारानंा तगादा 
लाविारा नोकर, मािूस, हशपाई, अहधकारी.  
 
कजयखत न. कजच घेतल्याबिल ऋिकोने धनकोला हलहून द्यायर्ा कागद; कजचरोखा; ऋिपत्र. 
कजयदाई, कजयदायी स्त्री. कजच काढिे; कजचबाजारीपि : ‘ …कजचदाई करून पोट भहरताती तरी…’ − 
हशर्साखं ४·५. 
 
कजयदादन न. परतफेड म्हिून वसूल आलेल्या कजार्ी जमाखर्ाच्या वहीतील बाजू; 
कजचफेडीसाठी हदलेली रक्कम जेथे माडंली जाते ती जमाखर्ार्ी बाजू. पहा : कजय अमदान [फा.] 
 
कजयदार हव. १. कजचकरी; ऋिकरी; ऋिको : ‘सबब नादारीस आलो आहि लोकारें् कजचदारी जाहलो.’ 
− मइसा १३·९१. २. धनको : ‘तफच  मजकूरर्ी रयत कजचदार (ऋिको) जाली आहे त्यास कजचदारार्ी 
(धनकोर्ी) हनकड होते आहि द्यावयासी अवसर नाही.’ − वाडसमा २·२२५. [फा.] 
 
कजयदारी स्त्री. ऋिकोपिा; कजचबाजारीपिा. 
 
कजयपािी न. कजचवाम; कजच या शब्दाला व्यापक सं्ा. 
 
कजयबंदी हव. ऋिको; कजचदार : ‘खायावार्ून बैल मेले, कजचबदंी िंाला.’ − पला ८६. 
 
कजयबाजारी हव. ज्याला अनेकारें् कजच आहे असा; देिेदार; ज्याला फार कजच आहे असा (मािूस). 
[फा.] 
 
कजयबातरीक हिहव. कजच म्हिून; कजासारखे; ऋिरूपी; ऋिहमषाने : ‘र्ार लक्ष आज पाहहजेत, 
नाहीतर पहरहिन्न जीव वार्त नाही. कजचबातहरक घ्यावे.’ − पेद २०·१८९. [फा.] 
 
कजयभरी, कजयभरू हव. कजचबाजारी; देिेदार : ‘आपि कजचभरू होतात.’ − बाळ २·१२९. (हि. 
होिे.) 
 
कजयरोखा १. पहा : कजयखत : ‘स विार्ा साठा जनतेने कजचरोख्याचं्या मोबदल्यात सरकारच्या हवाली 
केला तरर्…’ − आहवप्र ३२. (हि. हलहून देिे, घेिे.) २. कंपनीरे् हवकत घेतलेले भाग. 
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कजयरोखेणनधी प . (अथच.) कंपनीरे् कजचरोखे हवकून हनमाि केलेले (भाग) भाडंवल; हवकत घेतलेले 
सावचजहनक रोखे. 
 
कजयवाम न. ऋि; देिे : ‘साह काराच्या योगाने राज्य आबादान होते… पडले संकट प्रसंगी 
कजचवाम पाहहजे तें हमळतें.’ − मराआ २०. [फा.] 
 
कजयहसना स्त्री. ऋिग्रहि; हबनव्याजी कजच; इच्िेला येईल तेव्हा परत करायरे् कजच. [फा.] 
 
कजाऊ हव. व्याजाच्या बोलीने घेतलेले झकवा हदलेले (रव्य); कजच म्हिून घेतलेले. 
 
कजी हिहव. व्याजू; व्याजाने; व्याजाच्या बोलीने हदलेल्या झकवा घेतलेल्या संबंधाने. 
कडा, कडी पहा : करडा : ‘गंगथडीह न आली प ण्याला कडीफौज बाकंी स्वारी.’ − ऐपो ३२३. 
 
कडाकाकडा हव. कडक; कडवा; कठोर. 
 
कडी पहा : करडई 
 
किय हव. सबजा (रंग). − अर्श्प १·२७. 
 
किय प . कान; ध्वहनग्राहक इंहरय; श्रविावयव : ‘पहर दूताचं्या म खें हे वाता । सत्यभामेच्या किी 
तत्त्वता । प्रवशेली आद्यतं ।’ − हहर २६·१०२. [सं.] (वा.) किय ओढिे, किय ओढणविे − लक्षपूवचक कान देिे 
झकवा द्यायला लाविे. 
 
किय प . १. अंगदेशार्ा राजा. हा फार उदार होता. सूयापासून िंालेला क ं तीर्ा प त्र : ‘हरप गज 
परं्ानन  । किचवीरु ॥’ − ्ा १·१०५. २. (किच उदार होता त्यावरून लक्षिेने) मोठा दाता; उदार प रुष; 
(उप.) कृपि मन ष्ट्यासाठी म्हितात. उदा. किार्ा अवतार. [सं.] 
 
किय प . (भहूमती) भ जाच्या अंतरापासून कोटीच्या म ळापयंतरे् सूत्र; काटकोन हत्रकोिात 
काटकोनासमोरील बाजू; काटकोन र्ौकोनाच्या समोरील दोन कोन जोडिारी रेषा. [सं.] 
 
किय प . (नाहवक)नावेरे् स कािू : ‘त्या नावाड्ानंी बाजीला शकूेन जहाजाच्या कण्यावर हनजहवले.’ 
− स्वप ३३०. [सं.] 
 
कियकटु, कियकटू हव. १. कानाला त्रास देिारे; कठोर; ककच श. २. (ल.) अहप्रय (भाषि, शब्द, 
गािे). [सं.] 
 
कियकुमारी स्त्री. हमश्रिजातीतील म लगी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कियकूट न. (प रा.) कोन असलेला मनोरा; ब रूज. 
 
कियखोर हव. कर न कऱ्या; कर म्हिून साहंगतलेले न करता जे करू नको म्हिून साहंगतले ते 
म िाम करिारा. (ना.) 
 
कियगत, कियघृष्ट हव. कानावर आलेले; एकवार ऐकलेले; कानावरून गेलेले; उडत उडत 
ऐकलेले (वाक्य वगैरे). 
 
कियणचणकत्साशास्त्र न. कानार्ी रर्ना, कायच आहि हवकृती या सवांर्ा हवर्ार करिारे शास्त्र. 
 
कियछेद प . १. कान कापण्यार्ी हशक्षा (र्ोरानंा हदलेली). २. कानाच्या पाळीला भोक पाडिे; किचवेध. 
[सं.] 
कियजप प . १. कानात साहंगतलेला मंत्र; उपदेश; उपनयनाच्या वळेी ग रू हशष्ट्याला सागंतो तो : ‘गीत 
भाटनव तो श्रविन । किचजप  ॥’ − ्ा १७·२९७. २. कानात ग प्त गोष् सागंिे. ३. कानाशी केलेली प टप ट; 
र्हाडी; र् गली; र् गलखोरी. पहा : किेजप [सं.] 
 
कियताटंक न. तानवडे; किचभषूिे : ‘भ लहवल्या कृष्ट्िवेधकें ; पायन घातलन किचताटंकें  ।’ − हहर 
१९·६६. [सं.] 
 
कियताळा प . कानारे् िंडपिे; कानार्ी हालर्ाल; ताडपत्रासारखा कान : ‘पाठन 
हनवृहत झकिचताळें  ।’ − ्ा १७·७. 
 
कियदशी प . (वै.) कान तपासण्यारे् यंत्र, किचवीक्षि यंत्र. [सं.] 
 
कियद्वार न. कान; श्रविमागच : ‘जे इये गीतेर्न अक्षरें । जेत लन का किचद्वारें ।’ − ्ा १८·१५३५. 
 
कियधार प . १. नावाडी; स कािू धरिारा; स काण्या. २. (ल.) प ढारी; नेता : ‘कळों आलें  बरें उघडले 
डोळे । किचधार हमळे तरी बरें ।’ − त गा ८८७. ३. हिकेट इ. खेळातंील संघनायक. [सं.] 
 
कियनाद प . कानात एकसारखा होिारा आवाज. [सं.] 
 
कियपथ, कियपंथ प . कानार्ा मागच; ज्या मागाने कानात ध्वनी हशरतो तो मागच. [सं.] 
 
कियकरी हव. किा वाजविारा. 
 
कियपात्र न. किा; एक वाद्य. 
 
कियपािी स्त्री. कानार्ी पाळ, खालरे् टोक. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कियणपशाच प . न. १. एक मंत्रसाध्य हपशार्. हे उपासकाला भतू, भहवष्ट्य, वतचमान वृत झ सागंते असा 
समज आहे : ‘किचहपशार् भगहलनी । उल्च्िष्र्ाडंाळी रानसटवी जखिी ।’ − हहर १३·६. २. भहवष्ट्यकथन ; 
भाग्यकथन. ३. ग प्त गोष्ी सागंिारा. [सं.] 
 
कियणपशाची प . भहवष्ट्य सागंिारा; ज्योहतषी. 
 
कियणपशी स्त्री. किचहपशार्. 
 
कियपीडनासन न. (व्यायाम) उतािे हनजून दोन्द्ही हातपाय मागे नेतात व पाय ग डघ्यातं वाकवनू 
कानाला लावतात ते आसन. [सं.] 
 
कियपुट न. कानाच्या बाहेरर्ा भाग; कान : ‘या बोलार्ी डागं रटी । हतयें प्रहसद्धी आली हकरीटी । म्हिौहन 
त झ्या हन किचप टन । वसों हें काज ॥’ − ्ा १८·२८१. [सं.] 
 
कियपुष्प, कियफूि, कियभूषि न. १. कानातील एक दाहगना : ‘करीन संतासंी किचभषूिें ।’ − ्ा 
१४·१८. २. घोड्ाच्या कानातील दाहगना. 
 
कियफुिे न. अव. हशक्षा म्हिून कानाला लावायरे् र्ाप. [सं.] 
 
कियफोड प . कानात होिारा फोड. याला गोसावी असे म्हितात. 
 
कियम्, करिम् प . क लकिी; लखदीव बेटात करिी नावारे् कारकून, शानभोग आहेत. − (तंजा.) 
 
कियमि प . बाह्यकिचभागातून येिारा हपवळा मेिासारखा पदाथच. 
 
कियमात्रा स्त्री. किचभषूि; कानातील दाहगना : ‘हस्तमात्रा किचमात्रा । कृष्ट्िासी वोहपल्या हवहर्त्रा 
।’ − एरुस्व १५·१४९. 
 
कियमूळ न. १. कानारे् मूळ; कानशील : ‘जरा किचम ळी सागंों आली गोष्ी ॥’ − त गा ३३४७. २. कानाच्या 
खाली होिारे द ःख, रोग, किचवळ. ३. कानाच्या मागे, भोवरा असिे, घोड्ारे् एक लक्षि. − अर्श्प ९८. 
 
कियमैथुन न. कानाशी लागिे; र् गली; र्हाडी, कानगोष्ी, कानमंत्र करिे (वाईट अथाने 
योहजतात). [सं.] 
 
किययुगळ न. कान : ‘इये किचय गळन धहरलें ’ − लीर्उ १७. 
 
कियरेषा पहा : किय (नाहवक.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कियरोग प . कानाला होिारे रोग. हे किचशूळ, किचनाद, बाधीयच, किचक्षवडे, किचस्त्राव, किचकंडू इ. २८. 
आहेत. [सं.] 
 
कियवेध प . लहान म लार्ा कान टोर्ण्यार्ा (कानाच्या पाळीला भोक पाडण्यार्ा) एक हवधी. म लारे् 
नाव ठेवण्याच्या हदवशी हा हवधी करतात. [सं.] 
 
कियव्रि प . ज्याच्यातून पू वगैरे वाहत आहे असे कानाच्या आत पडलेले क्षत. [सं.] 
 
कियशूळ प . कानामध्ये काही हवकृतीम ळे उत्पन्न होिारा ठिका. [सं.]  
 
कियशोथ प . (वै.) कानाला आतून बाहेरून येिारी सूज. [सं.] 
कियश्रुत हव. कानानंी ऐकलेले; ऐकीव. [सं.] 
 
कियसंपुष्ट न. कानाच्या तीन भागापंैकी एक भाग; पाळ व र्ाफा याहंशवाय जो खोलगट भाग 
असतो तो. [सं. किच+संप ट] 
 
कियस्वर प . श्रवियंत्रिेतून हनमाि होिारा स्वर. 
 
किा प . १. तोंडाने वाजवायरे्, मोठ्या आवाजारे्, पसरट तोंडारे् हपतळेरे् एक वाद्य. पहा : करिा 
: ‘वाजंत्रें वाजती, किे वाजंत्रें वाजती ।’ − दत झपदे ५. २. मोटारीर्ा भोंगा. (हि. करिे.) [फा. कना] 
 
किाचा अवतार १. मोठा दानशूर, उदार प रुष. २. (उप.) कृपि मन ष्ट्य. 
 
किाचा पहारा प . सूयोदयापासून पहहल्या तीन तासारं्ा पहारा; पहहला पहारा; अहत पहवत्र वळे; 
रामपहारा. 
 
किाधार प . नावरे्ा स काण्या; स कािू धरिारा, नावाडी : ‘की द स्तर भवसागरु : तारीते 
किाधार’ − ्ाप्र ८८६. 
 
किारूढ हव. कानावर आलेले; कानावरून गेलेले; ऐकलेले (ऐकीव शब्द, वाक्य इ.). [सं.] 
 
किाशय प . कान फ टिे; कान वाहिे; कानार्ा एक रोग. [सं.] 
 
किावतंस  प . कानातील अलंकार; किचभषूि. [सं.] 
 
किावळस किावळी स्त्री. एक फ लिंाड. [सं. किच+आवहल] 
 
किाश्मरी स्त्री. (वै.) कानाच्या आतील बाजूला कॅलहशयमय क्त मळार्ा तयार िंालेला खडा. 
[सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
किाग्स्थकाणठण्य न. (वै.) मध्यकिातील अस्थी टिक िंाल्याम ळे हनमाि होिारा कानार्ा 
आजार. 
 
किांतकबदू प . (भहूमती) किाच्या दोन्द्ही टोकारें् एकमेकापंासून हवरुद्ध हदशलेा असिारे झबदू. 
 
कर्णिक प . बािार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कर्णिक पहा : करणिक 
 
कर्णिकर, किीकर प . कण्हेरीरे् फूल : ‘कर्मिकरार्ा िेंला : पाता ंवान  होय सोनसळा’ − उगी 
५५०. 
 
कर्णिका स्त्री. १. कमळ वगैरे प ष्ट्पारं्ा कोश : ‘येरी म्हिती योगर मा । श्रेष्ठ कर्मिका राजउगमा ।’ − नव 
२२·७१. २. कमळार्ी कळी : ‘यंत्र उभवहि उपासका ं। त्यार्ी आंगोहळया ंम हरका । हत्रकोि षट्ट् कोन कर्मिका 
। जहडत माहिका आगमोक्त ।’ − एरुस्व १·५१. ३. कमळार्ी पाकळी : ‘मािंें हृदय हदव्य कमळ । जें तेजोमय 
परम हनमचळ । अष् कर्मिका अहत कोमळ । मध्यें घननीळ हवराजे ।’ − हहर ३५·१. ४. तानवडे. [सं.] 
 
कर्णिका स्त्री. हातारे् मधले बोट. [सं.] 
 
कर्णिका स्त्री. किचभषूि (तानवडे, ताटंक इ.). [सं.] 
 
कर्णिका स्त्री. (वै.) हृदयार्ा वरील भाग. 
 
कर्णिकार प . १. एक मोठा स ंदर वृक्ष : ‘कर्मिकाराच्या मोठ्या खोडापासून इमारती लाकूड 
हमळते.’ − वनश्री २४४. २. कण्हेरीरे् िंाड : ‘र्ीकभरी मदनारे् हाहतयेर : तैसे फ लन तळपती कर्मिकार’ − 
रुस्व ८११. 
 
किी स्त्री. गवडं्ार्ी थापी. पहा : करिी 
 
किेजप हव. झनदाव्यंजक बोलिारा; प्रच्िन्न झनदक. पहा : कियजप [सं. किच सप्तमी+जप] 
 
किोपकिी हिहव. या कानापासून त्या कानापयंत; एकाने द सऱ्याला, त्याने हतसऱ्याला, त्याने 
र्ौर्थ्याला अशा रीतीने; उडत उडत (ऐकलेली गोष्, हकीगत) : ‘सवच बातम्या किोपकिी आल्या तशा 
हदल्या.’ − के १७·५·३०. [सं. किच+उपकिच] 
 
कतयक हव. १. कापिारा; िेदिारा. २. कपडे बेतिारा (झशपी) : ‘कतचकानें काळजीपूवचक कतचकारे् काम 
केले पाहहजे.’ − काप्र. [सं.कृत्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कतयन न. १. िेदन; कापिे; कातरिे; कातरकाम. २. (वस्त्रो.) सूत कातिे; सूत काढिे. ३. (झशपी) 
कापडारे् कातरकाम; बेतण्यारे् काम. [सं. कत्र्च, कृत्] 
 
कतयनक्षी तंत्र (स्था.) तीक्षि हत्याराने कोरीव खोदकाम करून नक्षी काढण्यार्ी कला, तंत्र. 
 
कतयनीय हव. कापण्याला, कातरण्याला, िाटण्याला योग्य. [सं.] 
 
कतयब न. १. र्ात यच; कसब; कतृचत्व; हशताफी. २. गायनातील कौशल्य, आलाप, ताना वगैरे. [झह.] 
[सं. कतचव्य] 
कतयबगार हव. एखादे काम करण्यात ह शार; कतृचत्ववान : ‘या कतचबगार स्त्रीच्या हनधनार्ी 
बातमीस द्धा मराठी वतचमानपत्रात आली नाही.’ − व्यक्ती. 
 
कतयबगारी, कतयबदारी स्त्री. १. कतृचत्व; कौशल्य; करामत; ह शारी. २. गानकौशल्य. 
 
कतयर प . कता; कारभारी; सवाहधकारी : ‘म्हिाले जे सकाल त म्हासं बोलाऊं पाठवनू कतचरार्ी भेट 
करतो.’ − पेद ४०·११६. [सं. कता] 
 
कतयणर, कतयरी हव. (व्या.) कतृच शब्दार्ी सप्तमी; कत्याला अन सरून ते. याच्या उलट कमचिी. धातंूना 
व शब्दानंा लागून ज्याचं्या योगे अनेक प्रकारर्ी धात साहधते होतात असे प्रत्ययारे् प्रकार. [सं. कतृच] 
 
कतयरी स्त्री. कातरी, कैर्ी. [सं.] 
 
कतयरी प्रयोग प . (व्या.) कत्यावरून हियापद हफरते म्हिजे कत्याच्या झलगवर्नाला अन सरून 
हियापदारे् रूप असते. तेथे कतचरी प्रयोग होतो. यारे् दोन भेद आहेत. सकमचकतचरी व अकमचकतचरी. 
 
कतयरीमुख हस्त (नृत्य.) तजचनी व मधले बोट मागच्या बाजूला वळवनू उभे ठेविे. करंगळी उभी सरळ ठेविे. 
अनाहमका व अंगठा तळहाताच्या बाजूला वळलेला ठेविे. [सं.] 
 
कतयवी, कतृयत्वी प . (कता यारे् अप. रूप) कता; करिारा; बनविारा. [सं. कृत] 
 
कतयव्य हव. मनात योजलेले; करिे आवश्यक असे उहिष् (कायच); करायला योग्य असे : ‘हा गा शरीर 
जरी जाहले । तरी कतचव्य वोघें आलें  ।’ − ्ा २·१४४. 

न. १. अवश्य कमच, कृत्य, कायच. २. कायच करण्यात क शलता. [सं.] 
 
कतयव्यतत्पर हव. आपल्या कतचव्याकडे नीट लक्ष असिारा; कतचव्यान रूप वागिारा. [सं.] 
 
कतयव्यता स्त्री. पहा : कतयव्य : ‘स्फूर्मत ये र्ढण्यास द घचट तरी कतचव्यतेर्ा कडा ।’ − मनोहरमाला 
वषच १ अं. १. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कतयव्यदक्ष हव. कतचव्य करण्यात र्ोख. [सं.] 
 
कतयव्यणनष्ठ हव. हनष्ठेने कतचव्यकमच करिारा. 
 
कतयव्यभूणमती स्त्री. भहूमतीर्ा एक प्रकार. यात हनरहनराळ्या आकृती काढण्याच्या कृती साहंगतलेल्या 
असतात. 
 
कतयव्यशून्य हव. आवश्यक कमच न करिारा; कतृचत्वहीन; बेजबाबदार. 
 
कतयव्यके्षत्र न. कामार्ा आटोका; काम करण्यारे् के्षत्र, जागा.  
 
कता प . १. करिारा; उरकिारा; कारि होिारा; बनहविारा; रर्िारा; ज ळविारा : ‘कता न हदसे 
नयनी ।’ − दाहव ३८५. २. (व्या.) प्रथमा हवभक्ती झकवा हियापदारे् उिेश्य; एक कारक; उिेश्य. ३. कतचबगार 
मािूस; कतृचत्ववान : ‘समशरे बहािर रिन थकले कत्यार्ी गत आहे न्द्यारी.’ − ऐपो १३५. ४. स्वकष्ाने, श्रम 
करून हमळहविारा मन ष्ट्य; कारभार, प्रपंर्, घर इ. साभंाळिारा. ५. (कायदा) झहदू एकत्र क ट ंबार्ी व्यवस्था 
पाहिारा म ख्य इसम; क ट ंबप्रम ख. [सं. कतृच] 
 
कताकरवता प . स्वतः करिारा आहि द सऱ्याकडून करवनू घेिारा. 
 
कतासवरता हव. पोटापाण्यार्ा धंदा करू शकेल असा; स्वतःच्या जबाबदारीवर काम करू शकेल 
असा; व्यवहार साभंाळण्यास समथच. 
 
कताहता, कताहतापाणिता हव. हनमाि करिारा व नाश करिारा; जडहविारा व भगंिारा; 
जोडिारा व तोडिारा; परमेर्श्रारे् ग िदशचक नाव. [सं.] 
 
कतुयक स्त्री. १. परािम. (ना.) (व.) पहा : कतृयक, कतृयत्व. २. करिी अगर जादूटोिा. कतृचत्व; कतृचक; 
कतचबगारी : ‘ते एवढेसे खेडे देव्या महाराच्या अर्ाट कत चकीने ढवळून हनघाले होते.’ − व्यंमाक २०. [सं. 
कतृचत्व] 
 
कतृयतंत्र न. कताच्या स्वाधीन असिारी गोष् उदा. कमच, ध्यान इ. 
 
कतृयत्व न. १. काम; कायच : ‘रजोग िारें् कतृचत्व । दाखऊं आता ।’ − दास २·५·६. २. क शलता; काम 
करण्यात र्त राई. ३. परािम; कतचबगारी. पहा : कतृयत्व : ‘कतृचत्व यार्ेंन स्वभावें ।’ − दास १८·४·२३. [सं. 
कतृचत्व]  
 
कतृयप स्त्री. कतचबगारी. (व.) 
 
कतृयमकता, कतयमकता हव. सवचशल्क्तमान; सवचसमथच; क शल; दक्ष; हनप ि; हशताफीने काम 
र्ालहविारा, आवरिारा. 
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प . सवचशल्क्तमान प रुष, ऋषी, देव इ.; ह शार, कायचक्षम र्ालक. [सं.] 
 
कतूयक प . जादूटोिा. (िंाडी) [सं. कतृचत्व फा.] 
 
कतूयज न. कसब; कौशल्य. (क .) [सं. कतृचत्व]  
 
कतृयक हव. (समासात) जो करतो, उरकतो, बनहवतो त्यारे् हवशषेि; − ने केलेले. जसे :− ईर्श्रकतृचक. 
[सं.] 
 
कतृयत्व न. १. कतेपिा; सामर्थ्यच; नैप ण्य; कतचबगारी; वाकबगारी; कायच करण्यार्ी शक्ती : ‘देखैं 
प्राप्ताथच जाले । जे हनष्ट्कामाला पातले । तेया ंही कतृचत्व असे उरलें  । लोकालंाहग ॥’ − ्ा २·१५४. २. कृती; 
काम; कायच : ‘कतृचत्व क मारीर्ें कळलें  । ऋषीनें शाहपलें  ते वेळे ।’ − राहव २·१०१. 
 
कतृयत्वशक्ती स्त्री. उत्कृष्पिे काम पार पाडण्यारे् सामर्थ्यच, उरक; कायचक्षमता. [सं.] 
 
कतृयत्वशून्य हव. पूिचपिे नालायक; काहीही र्ागंले झकवा उपय क्त करू न शकिारा. [सं.] 
 
कतृयत्वणसणद्ध, कतृयत्वणसद्धी स्त्री. हवशषे ह शारीने, कतचबगारीने हमळवलेली, साध्य केलेली गोष्. 
[सं.] 
 
कतृयभूत हव. (व्या.) कता म्हिून असिारा; हियापदार्ा कता; हियेर्ा प्रवतचक. [सं.] 
 
कतृयवाचक प . (व्या.) धात साहधत हवशषेि. हे मूळ धातूला प्रत्यय लागून होते. जसे :− करिार, 
हसिार, करिारा, जािारा इ. [सं.] 
 
कतृयवाच्य प . (व्या.) १. कतचहरप्रयोग. २. कतृचदशचक नाम; कतचरी धातूरे् हवशषेि वगैरे. [सं.] 
 
कदय खाटकाच्या स ऱ्यासारखा स ऱ्यार्ा एक प्रकार. 
 
कदय प . कायच; कृती. 
 
कदयगर, कदयगार प . शस्ते्र तयार करिारा. [फा. कारदगर] 
 
कदयनकाळ हव. िूर; तापट; कडक; भयंकर हशक्षा करिारा. पहा : करदनकाळ, करवतकाळ : 
‘मराठे म्हटले म्हिजे मोगल, रोहहले, पठाि, रजपूत वगैरेंना कदचनकाळासारखे वाटतात.’ − 
लोकहहतवादी.  
 
कदयनबस्तन न. १. जडहविे व हवतळहविे; एक दाहगना मोडून त्या धातूर्ा द सरा दाहगना करिे. 
२. (जमाखर्च) ठोक मालापैकी वस्तू नाव ेहलहून त्यारे् तयार िंालेले हजन्नस जमेकडे हलहहिे. उदा. धान्द्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

नाव ेहलहून त्यारे् दळून आिलेले पीठ जमा हलहहिे; कापड नाव ेहलहून तंबू, वस्ते्र इ. जमा करिे; हहशबे : 
‘कदचन बस्तन, ग िाकार भागाकार करावयार्ा सराव बह त असावा.’ − पया ४५९. ३. ठोक नाण्यार्ा ख दा 
करिे व ख द्यारे् नािे करिे; बदें करिे व मोड करिे. [फा. कदचन्=करिे+बस्तन=बाधंिे] 
 
कदयम प . १. हर्खल; रेंदा; गाळ : ‘जैसा कदचमी रुपला । राजहंस ॥’ − ्ा २·४. २. (ल.) जाळे; 
ज ंबाड; अव्यवल्स्थत रास झकवा समूह; उहकरडा. ३. (ल.) विचसंकर; जातीजातनर्ा गोंधळ; श द्ध−अश द्ध 
यारं्ा अगर सोवळेओवळे यारं्ा एकंकार : ‘केवढी ये राडेंर्ी अंगवि । भ्रमहवले अवघे जन । याती अठरा र्ाऱ्ही 
विच । कदचम करूहन हवटाहळले ॥’ − त गा ४१४९. [सं.] 
 
कदयमवायु, कदयमवाय ू प . (शाप.) एक हवषारी वायू; अनूपवाय.ू [सं.] 
 
कदयळ स्त्री. १. केळ; कापूर केळ. पहा : करदळ : ‘ना तरी कदचळीर्ा गाभा । ब थंी साडंोहन उभा ।’ − ्ा 
६·२९५. २. एक केळीसारखे लहान फ लिंाड. [सं. कदली]  
 
कदयळिे अहि. १. करुिा येिे. (व.) २. (पदाथच) घशातून आग करीत खाली जािे. 
 
कदयळीसुत प . कापूर. 
 
कदा पहा : करदा : ‘नवीन कदीक ळें  उभन करिें.’ − गागंा २२. [फा. कदच] 
 
कदावा, कदी प . स्त्री. लागवडीखालर्ी जमीन; शतेजमीन.  
 
कदोडा प . १. गाड्ार्ा पट्टा. २. करगोटा. 

स्त्री. खाटेर्ी आडवी दोरी. (िंाडी) 
 
कनयडा प . १. बाबंरू्ी पेटी. २. डबा. (िंाडी) 
 
कनयडी प . ब रूड. (िंाडी) 

स्त्री. फ लारं्ी टोपली (करंडी). (िंाडी) 
 
कनाटक प . भारतातील एक घटक राज्य. [सं. किाटक] (वा.) कनाटक ओस पडिे − बहहरे 
होिे; बहधरत्व येिे. 
 
कनाटक किह अल्प कारिावरून भाडंि तंटा; िंोंबािंोंबी; क्ष ल्लक कारिावरून होिारा कलह. 
 
कनाटकी संगीत पहा : दणक्षिी संगीत पद्धती 
 
कनाटकी हव. १. कनाटक देशातील; कानडी; कन्नड (भाषा, मन ष्ट्य वस्तू इ.). २. करिी झकवा 
जादूटोिा जाििारा (प रुष, स्त्री.). (व.) 
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कनात स्त्री. वज्रम ष्ीर्ा व्यायाम. उभे राहून बठैक घ्यायर्ी व उठून एक एक पाय िमाने ग डघ्यात मोडून 
वर घ्यायर्ा व हफरकी मारायर्ी. 
 
कन्याची भाकर हमश्र हपठार्ी भाकरी, कळव्यार्ी भाकरी. (िंाडी) 
 
कपयट न. अजीिच; अपर्न. 
 
कपयटाि स्त्री. कपचटघाि पहा : करपटाि : ‘दग्ध होता स टली कपचटािी ।’ − कृम  ४१·५६. 
कपयडा प . भातावरील एक रोग. (िंाडी) 
 
कपयर घुमट (वै.) कवटीर्ा गोल; करोटीर्ा घ मट. 
 
कपयणरकी स्त्री. (वै.) मस्तकहव्ान; मस्तकासंबधंी हवर्ार करण्यारे् शास्त्र; करोहटहव्ान. 
 
कपयसाि, कपुयसाि स्त्री. करपट घाि; करपटाि. (गो.)  
 
कपी स्त्री. अंगातील बडंी. (कातकरी) 
 
कपीि, कपूयि प . एका जातीरे् गवत : ‘तेथील कोवळा कपील ते (बैल) क रतडत होते.’ − तोरि 
१११. पहा : करपेि (क .) 
 
कपूयचे (गो.) पहा : करपिे  
 
कपूयर प . १. कापूर; एक ज्वलनशील स गंधी रव्य. हे पूजेच्या साहहत्यात वापरतात. यारे् र्रंसेनी, 
भीमसेनी व रंभा असे तीन भेद आहेत : ‘जैसा कपूचरार्ा राशी कीजे ।’ − ्ा २·२५१. २. (होहमओपथी) कँफर. 
हे महामारी (कॉलरा) वर रामबाि औषध आहे. [सं.] 
 
कपूयरकदयळी, कपूर केळी, कपूर केळे स्त्री. कदचळी : ‘कपूचरकदचळी डोलती ।’ − हहर १०·१६०; 
‘कपूचरकेळनर्न गभचप टें । उकलता ंकाप रारे्हन कोंदाटे ।’ − ्ा ११·२५०; ‘कप चरकेळें  सोनकेळें ।’ − सप्र १५·२४. 
 
कपूयरगौर प . शकंर : ‘कपूचरगौरा भोळा नयनन हवशाळा ।’ − शकंरार्ी आरती. 

हव. कापरासारखा गोरा : ‘अथवा धवळधाम गोक्षीर । कपूचरगौर परं्वक्त्र ।’ − एभा १३·९५. [सं.] 
 

कपूयरि न. स्थाय  पदाथारे् एकदम वाय रूपात होिारे अवस्थातंर, संप्लवन. 
 
कपूयररंभा स्त्री. कापूरकेळ. पहा : कपूयरकदयळी : ‘हदसत मृदू हजर्ें ऊरु । कपूचररंभा ।’ − आप १४. 
 
कपूयराम्ि न. (रसा.) कापरारे् आम्ल. [सं.] 
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कपूयणरका स्त्री. कापूर देिारी दासी : ‘सवें कपूचहरका हडहपिी’ − रुस्व १०२. 
 
कपूयस प . लहान म लारं्ी कानटोपी. (गो.) 
 
कबय प . (रसा.) एक अधात रूप मूलरव्य (परमाि भाराकं १२). हे हहरा, गॅ्रफाईट, कोळसा, 
संगमरवरी दगड वगैरेत आढळते. काबचन. [इं.] 
कबयसंस्थापन न. कबच ल्स्थर (पक्का) करिे. 
 
कबाड न. कडबा. पहा : करबड 
 
कबाम्िवाय ू प . (शाप.) कॅबाहनक ॲहसड वाय.ू हा कबच आहि प्रािवाय ूयाचं्या संयोगापासून बनतो. 
हा ज्वलनाला मदत करत नाही. कबच तेजाबार्ा वाय.ू 
 
कबाश्म प . (भशूा.) ज्वलनशील, जीवजन्द्य अवसादी खडक. 
 
कबुयणरत हव. रंगीबेरंगी हठपके असलेला. [सं.] 
 
कबूयर हव. १. करडा; कबरा; काळसर पाढंरा (घोडा इ.). २. हर्त्रहवहर्त्र; हनरहनराळ्या रंगाचं्या िटा 
असलेला (घोडा इ.). [सं. कब चर] 
 
कबोदक न. कबच, उज व प्रािवाय ूहमळून तयार िंालेले काबचनी संय ग. 
 
कमय न. १. एखादे काम, कृत्य : ‘हें कमच िंालें  समरातं जेव्हा ं । होतास कोठें रिभीरू तेव्हा ं ।’ − 
विेीसंहार ३. २. स्नानसंध्या, य्यागादी धार्ममक हवधी. यारे् हनत्य, नैहमहत झक व काम्य असे तीन भेद आहेत. 
३. सापं्रतच्या आय ष्ट्यातील कृती, र्ाल, आर्ार, वतचिूक यावरून दैव झकवा नशीब अशा अथाने योजतात. ४. 
हवहशष् काम; नैहतक कतचव्य; जाती, धंदा वगैरेंनी मानलेले आवश्यक कृत्य. ५. (व्या.) कत्याने अम क हिया 
केली हे दाखहविारा शब्द; कतृचहवषयक व्यापारारे् कारक; कमार्ी हवभक्ती प्रायः हद्वतीया असते. जसे :− 
‘राम गाय बाधंतो’ यात गाय हे कमच. ६. उद्योग; कामधंदा; नेमलेले, हवहशष् प्रकाररे् काम. ७. स रतहिडा; 
मथै न; रहतस ख; संभोग. ८. सामान्द्य हिया; ऐहहक व्यापार; माहयक हिया : ‘माया हा सामान्द्य शब्द असून 
हतच्यार् देखाव्याला नामरूपे व व्यापाराला कमच ही हवहशष्ाथचक नामे आहेत.’ − गीर २६०. [सं.] (वा.) कमय 
दोन पाविे पुढे − नशीब नेहमी आपल्याप ढे धावत असते. कमय आड ठाकिे − कमच आडव े येिे; आपत झी 
ओढविे : ‘अन्न घेवोहन जो हनघाली । तो कमच आड ठाकलें  ।’ − हहर १६·१३०. कमय फुटिे − द दैव ओढविे; 
गोत्यात येिे; न कसान होिे. कमाने ओढिे, कमाने ओढविे − दैवार्ा पाश येऊन पडिे; दैवाधीन होिे. 
कमाने जागे होिे − दैव अन कूल होिे. कमाने धाव घेिे − दैव प ढे येिे; दैवाकडून प्रहतबधं, अडथळा होिे. 
कमाने पाठ पुरणविे, कमय उभे राहिे − दैवाने मोडता, अडथळा घालिे; कमच ओढविे. कमाने मागे घेिे, 
कमाने मागे सरिे − दैवाने साहाय्य न करिे. 
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कमयकटकटस, कमयखटखट स्त्री. न. १. प्रारब्धाम ळे मागे लागलेले द दैव, संकट, हवपन्नावस्था; 
कमचकटकट; पूवच जन्द्मीरे् पाप, भोग : ‘प्रािी कष्कष्ोंहर् मेले । कमचकर्ाटें ।’ − दास ८·८·२०. २. भाडंि, 
वाद. 
 
कमयकटकट, कमयखटखट स्त्री. १. प्रारब्धयोगाने वाट्याला आलेले झकवा गळ्यात पडलेले व 
कंटाळा येण्याजोगे कोितेही काम; वररे्वर त्रास, खटखट देिारे, डोके उठहविारे, अडथळा आििारे काम 
झकवा व्यक्ती; कोितीही नहशबी आलेली पीडा, त्रास, िळ, जार् वगैरे. २. (ल.) हजहकरीरे्, नावडते काम, 
ब्याद : ‘ आता ंत्यारं्ी कमचकटकट आपिासं कशाला हवी?’ − हन ६७. ३. (ल.) भाडंि; तंटा; कटकट : 
‘त म्हा ंदोघातं नेहमन इतकी कमचकटकट र्ालत असते.’ − भा ३७ [सं.]  
 
कमयकट्टो हव. हतभागी; कमचकरंटा. (गो.) 
 
कमयकणठि हव. देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी कठोर व्रते आर्रिारा : ‘यक कमचकहठि कोरडे : 
कमचजड’ − ्ाप्र २५२. 
 
कमयकथन, कमयकथनी न. स्त्री. १. कमचकथा; कमार्ी कहािी. २. (ल.) द दैवी प्रसंगकथन; द ःखकथा. 
पहा : कमयकथा : ‘ऐसी आम र्ी कमचकथनी । तें अनायासे आलें  सवच घडोनी ।’ − मक २६·१८५. [सं.] 
 
कमयकथा, कमयकहािी स्त्री. १. प्रारब्धाम ळे भोगलेल्या द ःख, त्रास, दगदग वगैरेर्ी द सऱ्याजवळ 
साहंगतलेली गोष्, वृत झातं, कहािी. २. आत्मश्लाघेरे् झकवा हरकामटेकडे भाषि, बाता. ३. एखाद्या प्रसंगार्ी 
झकवा कृत्यार्ी खरी व इत्थंभतू हकीगत. ४. कंटाळवािे, हनरथचक भाषि, बडबड. [सं.] 
 
कमयकार हव. १. कमचहनष्ठ. (गो.) २. हशल्पी; लोहार. [सं.] 
 
कमयकाि, कमयकाळ प . धमचकाये करण्यासाठी उहर्त असलेला काळ. [सं.] 
 
कमयकांड न. १. हत्रकाडं वेदातील य्ासंबधंीर्ा कमचमागचदशचक व आर्ारहनदशचक भाग. मंत्र व 
ब्राह्ण्ये हमळून जो वदेभाग त्याला कमचकाडं म्हितात : ‘कमचकाडं तरी जािें । म खोद्गत प रािें ।’ − ्ा 
१३·८२९. २. धमचकमे, आर्ारहवर्ार, संस्कार वगैरेंना व्यापक अथाने हा शब्द लावतात. (सामा.) आल्न्द्हक; 
हनत्यनैहमहत झक आर्ार : ‘आता आपलें  कमचकाडं अगदी एका बाजूस ठेवावें.’ − र्रंग प्त ३५. ३. कंटाळवािी, 
हनरथचक बडबड, कमचकथा. (हि. गािे, सागंिे, बोलिे.) [सं.] 
 
कमयकांडवाद प . (तत्त्व.) आर्ारधमाला प्राधान्द्य देिारे मत; व्रतवैकल्ये, नेमधमच या बाह्य गोष्नना 
महत्त्व देिे. [सं.] 
 
कमयकुळाचार प . क ळार्ा आर्ारधमच. 
 
कमयगणत, कमयगती स्त्री. दैव; प्रारब्ध; नशीब. पहा : दैवगणत, दैवगती [सं.] 
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कमयचंडाळ, कमयचांडाळ प . १. अहतिूर, पाषािहृदयी मािूस. २. स्वैरवतचनी; धमचलंड; द रात्मा. [सं.] 
 
कमयचारी प . सरकारी कायालय, संस्था इ. हठकािी पगार घेऊन काम करिारा; सेवक. [सं. 
कमचन्+र्हरन्] 
 
कमयचारी व्यवस्थापन (शाव्यं.) उपलब्ध मािूसबळार्ा उत्पादन, प्रशासन वगैरे कामासाठी जास्तीत 
जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल यार्ा हवर्ार करिारे शास्त्र. 
 
कमयचोदना स्त्री. कमच करण्यार्ी पे्ररिा : ‘कमचर्ोदना व कमचसंग्रह हे शब्द पाहरभाहषक आहेत.’ − गीर 
८३५. [सं.] 
 
कमयज हव. कमापासून उत्पन्न िंालेले : ‘सकळ य् कमचज ।’ − ्ा ८·४६. [सं.] 
 
कमयजड प . कमचठ लोक : ‘हतन्द्ही लोकारं्ा शास्ता । ईर्श्र तो मी हनयंता । येिे कमचजडारं्ी वाता । 
अनीर्श्रता िेदली ।’ − एभा १०·६२१. 

हव. देवताप्रीत्यथच बाह्यकमात आसक्त असिारा (जीव) : ‘कमचजडार्ा ंठाइं । झकबह ना होये देहन 
।’ − ्ा १४·२४०. 
 
कमयजात न. सवच प्रकाररे् कमच. सवच तऱ्हेरे् व्यापार : ‘मग सख्य फलपाकातं । तैसें हनमाहलया 
कमचजात । आत्म्ान झगवहसत । अपैंसे ये ॥’ − ्ा १८·१२९. [सं.] 
 
कमयजीव हव. बारीक, लहान प्रािी. (गो.) [सं.] 
 
कमयठ हव. १. शास्त्रहवहहत स्नानसंध्या इत्यादी कमाहवषयी हनष्ठावतं; धमासंबंधीच्या बारीकसारीक गोष्ी 
श्रदे्धने झकवा आग्रहाने पाळिारा; सनातनी; धमचहनष्ठ : ‘आता ंकमचठा ंकैवारी । मोक्षार्ी हे ॥’ − ्ा १८·६८. २. 
कमचमागी; कमावर हभस्त ठेविारा. 
 
कमयठपि न. हनष्ठापूवचक धमार्रि : ‘वृथा गेले त्यारें् हवन । कमचठपि कमारे् ।’ − एरुस्व ३·३१. 
[सं. कमच+स्थ] 
 
कमयठा प . कामठा; कामारे् स्थान : ‘अरे मन तू वाजंटा । सदा झहडसी कमचठा’ं − ्ागा ८६२. 
 
कमयिा स्त्री. करमिूक; फ कट कालिमिा : ‘जेथें नाहन आत्म्ान । तया नाव कमचिा ।’ − दास ७·९·५७. 
[सं. िमि] 
 
कमयणिप्रयोग प . (व्या.) जेथे वाक्यात कमाप्रमािे हियापदारे् झलगवर्न बदलते तो प्रयोग. [सं.] 
 
कमयणिवाच्य प . (व्या.) १. कमचकतचरी प्रयोग. २. कमचिीकृदंत; कमचिी धात साहधत. [सं.] 
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कमयिे अहि. िमिे; जािे; पार पडिे : ‘यैसे बह त हदवस कमचले ।’ − परं् ३·१०. 
सहि. १. घालहविे; पार पाडिे. २. आिमि करिे; ओलाडंिे : ‘तारामंडळ कमौहि । जवळी 

आले भान लोका’ − उह १३९. 
 
कमयण्य न. करिी; रे्टूक; अहभर्ार : ‘बडोद्यारे् लोकानंन धाकजीस कमचण्य केलें …’ − शादव े१८६. 
कमयदक्ष हव. धमार्ार व हवधी यातं हनप ि; कमचशील. कमचहनष्ठ, कर्ममष्ठ यासंारखा उपयोग. [सं.] 
 
कमयधमय न. प . (या समासातील धमच शब्द जरी प झल्लगी असला तरी बह तेक सवच समास नप सकझलगीर् 
आहेत. कारि यातील प्रधानाथच कमच शब्दापासूनर् हनघालेला असून धमच शब्द केवळ जोडशब्द आहे.) वतचन; 
वतचनिम; कृत्य; आर्रि. [सं.] 
 
कमयधमयगुि प . कमचधमार्ा प्रभाव, शक्ती. पहा : कमयधमयसंयोग [सं.] 
 
कमयधमययोग, कमयधमयसंयोग प . १. स्वतःरे् दैव आहि सत्कमच यारं्ा संयोग; भाग्य व सदार्ार यारें् 
ऐक्य (पूवचजन्द्मार्मजत आहि इहजन्द्मार्मजत सत्कृत्यारें् फळ हमळून). २. अकल्ल्पत मेळ; यदृच्िा; प्रारब्धयोग. 
 
कमयधमयसंयोगाने हिहव. अर्ानक; र्मत्काहरक झकवा अकल्ल्पत मेळ हमळून येऊन; प्रसंगोपात झ; प्रारब्ध 
योगाने : ‘कमचधमचसंयोगाने मी अगदी सहज बाहेर गेलो तो मािंी नजर हतच्याकडे गेली.’ − मायेर्ा बाजार. 
 
कमयधारय समास प . (व्या.) वक्त्याच्या मनात उभय शब्दारं्ा भाव ज्यात समान असतो झकवा उभय 
शब्दारं्ा परस्पर उपमानोपमेय भावसंबंध ज्यात असतो तो; हवशषे्ट्यहवशषेिारें् साहन्नध्य असून त्यारं्ा जो समास 
घडतो तो : ‘भल्क्तमागच = भक्ती तोर् मागच झकवा भल्क्तरूप जो मागच तो; भवसागर; संसाराटवी; काळप रुष.’ 
− मराठी भाषेरे् व्या. २७५. तत्प रुष−समासार्ा एक भेद. [सं.] 
 
कमयणनष्ठ पहा : कमयठ : ‘जया लाभाहर्या आशा । करूहन धैयचबाहंूर्ा भरवसा । घालीत षट्कमांर्ा धारसा ं। 
कमचहनष्ठ ॥’ − ्ा ६·४७४. [सं.] 
 
कमयणनष्ठा स्त्री. १. कमावर हनष्ठा. २. कमचयोग : ‘वैहदक धमात दोन मागच  आहेत, पैकी एका मागास 
्ानहनष्ठा व द सऱ्यास कमचयोग झकवा संके्षपाने न सता योग अगर कमचहनष्ठा असे म्हितात.’ − गीर ३०१. [सं.] 
 
कमयन्यास प . १. कमच झकवा कृत्ये यारं्ा त्याग (प ढील जन्द्मी हहत व्हाव ेझकवा फळ हमळाव ेम्हिून). 
२. फलन्द्यास; कमापासून हमळिाऱ्या फळाहवषयीच्या इच्िेर्ा झकवा आशरे्ा त्याग; हनष्ट्कामकमच. [सं.] 
 
कमयपत्र न. यंत्रशाळेत होत असलेल्या एखाद्या हवहशष् कायार्ा तपशील असलेले पत्र. 
 
कमयफि न. प्रारब्धापासून हमळिारे फळ; पूवचजन्द्मी केलेल्या पापप ण्यारे् र्ांगले अगर वाईट असे या 
जन्द्मी भोगाव ेलागिारे फळ : ‘साडूंहन द धार्ी टकळी । गोवारी गावंधेनू वटेाळी । झकबह ना कमचफळन । तैसें 
कीजें ॥’ − ्ा १८·१७४. [सं.] 
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कमयफुटका हव. भाग्यहीन; द दैवी; कमनहशबार्ा; अभागी. 
 
कमयबंध प . फलाशनेे केलेल्या कमाम ळे प्राप्त िंालेले बधंन; प्रारब्धप्राप्त ल्स्थती; माहयक पसारा; ऐहहक 
मायापाश; प्रपरं्; संसार. [सं.] 
 
कमयभाव प . कमार्ी हनष्ट्पत झी : ‘भिों तरंगवत जीव । र्ारं्ले तेहर् कमचभाव’ − ्ाप्र ६०३. 
 
कमयभूणम, कमयभूमी, कमयभूणमका स्त्री. १. इहलोक; मृत्य लोक; य्ादी धार्ममक कृत्ये जेथे करता येतात 
ती जागा; कमच करायरे् के्षत्र; रंगभमूी (मत्यांर्ी) : ‘जेथे मनार्ा प्रवशे  नाहन । त्यारं्ी पायवाट तें ठायन । ऐसें 
स्वइच्िा हवर्ाहरता ं महन । आले ते पाही कमचभमूीसी ।’ −एभा २·१८४. २. प्राधान्द्याने भारतवषच. ३. 
देवतार्िामधील एक स्थान : ‘कमचभमूीहर्या देवता होहत : पहर परमेर्श्रू नव्हेहत’ − लीर्पू ४५४. 
 
कमयभोग प . भहवतव्यतेच्या हनयमान रूप हमळिारी स खद ःखे सोसिे; दैवार्ी भरपाई; पूवचसंहर्तान रूप 
या जन्द्मी प्राप्त होिारी ल्स्थती. [सं.] 
 
कमयभ्ष्ट हव. धमचशास्त्रहवहहत हनत्यनैहमहत झक कमारे् आर्रि न करिारा; धमा्ा व धमचकमच 
पहरपालनाहवषयी उदासीन; कतचव्यच्य त; कतचव्यपराङ्म ख. [सं.] 
 
कमयमागय प . १. स्नानसंध्या इ. कमे करण्यार्ी रीत; य्यागादी कमचरूप ईर्श्रप्राप्तीर्ा झकवा मोक्षार्ा 
साधनीभतू मागच; सत्कृत्ये केल्याने व धमार्रिाने मोक्षाला जाण्यार्ा मागच. २. धमचकृत्ये करण्यार्ा खरा मागच. 
३. श्रौत म्हिजे य्यागादी कमार्ा मागच : ‘भारतीय तत्त्व्ानात मोक्षारे् कमचमागच, ् ानमागच व भल्क्तमागच असे 
तीन मागच साहंगतले आहेत.’ − ्ाकोक १३२. ४. देवताचं्या उपासनेर्ा मागच. 
 
कमयमागी हव. कमचमागाने जािारा; हनष्ठापूवचक धमार्रि करून परमेर्श्रप्राप्तीहवषयी िंटिारा. 
[सं.] 
 
कमयमुग्क्त, कमयमुक्ती, कमयवृत्ती स्त्री. स्नानसंध्यादी हनत्य नैहमहत झक कमे करण्यार्ी आवश्यकता ज्या 
ल्स्थतीत उरत नाही अशी अवस्था. [सं.] 
 
कमयमोचक हव. कमचमागापासून म क्त करिारे; ऐहहक स खद ःखापासून सोडहविारे. [सं.] 
 
कमयमोचन न. कमचमागापासून म क्तता. [सं.] 
 
कमययाग प . कमचमागातील हिया; बाह्यकमच : ‘कमचयोगारे्हन यजने : ईर्श्रतत्त्वारे् जाििे :’ − वह १९४. 
[सं.] 
 
कमययोग प . १. प्रारब्ध; दैव, यदृच्िा; योगायोग. २. दैवगतीने घडिारी गोष्. ३. व्यापार; र्ळवळ झकवा 
कायच करण्यारे् तत्त्व. ४. फलाशा न धरता कमच करत राहिे; ्ान हेर् जरी मोक्षसाधन असले तरी कमचशून्द्य 
राहिे कधीर् शक्य नसल्याम ळे त्यारें् बधंकत्व नाहीसे होण्यासाठी कमे कधीही न सोडता शवेटपयंत तीर् 
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कमे हनष्ट्कामब द्धीने करीत राहण्यार्ा योग. त्याला कमचयोग म्हितात व ते आर्रिारा तो कमचयोगी : ‘बलवंत 
(हटळक) कमचयोगी’ − सल्न्द्मत्रसमाज मेळा पद्यावली १९२९, पद १. [सं.] 
कमयर न. एक प्रकाररे् शस्त्र : ‘काय देह घालंू करवती कमचरी । टाकंू या भीतरन अग्नीमाजन ।’ − त गा 
१११८. 
 
कमयराहाटी स्त्री. ईर्श्राव्यहतहरक्त जीवदेवता प्रपरं्हवषयक कमार्ा आर्ार : ‘ऐहसया कमचराहाटी : 
अनंत जन्द्में गेली संकष्ी’ − ऋम ५७९. 
 
कमयरेखा स्त्री. हवहहतकमच. 
 
कमयरेिू प . अनेक कमे. 
 
कमयऱ्हाट, कमयऱ्हाटी स्त्री. कार्ममकवगच; प्रवृहत झमागच. 
 
कमयि, कमयिी क ळागारात होिारे एक रानिंाड व त्यांरे् फळ. (गो.) 
 
कमयिंड हव. धमचशास्त्रहवहहत हनत्यनैहमहत झक हवधनरे् पालन न करिारा; धमचभ्रष्; धमचहवधी व धमा्ेर्ा 
हधक्कार करिारा, उपहास करिारा. [सं.] 
 
कमयिेप प . जीवस्वरूपावर लागलेला त्याच्या बऱ्यावाईट कमार्ा लेप : ‘देवतेहस कमचलेपारे् ्ान’ − 
लीर्उ ६४३. [सं.] 
 
कमयिोप प . हनत्य धार्ममक कमातील एखादे कमच सोडिे, न करिे; दीघचकाळपयंत हनत्य अगर 
नैहमहत झक कमचहवधी न करिे. [सं.] 
 
कमयवमय न. हिर; दोष; उिेपिा : ‘मोरे्बदंी करिें तेव्हा गोवलकोटर्ी कमेवमे मनास आिून मोरे् 
घालाव ेलागतात.’ − पेद ३·११६. 
 
कमयवाचक धातुसाणधत मूळ धातूला ‘ला’ झकवा ‘लेला’ हे प्रत्यक्ष लावले असताना होिारे धात साहधत. जसे 
:− केलेला, हदलेला. परंत  यात ‘पढ’ धातूर्ा गि वज्यच करून हे प्रत्यय लावताना सकमचक धातूला ‘इ’ आगम 
होतो. उदा. ठेहवला, आकर्मषलेला. [सं.] 
 
कमयवाद प . १. धमचहवहहत कमांनीर् मोक्षप्राप्ती होते असे मत. २. मन ष्ट्याला हवहशष् जन्द्मात जे स खद ःख 
हमळते ते त्याच्या पूवच जन्द्मातील कृत्यारे् फल होय असा य ल्क्तवाद; कमारे् फळ भोगिे ही कल्पना आहि 
कमचवादावरर् हभस्त ठेवनू त्यारे् समथचन करिारा तो कमचवादी. 
 
कमयवासना स्त्री. हनत्याच्या धमचकृत्याबंिलर्ी इच्िा, आवड. [सं.] 
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कमयणवधी प . (अनेकवर्नीही प्रयोग होतो) धमासंबधंी कृत्ये वगैरेरे् हनयम, पद्धती, रीती, मागच; 
कोित्याही हवहशष् प्रकारच्या धमचकृत्यारे् सूत्र झकवा हवधान. [सं.] 
 
कमयणवपयास प . व्याजोल्क्त, उपरोध. 
 
कमयणवपाक प . १. पूवचजन्द्मी केलेल्या प ण्य, पाप वगैरे कृत्यारें् फल प ढील जन्द्मी हटकून हमळायरे् 
हा हसद्धातं. २. कमार्ी फलहनष्ट्पत झी, पहरिाम. ३. आय ष्ट्यारे्, जीवनारे् तकच शास्त्र. [सं.] 
 
कमयवीर प . कायचकता; परािमी मन ष्ट्य. [सं.] 
 
कमयवेग प . १. दैवार्ा झकवा प्रारब्धार्ा जोर, िंपाटा, सामर्थ्यच, धक्का; पूवचसंहर्तार्ा प्रभाव. २. अनेकवार 
केलेल्या कृत्यारं्ा जोर; सामर्थ्यच; प्रर्ोदन; सवयीर्ा जोर; स्वाभाहवक पे्ररिा. 
 
कमयशीि हव. कमासक्त; धमाने वागिारा; शास्त्राने साहंगतलेली सवच धमचकमे जो मनापासून, 
काळजीपूवचक करतो तो. [सं.] 
 
कमयसवा हव. कमापासून होिारा : ‘अन सरलेयाहस कमचसवा भोग  नाही ।’ − र्हस. 
 
कमयसंगी हव. कामात, धमान ष्ठानात, व्रतहनयमनात सतत गढलेला. 
 
कमयसंग्रह प . हनरहनराळे व्यवसाय, व्यापार; आपि ज्या हिया करतो त्या; मानहसक हियेच्या 
तोडीर्ी बाह्य, प्रत्यक्ष हिया : ‘कमचसंग्रह या शब्दाने त्यार् मानहसक हियेच्या तोडीच्या बाह्य हिया दाखहवल्या 
जातात. −’ गीर ८३६. [सं.] 
 
कमयसंचय प . कमचसंग्रह; मन ष्ट्यारे् अनेकहवध व्यापार, हिया, र्लनवलनादी कृत्य : ‘तैसेहर् कता 
करि कायच । हा कमचसंर्यो ॥’ − ्ा १८·५१२. [सं.] 
 
कमयसंन्यास प . १. कमार्ा त्याग; हनत्यनैहमहत झकादी कमे करण्यारे् सोडून देिे. २. शारीहरक 
सोडून इतर सवच कमांर्ा त्याग (शाकंरमत) : ‘शकंरार्ायांच्या गं्रथात कमचसंन्द्यासर् प्रहतपाद्य आहे.’ − हटसू 
५. [सं.] 
 
कमयणसद्धांत प . कमचहवपाक; मृत्यनंूतर शरीरनाश पावले तरी कमच (कमचफल) हशल्लक उरते आहि 
प ढील जन्द्मास व त्यात हमळावयाच्या भोगास कारिीभतू होते − हा हसद्धातं. [सं.] 
 
कमयसूत्र न. हनत्य धमचकमार्ी व त्या संबंधी हनयमारं्ी माहलका; कतचव्यकमच परंपरा. [सं.] 
 
कमयस्थान प . (ज्यो.) क ं डलीतील १० वे स्थान. बलवान कें रस्थान. व्यवसाय, प्रहतष्ठा, ्ान, 
परदेशप्रवास आदी गोष्नर्ा यावरून हवर्ार होतो. 
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कमयहीन हव. धार्ममक हवधी, हनयम न पाळिारा; धार्ममक हनयमाबिल काळजी न करिारा. [सं.] 
 
कमाकमयणवचार प . योग्य झकवा अयोग्य करायच्या झकवा टाकायच्या गोष्ी या हवषयीर्ा हवर्ार; 
हववहक्षत कृत्य नैहतकदृष्ट्ट्या योग्य अथवा अयोग्य यासंबंधी हवर्ार; व्यावहाहरक नीती. [सं.] 
 
कमाकार प . कमच; नाना प्रकारच्या हिया, व्यापार, हालर्ाली : ‘पैं प्रार्ीन संस्कारशषेें । पारं्ही 
कारिें सहेत कें  । कामवीजती गा अनेकें  । कमाकारें ॥’ −  ्ा १८·४३१. [सं.] 
 
कमाचं गोट द दैव. (िंाडी) 
 
कमाचा दोरा दैवार्ी गती; प्रारब्धप्राप्त आय ष्ट्यिम; ल्स्थती. 
 
कमाचे कातडे नशीब; प्रारब्ध. 
 
कमातीत हव. धार्ममक आर्ारहवर्ार पालन करण्यार्ी आवश्यकता ज्याला उरली नाही असा; 
ज्याला कमचबंधन नाही असा; म क्त; योगी; परमेर्श्र : ‘जे आत्मा मी कमातीत  । सवचकमचसाहक्षभतू  । हे आपली 
कहन मात  । नायकेहर् कानन ।’ − ्ा १८·३८४. [सं.] 
 
कमाध्यक्ष प . प्रत्येक कायार्ा न्द्यायान्द्याय पाहिारा; मन ष्ट्यार्ी कृत्ये व व्यवहार यारें् यथाथच 
परीक्षि करिारा; ईर्श्रारे् एक नाव : ‘जो भतूातंरात्मा कमाध्यक्ष ।’ − हहर १८·५९९. [सं.] 
 
कमापयि न. स्वतःर्ी धार्ममक कृत्ये झकवा अन ष्ठाने परमेर्श्राला झकवा इष् देवतेला अपचि करिे. 
 
कमाणभमानी प . कमच मी करतो असा अहंकार बाळगिारा : ‘आता ं ययाहर् कमा भजता ं । 
कमाहभमाहनया कता तो जीव  हह हत्रहवधता । पातला असे ॥’ − ्ा १८·६२८. [स.ं] 
 
कमाशय प . मन ष्ट्याच्या हातून घडिाऱ्या पापप ण्यारे् त्याच्या मनावर होिारे संस्कार. 
 
कमांग न. कमांर्ा झकवा धार्ममक आर्ारारं्ा भाग, पहरहशष्रूप हिया. 
 
कमांगदेवता स्त्री. (कमांगभतू देवता या शब्दार्ा संके्षप) कोिताही धार्ममक हवधी अगर कमच ज्या 
देवतेला उिेशून केले असेल ती देवता; म ख्य देवता. [सं.] 
 
कमांतर न. औध्वचदेहहक हिया; उत झरहिया. हिया शब्दाशी जोडून वापरतात. जसे :− हियाकमांतर. 
[सं.] 
 
कमांतऱ्या प . औध्वचदेहहक धमचकमच सागंिाऱ्या ब्राह्िाला त च्ितेने, हलक्या अथाने लावण्यात 
येिारा शब्द; कारटा. [सं.] 
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कर्णमष्ठ, कमी  पहा : कमयठ : ‘मी ज न्द्या श्रीमंत व कर्ममष्ठ घराण्यातला म लगा.’ − भहद २३; ‘आहि तयाही 
केहलयार्ें । तोंडी लावी दौंडीरे् । कमी या नावं पाटार्ें । वािें सारी ॥’ − ्ा १८·६०३. 
कमीभूत हव. (व्या.) कमचहवभल्क्तय क्त, हद्वतीया हवभक्तीर्ा; कमाच्या स्थानी असलेला; हिया घडलेला. 
[सं.] 
 
कमेवमे न. अव. १. वाईट कृत्ये; दोष; उहिवा; हिरे (हि. काढिे.) २. लागभाग; माऱ्याच्या जागा. पहा : 
कमयवमय [सं.] 
 
कमेंणद्रय न. १. ज्याच्या योगाने कोिते तरी काम होते व पदाथारे् ग्रहि, गमन इ. कमच करता येते ते 
शरीरारे् इंहरय. कमेंहरय पार् आहेत : − हात, पाय, वािी, जननेंहरय व ग द : ‘परी कमेंहरय प्रवृत झी । हनरोध नी 
॥’ − ्ा ३·६४. २. हशश्न; जननेंहरय : ‘हशनळ प रुषारे् डोळे काढून त्यार्ें कमेंहरय िेहदत.’ − व्यहभर्ार 
हनषेधक बोध ८. [सं.] 
 
कऱ्या हव. कडक; कठीि; भयंकर : ‘काय द काळ पडला कऱ्या ।’ − अमृत ११७. [अर. करह् = काळा] 
 
कयात, कयाद पहा : कणरयात 
 
करयय हव. कठोर : ‘जसा बोल्याले करचय तसा कामाले करारी’ − बगा १९३. 
 
करा प . खरखरीत मोजा. 
 
किय  न. फळावररे् सालपट; साल. 
 
किा प . माडाला पािी झशपण्यारे् एक साधन. (को.) पहा : करिा, करिे 
 
किी, कल्ली स्त्री. १. एका जातीर्ा अरंुद व लाबं मासा. (क .) २. एक प्रकाररे् गवत. (गो.) पहा : 
करवेि 
 
कवयती स्त्री. पािी ठेवण्यार्ी िंारी. पहा : कऱ्हा 
 
कवयत पहा : करवत : ‘तो प ते्र कवचता आिहवले ।’ − जै ४७·८ (वा.) कवचती घालिे − स्वतःच्या शरीरावर 
शस्त्र र्ालविे.  
 
कवयि, कवयळ १. पहा : करोि २. बदूंकधारी घोडेस्वार : ‘नामी कवचल आहे ह ज रातं.’ − पया ५४. 
 
कवयळ, कवयळी स्त्री. टाळी : ‘कवचळ हपटती आनंदती पोरे । अजाप त्र भक्षावया ।’ − योसं [सं. करवलय, 
करतल] 
 
कवयळी स्त्री. केसात घालण्यार्ा बायकारं्ा एक दाहगना. (गो.) 
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कवा प . १. पहा : करवा. २. माड अथवा कसल्याही िंाडार्ा त कडा; ओंडका; करंडा. 
 
कवा प . १. नागंरारे् रुमिे. २. िंाडारे् आळे. ३. गंडेरी. (िंाडी) 
 
कवाद स्त्री. १. कटकट; दगदग; त्रास; हपरहपर. २. र्रफड; त्रागा.  
 
कवादिे अहि. १. र्रफडिे (रागाने). २. गाजंले जािे (कजच, भकू, दाहरद्र्य इ. नी). 
 
कशयि न. कृश होिे; रोड होिे, करिे; वैद्यकातील एक प्रकार; मेद नाहहसा करण्यार्ी प्रहिया. [सं. 
कृश्-कश्च] 
 
कशयिे हि. ककच श आवाजात ओरडिे. 
 
कषय सोने, र्ादंी मोजावयारे् सोळा माशारें् एक पहरमाि. प्रार्ीन काळातील पहरमािान सार ५ ग ंजा = १ 
मासा आहि ८० ग ंजा = १७६ रायगे्रनर्ा कषच होई. मात्र हल्ली ८ ग ंजा = १ मासा आहि १२८ ग ंजा = २८० 
रायगे्रनभार कषच होय. [सं. कृष] 
 
कषयक हव. १. ओढिारा; खेर्िारा. २. शतेकरी; नागंरिारा. [सं.] 
 
कषयक पे्ररक प . (उयंशा.) खेर्िारी शक्ती झकवा जोर. 
 
कषयक के्षत्रमापक र् बंकीय प्रभावारे् मोजमाप करिारे साधन. 
 
कषयियारी स्त्री. (यंत्र.) अवजड माल, वस्तू उर्लण्यारे् यंत्र, िेन. 
 
कषयिे सहि. १. ओढिे; खेर्िे. २.शते नागंरिे, कसिे. [सं. कृष्] 
 
कषयसेतु प . (स्था.) काढता घालता येण्याजोगा पूल, हालता पूल, सरक पूल. [सं.] 
 
कर्णषत हव. १. खेर्लेले; ओढलेले. २. नागंरलेले. [सं.] 
 
कर्णषत्र फावडे (यंत्र.) जमीन नागंरण्यासाठी कर्मषत्राला लावलेला फाळ. 
 
कसा प . अक्षयतृतीयेला पूजायरे् मातीरे् लाल मडके. (िंाडी) [सं. कलश] 
 
कऱ्हड न. हपवळे स कलेले गवत. 
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कऱ्हवळु, कऱ्हवेळ, कऱ्हवेळू न. एक प्रकाररे् गवत. पहा : करवेि : ‘कऱ्हवळे  मारवळे  गोडाळे ।’ 
− गीता २·५२८६. 
कऱ्हा, कऱ्हे प . न. १. मडके; मातीर्ा लहान घडा; ज्या मडक्याला तोटीसारखे टोक असते असे 
मडके; रहाटगाडग्याच्या माळेतील मडके: ‘सोन्द्यार्ा कऱ्हा मोत्यानंी भरा.’ − वेड्ारं्ा बाजार. २. लग्नात 
पािी भरलेल्या ताबं्यात अथवा पंर्पात्रीत आंब्याच्या डहाळ्या, पाने टाकून त्यावर शेंडी वर केलेला नारळ 
ठेवतात. या भाडं्ाला कऱ्हा म्हितात. हववाहप्रसंगी वध −वराचं्या पाठीमागे उभे राहिाऱ्या बहहिनच्या 
हातातील घडा. (हि. घेिे.) ३. (सामान्द्यतः) कलश; ताबं्या. ४. (बायकी) मंगळागौरीर्ी पंर्ामृती पूजा 
िंाल्याबरोबर ते तीथच एका भाडं्ात भरून त्यारे् तोंड र्ोळीने बाधूंन त्यावर गोड्ा तेलार्ा हदवा ठेवतात तो 
(हा प्रकार बह धा कोकिस्थातं आढळतो). ५. एखाद्या मंगल संस्काराच्या वळेी ओवाळण्यासाठी अगर मागे 
धरायला जो हदवा घेतात तो : ‘मागें मी म हूतार्ा कऱ्हा घेऊन उभी होतें.’ − वडे्ारं्ा बाजार. [सं. करक] 
 
कऱ्हा, कऱ्हे प . उंट; उंटारे् हपलू : ‘अशोकारे् अंगवसे । र्घहळले कऱ्हेहन जैसें ।’ − ्ा ११·४१४. 
[सं.करभ] 
 
कऱ्हाट प . कडवट रानकाकडी; कडू काझरट. [सं. करट] 
 
कऱ्हाडकांगुिी, कऱ्हाडकांगोिी स्त्री. कागं िीर्ी एक जात. 
 
कऱ्हाणदवा प . पहा : कऱ्हा ५. ओलाि हदवा; लामि हदवा. (हि. घेिे.) [सं. करक+दीप] 
 
कऱ्हाणदव्याचा मान कऱ्हा हदवा धरिाऱ्या स्त्रीला वस्ते्र वगैरे देऊन हतर्ा केलेला सन्द्मान व ती द्यायर्ी 
सन्द्मानार्ी वस्ते्र − पोषाख. 
 
कऱ्हान न. गाडीला जोडण्यापूवी बैलाला हशकवण्यासाठी एक हबनर्ाकी वाहनाला जोडतात ते वाहन; 
खटारा. [ध्व.] 
 
कऱ्हेर न. १. (पािी इ. ठेवण्यारे्) भाडें : ‘जे कथा साहहत्यारे् हहरार । नवा रसारे् कऱ्हेर ।’ − नरुस्व 
५०. २. पािपोई. [सं.] 
 
कऱ्हेणरिी स्त्री. पािी देिारी दासी : ‘ग ळला करहवला हंसोदकें  । कऱ्हेहरिी ।’ − नरुस्व २९५. [सं.] 
 
कऱ्हेणरणन स्त्री. र्वरी धरिारी दासी : ‘ित्र स काहसनी । र्ामर कऱ्हेहरनी ।’ − रुअंभ ११५. 
 
कऱ्हेरी प . १. र्वरी धरिारा : ‘मीहर् बारी मी कऱ्हेरी ।’ − एभा १२·५६१. २. पािी देिारा नोकर : 
‘जवहळ सरोवर कऱ्हेरी ।’ − नरुस्व ७४४. [सं.] 
 
कऱ्होड स्त्री. कालवड. (व. घाटी) 
 
कऱ्होडा प . म गाच्या डाळीर्ा वडा. (खा.) 
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कऱ्या प . वाळूच्या दगडार्ी एक नरम जात. [क. करे=काळा] (वा.) कऱ्या बसिे − नेट लागिे; 
हजवावर येिे. 
 
कि प . कर्; मनात उत्पन्न िंालेली भीती झकवा र्रं्लता : ‘प ढे लस्कराने कल खादला असे.’ − 
पेद ३·५४. 
 
कि प . १. ओघ; ओढा; प्रवृत झी; िंोक. २. (ल.) मनार्ा झकवा इच्िेर्ा ओढा; ब द्धीर्ी झकवा 
स्वभावार्ी प्रवृत झी; हर्त झवृत झीर्ा ओघ; रोख : ‘असत्कायी कल नसो मानसार्ा ।’ − भजनतरंहगिी ८३. ३. 
ऱ्हास, ओसरा, उतार यारं्ा आरंभ (हदवस, हवकार, लहर, पूर, अहतरेक यारं्ा) (हि खािे, पडिे.) : ‘काहंन 
कालापूवी स धारिा ऐन हशखरास जाऊन पोंर्ल्यार्ें जें मान हदसत होतें त्यास आता कल पडून लोकाचं्या 
मनानें उलट खाल्यार्ी हर्न्द्हें दृष्ीस पडंू लागलन आहेत’ - हनमा ४९०. ४. पातळीर्ा हतरपेपिा, हतरकसपिा 
: ‘हक्षहतज पातळीशन उतरिीर्ी सपाटी जो कोन करते त्यास उतरिीर्ा कल म्हितात.’ - यंल्स्थ ९६. ५. 
मळसूत्रार्ा हतरपेपिा, र्ढ, वळि. ६. वळि; रोख; िंोक. (हि. धरिे = गाडीरे् एक र्ाक खाली व एक 
र्ाक उंर् िंाले असताना उंर् िंालेल्या र्ाकाला हात देिे, तोल साभंाळिे) [सं. कल् =प्रवृत झ करिे.] (वा.) 
कि पाहून वागिे - १. एखाद्याच्या तब्येतीप्रमािे, मजीप्रमािे, हलकेपिा स्वीकारून वागिे; वारा वाहील 
तशी पाठ देिे. २. प्रसंगी धोरि झकवा योग्यायोग्य हवर्ार पाहून त्याप्रमािे वागिे. कि बसिे - धोका, धक्का 
बसिे. 
 
कि हव. मंजूळ; मृदू; हळू (आवाज) : ‘ते जय जय घोष कलरवें । स्वगच गाजहवताती आघव े।’ - ्ा 
११·३३६. [ध्व.सं.] 
 
किई स्त्री. कोपर व मनगट यामंधील भाग : ‘दंड कलईपेक्षा वीस टके्क मोठा असावा.’ - के २६·१·१९३७. 
[फा.] 
 
किक हव. काळा. 
 
किकत प . थवा; जमाव. 
 
किकणत्तया प . हवलायती तंबाखू. 
 
किकन, किकर, किणदशी हिहव. एकदम फ टल्याने जो आवाज होतो तसा होऊन, करून; त्या 
आवाजाने य क्त : ‘काय स ख वािूं सख्यार्ें जिू ंकलकन िाती फाटेल ।’ - पला ४·१. [ध्व.] 
 
किकि, कल्कि प . एकमेकातं हमसळलेला ध्वनी, आवाज, शब्द, गोंगाट, वटवट, कटकट 
(मािसारं्ी); हकलहकलाट; कल्ला (पक्षयारं्ा). (हि. करिे=हववळिे.) : ‘कलकल कलहंसे फार केला 
स टाया ।’ - र ४३. [सं. कतल्ल=अव्यक्त शब्द करिे] 
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किकििे अहि. १. अस्वस्थ होिे; त्रासिे (मािसाचं्या भाडंिाने झकवा पक्षयाचं्या हकलहकलाटाने) 
: ‘त्यारें् अश्रू पाहून आमर्ा जीव कलकलला.’ - श्रीयो ४६५. २. उन्द्हाने, हपत झक्षोभाने मस्तक द खू लागिे. 
३. घाबरिे; काळीज धडधडिे. ४. गडबड, गोंगाट, कोलाहल करिे. ५. भ केने व्याकूळ होिे. 
 
किकिाट प . १. भाडंिाऱ्या मािसारं्ा झकवा हर्डलेल्या पक्षयाचं्या आवाजार्ा शब्द. २. 
कोलाहल; कल्ला; आरडाओरड; गोंगाट. ३. अशा आवाजापासून उत्पन्न िंालेला अस्वस्थपिा. ४. अहतशय 
उष्ट्ितेर्ी कंपोत्पादक अवस्था. [सं. कल्ल=अव्यक्त शब्द करिे] 
 
किकिीत हव. गोंधळून गेलेला. 
 
किकल्या प . साळ ंकीहून लहान, पाढंऱ्या रंगार्ा व अंगावर काळे हठपके असलेला. लाबंट 
र्ोर्ीर्ा एक पक्षी; खंड्ा; हवठ्या. हा मरळ माशारं्ी हपले खातो. 
 
किकारस प . अशरक; मरुमंगला; हपशूना; एक वनस्पती. [सं.] 
 
किखापरी स्त्री. एक औषधी. ही गोमूत्रात दोलायंत्राने हशजहवली म्हिजे श द्ध होते. अश द्ध झिंक 
काबोनेट. 
 
किगी स्त्री. १. पागोट्यावर खोर्ण्यारे् एक रत्नखहर्त हशरोभषूि; शोभादायक हपसे झकवा त रा. २. 
घोड्ाच्या डोक्यावर बाधंायर्ा हपसारं्ा त रा, तसेर् म्होरकीला दोन्द्ही बाजंूना लावण्याच्या िं रम ळ्या. ३. 
शृगंाहरक लाविीर्ा एक प्रकार. यात प्रकृती ही प रुषापेक्षा श्रेष्ठ मानतात व ती प रुषारे् आजचव करते असे विचन 
असते. या संप्रदायारे् डफावर लावण्यारे् दशचकहर्न्द्ह. ४. प ष्ट्पग च्ि : ‘श्रीमंतासं प्रथम कलगी समपचि करून 
त्यावरर् अत झर, ग लाब देतात.’ - ऐरा प्रप  ९·४२३. ५. कोंबड्ाच्या डोकीवरील त रा. ६. एक फ लिंाड व 
त्यारे् फूल. [फा.] 
 
किगीतुरा प . कलगी हा एक पक्ष व त रा हा त्यार्ा प्रहतपक्ष यामंधील र्ढाओढ; लाविीर्ा एक 
प्रकार. ही लाविी प्रश्नोत झररूपी असते. कलगीवाल्यांना नागेश व त रेवाल्यानंा हहरदास असेही म्हितात. 
 
किगीवािा हव. हशवापेक्षा शक्ती झकवा प रुषापेक्षा प्रकृती श्रेष्ठ मानून कलगी संप्रदायाच्या लावण्या 
म्हििारा. [झह] 
 
किच प . कीट (अंगावर घट्ट बसलेले); घाि; हकटि; मळ. 
 
किटिे हि. बदलिे. 
 
किचुडी स्त्री. सोने साफ करण्यार्ी रानड कराचं्या केसारं्ी सोनारी क ं र्ली. (गो.) 
 
किछा प . उलथिे. पहा : करछा 
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कििे अहि. १. बाजूवर पडिे. एका अंगावर तोल जािे. कलंडिे; एकारिे; झकहर्त िंोक जािे; िं किे; 
टेकिे. २. (ल.) कमी व्हायला लागिे; उतरिे; मध्यरात्र, मध्यान्द्हादी जे काल ते काहीसे अहतिातं होिे; 
ऱ्हास होऊ लागिे. ३. (ल.) एखाद्याकडे कल, ओढा, प्रवृत झी असिे (मन, मजी, स्वभाव यारं्ी). ४. कवळिे, 
हगळिे : ‘जैसा काल कल ं  आला : महाकालाते’ - हवझस ९२·२. [सं. कल् =प्रवृत झ करिे] 
 
कििे सहि. जाििे. [सं. कल् =गििे, मोजिे] 
 
कििे सहि. कळिे; समजिे; पटिे; वाटिे : ‘जें मा गीताथ च कलू पाहें ।’ - रामा १·६६. 
 
कितर न. हपकार्ा अंदाज करून बसहवलेला धारा. 
 
कितरे, काितरे न. १. कजच. २. व्याज : ‘र्ौरीतरा दरमहा दरशकेडा ४ प्रमािें कालतरे काढून 
पैके हदल्हे.’ - हशर्साखं ४·७५. 
 
किता हव. १. एका बाजूवर िं कलेला, तोललेला; वळलेला; लवलेला; कलंडलेला; हतरकस; उतरता 
: ‘जहर काटंा कलताए दैवारं्ा । जेउता राजमठ  ।’ - ऋ ३९. २. ज्यार्ा ऱ्हास होतो आहे असा. ३. खाली 
जािे; संपत येिे : ‘दीस कलतीला लागल्यावर मालक आला.’ - गोतावळा १. 
 
कितान न. तागारे् जाड हविेलेले कापड; कंतान; बारदान : ‘भ सार मालारे् बारदान मोठें 
कलतानी असल्यास २ ॥। रत झल वजन धरतात.’ - म ंव्या ६६. (व.) पहा : कंतान 
 
कित्र न. लग्नार्ी स्त्री; भाया; बायको : ‘पहहलें  संवर्ोरार्ें मतै्र । हाटभेटीरे् कलत्र ।’ - ्ा १८·७९७. 
[सं.] 
 
किथिे  उहि. १. उलथिे; पालथे होिे; एका बाजूवर झकवा हवरुद्ध हदशलेा हफरहविे; तोल जािे; 
उलटहविे; उलथे पालथे करिे : ‘अगे परृ्थ्वी माते दशवदन पाडन कलथ हन ।’ - अनंत सीतास्वयंवर ७०. २. 
सभोवार वळहविे; हफरहविे; वळिे; हफरिे (जड झकवा कोित्या तरी एका बाजूला घट्ट बसहवलेली वस्तू). 
[सं. क्लथ] 
 
किथनी स्त्री. उलटनी; अकस्मात उलटून र्ढहवलेला हल्ला : ‘दोनदोनदा कलथन्द्या केल्या असें 
सागंतात.’ - ऐलेसं १७६५. 
 
किथा हव. एका बाजूला तोल गेलेला. पहा : किता 

स्त्री. धक्का; ठोसा; ग िा. 
प . पसरट तोंडारे् व मागे दाडंा असलेले उपकरि; तव्यावरील पोळ्या, भाकरी इत्यादी 

परतण्यासाठी, तळलेला पदाथच कढईतून बाहेर काढण्याकहरता तसेर् हनखारे र् लीतून बाहेर काढण्यासाठी 
उपयोगात आिण्यारे् व तापत असलेले दूध वगैरे ढवळण्यारे् साधन; उलथिे; काहवलथा; सराटा : ‘रुप्यार्ा 
कलथा, सोन्द्यार्ा तवा.’ - मदनमं ९६. [सं. कल] 
किथा प . बोथट स री; जीभ खाली झकवा बाजूला दाबनू धरण्यारे् हत्यार. 
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किथी स्त्री. उलथिी. पहा : किंडी 

हव. कललेली; वळलेली : ‘मानेवर मस्तकार्ी कलथी बैठक पाहून क िारे् डोके हठकािावर 
राहील?’ - भावबधंन २४. 
 
किदार हव. इंग्रजी र्ालू हशक्क्यारे् (नािे); ज्या नाण्यावर म खवटा आहे असे नािे; स रती : ‘परं्वीसशें 
रुपये कलदार घेऊन…’ - हवहक्षप्त २·१६. [झह. फा. कल्ह=डोके] 
 
किद्री स्त्री. तंबरू्ा एक प्रकार : ‘भोजन होऊन, हवडे कलरीरे् डेऱ्यातं घ्यावया बसले.’ - ऐलेसं ४८३९. 
[कलंदरीर्ा अप.] 
 
किन, किनशास्त्र न. (ग.) गहितार्ी एक उच्च शाखा, पद्धती. गहित शास्त्रातील एक हवभाग. 
 
किनतीर भारी वजनार्ी झकवा आकारार्ी तोफ; अशा तोफारं्ा तोफखाना. 
 
किना स्त्री. हजवाच्या अंगी अंतःकरिासंबधंाने उत्पन्न होिारा सामर्थ्यच हवशषे; ज्याम ळे हवषयान भव हमळतो 
ती संवदेना; पदाथांरे् ग ि झकवा पहरिाम जािण्यारे् मानहसक सामर्थ्यच, रे्तना; जािण्यारे् सामर्थ्यच; ्ान : 
‘सृष् पदाथांपैकी ज्यास जीवन आहे पि र्ैतन्द्य व कलना नाहन’- मप  ६. [सं. कल्=गििे] 
 
किनाकिना स्त्री. आय ष्ट्यार्ा शवेट जाििे. 
 
किप प . संशय; अंदेशा; हवकल्प; द ष् हवर्ार. [सं. कल्प]  
 
किप, किफ प . १. परीट लोक कपड्ानंा लावतात ती खळ. २. पाढंरे केस रंगीत हदसावते म्हिून 
लावतात तो रंग. [अर. कलफ][सं. कल्क] 
 
किपिे अहि. अहतशय द ःख, क्लेश होिे; धडपडिे; धापा टाकिे; तडफडिे (वदेनामं ळे). [सं. क्लृप्] 
 
किपिे उहि. १. (कल्ल्पिे अप.) मानिे; कल्पना करिे. २. द सऱ्यारे् अहनष् झर्तिे; जळफळिे. [सं. 
क्लृप्] 
 
किपरटे न. दगडी भाडें. (बे.) [का. कल्ल= दगड+परटी = नरोटी] 
 
किफगार प . कपडा साफ व घट्ट करिारा. 
 
किबि स्त्री. बेर्ैनी. 
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किबििे अहि. गडबडिे; गोंधळून जािे : ‘संकटाच्या न सत्या कल्पनेनं त्यारं्ा जीव इतका 
कलबलून गेला होता…’– द दचम्य २५७. (वा.) किबिून येिे - द ःखी होिे; बेर्ैन होिे : ‘त्याम ळे माझ्याही 
मनात कलबलून आलं.’ - बअॅधो २१. 
 
किबी, किंबी, ककंबी स्त्री. (नाहवक) अगदी पाठीमागरे् शीड. 
 
किबुरगी हव. कलब गा गावासंबधंी (ल गडे वगैरे) : ‘कलब गा, हलब गच ल गडें ।’ - अमृत ४९. 
 
किबूत, किबूद, किभूत, किभूद प . १. सागंाडा; ठोकळा झकवा र्ौकट (ज्यावर कोितीही 
वस्तू तयार करतात अशी); म लार्ी पगडी तयार करायर्ा ठोकळा; जोड्ार्ा लाकडी सार्ा. २. (गवडंी 
काम) कमानीखाली दगडमातीच्या आधाराकहरता ठेवावयार्ी लाकडार्ी वाटोळी माडंिी : ‘सवच कमानी 
कलब दावर बाधंाव्या.’ - मरॅट १२; ित्रीर्ा करंडा, पशूर्ा सागंाडा. ३. ठेंगिा पि मजबतू मन ष्ट्य, घोडा; 
भरीव व मजबूत नग, भाडें, पदाथच. ४. कातड्ात पेंढा झकवा भ सा भरून ठेवलेली जनावर इत्याहदकार्ी 
आकृती : ‘वाघार्ा कलभतू हदसे वार्ा ऐसा । परी नाहन दशा सार् अंगन ।’ - त गा २८६१. [फा. कालब द = 
आकृती] 
 
किभ न. हत झीरे् हपल्लू, िावा : ‘कलभमथन हहरहस तसें त्याला तें कमच वाटलें  सोपें ।’ - मोरोि ३·४०. 
[सं. करभ] 
 
किभंट, कळभंट, किभंड, कळभंड, किभंत, कळभंत हव. कलहशूर; भाडंि-तंटा करण्यात 
पटाईत, तत्पर; भाडंक दळ : ‘पाटील, क ळकिी बरेर् कलभडं असले तर’ - गागा ं८५; ‘हनशकं हनलाहजरा 
कलभटं । टौिपा लौंद धट उद्धट ।’ - दास २·३·३२. [सं.कलह + भडं] 
 
किभा, कळभा प . भाडंि, तंटा; िंगडा; कलागती : ‘बोले इंहरया ंलागे कलभा । येकमेकां’ - ्ा 
६·१६. 
 
किभांड हव. पहा : किभंड : ‘मोगल कलभाडूं, माहरला कोंडू कोंडू िंाले श्रीमंतासी बळ ।’ - 
ऐपो २४५. 

न. गोसाव्यारं्ा एक पथं व त्यातील व्यक्ती. 
 
किम प . लेख; हलहखत; हलहहलेला कागद; ह कूम; आ्ा : ‘बायकोनें बदअमल केला. त म्ही अजच 
केला. आम्हास कलम द्यावे.’ - आंगे्र ३१८. [फा. कलम = लेखिी] 
 
किम न. (इमारतीर्ा) खि : ‘येकूि लाबंी सवार्ौतीस तीन तसू, रंुदी… व कलमें नऊ येिेप्रमािे 
जागा…’ - प नसंवृखं २·१०२. 
 
किम स्त्री. मूच्िा; बेश द्धी : ‘जनकोजी झसदे, यास कलम येऊन घोड्ाखाली आले.’ - भाब ७१. (हि. 
येिे.) (गो.) [फा.कलीम] 
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किम प . तेलाम ळे भाडं्ाला आलेला हहरवेपिा; कळंक. (गो.) [सं.कल्मष] 
 
किम न. १. लेखातील हवशषे म द्द्ाबंिल झकवा गोष्नबिल हलहहलेला तेवढार् भाग; स्वतंत्र सदर, 
भाग, म िा; पहरच्िेद : ‘प स्तकगृह हें एक स धारि कीरे् मोठे कलम आहे…’ - हनमा १५. २. रकाना. ३. 
कायद्याच्या प स्तकातील प्रत्येक हनयम, कानू, पहरच्िेद : ‘हपनल कोड कलम ४३५ प्रमािे अपहियेर्ा अपराध 
वामनरावारें् माथी बसतो.’ - हवहक्षप्त १४३. ४. द कानदाराचं्या परस्पर उधार देवघेवीच्या हहशबेातील म दत. 
ही १ महहना १० हदवस झकवा १॥ महहना असते. त्यानंतर उधार रकमेवर व्याज आकारतात. त्याला म दत 
संपल्यानंतर कलम हपकले असे म्हितात. ५. त कडी; पथक : ‘र्ाललें  कलम फौजेंर्ें । राऊत पायदळारे् ।’ 
- ऐपो २३०. ६. (ल.) पत्र. (वा.) किम धरिे- सैन्द्यभरती स रू करिे : ‘…भारपदमासन कलम धराव े२० 
हजार मोगल र्ाकर ठेवाव.े’ - पेद १०·३१. 
 
किम न. १. एका िंाडार्ी फादंी - डहाळी द सऱ्या िंाडाच्या फादंीवर लावनू काही कृहतहवशषेाने त्या 
दोहोंर्ाही एकजीव करिे. यारे् हजभली, पार्री, दाब, ख ंटी, ग री, भेट इ. प्रकार असतात. २. हर्त्रकारार्ा 
क ं र्ला झकवा पेल्न्द्सल : ‘इतके नाजूक कलम कोित्या हर्ताऱ्याजवळ असेल?’ - इंप ४४. ३. बोरूर्ी लेखिी; 
टाक : ‘हाती कलम घेऊन पडला.’ - ऐपो ३९१. ४. कापाकाप; तोडातोड (हात, पाय वगैरेर्ी); िंाडारं्ी 
खच्ची झकवा िाटािाटी : ‘हे ज्योहतषी व त्यारें् प रस्कते यारें् आमच्या कमचठ राजारें् कारकीदीत खहर्त हात 
कलम केले असते.’ - हवहव. (हि. करिे) ५. (सोनारी धंदा) पच्ची करण्यारे् एक हत्यार. (क .) [फा.] 
 
किमकसाई प . १. हहशबेनीस; हहशबे तपासनीस; पगारार्ा बटवडा करिे वगैरे कामार्ा कारकून; 
खर्ात िाटािाट करून लोकारें् (लेखिीने) न कसान करिारा इसम : ‘हे जात कलमकसाई अ्ानी शूरात 
कोित्या प्रकाररे् तंटे उपल्स्थत करीत असतील?’ - जोफ  १०२. २. जो आपल्या लेखिीने (लेखाने) लोकानंा 
ब डवतो तो. ३. कारक नी डावपेर्ात द सऱ्यार्ा गळा अडकहविारा. [फा.] 
 
किमकार प . हर्त्रकार. 
 
किम कुचराई ल च्चेहगरीने हहशबेात एखादी बाब गोविे झकवा गाळिे; गबाळेपिाने झकवा घाईने लेखामध्ये 
अक्षरे खािे-गाळिे. 
 
किमगार प . बातमीपत्र पाठविारा कारकून. 
 
किमजारी स्त्री. १. पते्र हलहून सैन्द्यार्ी केलेली जमवाजमव, नावहनशी. (हि. करिे, र्ालिे.) : 
‘कलम ज्यारीरे् घटाव मर्ले ।’ - ऐपो २१४. २. हव्प्ती; पत्रलेखन : ‘ते कलम जारी करून फौज ठेवूं 
लागले.’ - मराहर्थोशा ९. [फा.] 
 
किमतराश, किमतरास प . ह शार, र्लाख, फडा, लेखिी बहािर. [फा.] 
 
किमदान, किमदानी न. स्त्री. १. लेखिी व दौत ठेवण्यारे् लाकडी घर, ठोकळा, खोबळा; लाबंट पेटी. 
२. ज्या हदवािखान्द्यार्ी मधली तख्तपोशी तबकासारखी सपाट असून दोन्द्ही बाजंूर्ी (डाव्या व उजव्या 
हाताकडील) तख्तपोशी िपराप्रमािे उतरती असते असा हदवािखाना. ३. फटाक्यारं्ी एक जात, प्रकार : 
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‘कलमदानी एका पेटनत ५०० प ढे असतात.’ - म ंव्या ११८. ४. (इमारत) हवा आत खेळण्यासाठी झभतीत 
केलेली हखडकीवजा योजना. ५. दरवाजाच्या िंडपेमध्ये फळीर्ी र्ौकट करून आत नक्षी अगर एखादी 
आकृती काढून पातळ फळी भरून तयार करतात तो प्रकार. [फा.] 
 
किमफांदी स्त्री. (वन.) एखाद्या ख ंटावर कलम स्वरूपात बाधूंन वाढवण्याकहरता आिलेली द सरी 
कोवळी फादंी. 
 
किमबहाद्दर हव. लेखिीशूर; हूशार लेखक; तरबेज कारकून : ‘(त्याचं्याइतका) फडे इंग्रजी 
हलहहिारा कलमबहािर महाराष्ट्रात द सरा िंाला नाही.’ - व्यक्ती १६६. [फा.] 
 
किमबंद हव. पत्री नमूद; लेखहनहवष् : ‘तेर् मजकूर येक जरा तफावत न कहरता ंकलमबंद 
केले.’ - मइसा १·४४. [फा.] 
 
किमबंदी स्त्री. अनेक प्रकारर्ी अनेक कलमे हनिचयपूवचक ज्यात बाधूंन हदली आहेत तो लेख; 
हनरहनराळी खाती, सदरे व बाबी हनरहनराळ्या कलमाखंाली हलहहलेली यादी (यात ह कमार्ी, 
कब लायतीच्या झकवा कराराच्या कलमारं्ी नोंद असते); हवषयवार नोंदिी; सवच तपहशलाचं्या बाबनर्ी एका 
खाली एक अशा िमाने केलेली नोंद. पहा : किमजारी 
 
किमबाज हव. १. कलम र्ालहविारा; फडा. २. सवच कलमे अथवा बाबी, हनयम यातं हनष्ट्िात : 
‘कायद्याच्या कलमबाज शब्दाथाने….’– अभ्य दय ३०-११-२८. [फा.] 
 
किमरी, किमरून हिहव. पूवापार पद्धतीने. 
 
किमि, किमििे पहा : कळमळ, कळमळिे 
 
किमवार हिहव. ज्यात एका मागून एक सवच अटी, बाबी हलहहल्या झकवा साहंगतल्या आहेत अशा 
तऱ्हेने; बाबीमागून बाब याप्रमािे सूक्षमपिे व हवशषेपिे; तपशीलवार; हवषयवार. 
 
किमसफाई स्त्री. वळिदार हलहहिे; स ंदर अक्षर; कारक नी हात. 
 
किमसूत्रा हव. लेखनक शल; लेखनहनप ि. 
 
किमा, किम्हा प . ‘ला इलाह इल्लला म हम्मद रचसूलल्ला’= अल्लाहशवाय द सरा देव नाही, म हम्मद 
अल्लार्ा पे्रहषत आहे. हे इस्लामी धमचसूत्र आहे. या शब्दार्ा उच्च व तल्लख उच्चाराम ळे यार्ा अथच प ढीलप्रमािे 
रूढ िंाला आहे : - भाडंितंटा, कलागत, मोठमोठ्याने ओरडिे. (हि. करिे, लाविे, भाडंिे, माजविे, 
उठविे, र्ालविे. अहि. होिे, लागिे, माजिे.) : ‘िंाला लष्ट्करार्ा बोभाट कलमा दाट तीनशेंसाठ हबगारी 
धरले ।’ - मझशपो ४३५. [फा. कहलमा] 
 
किमाकाप न. एक वन्द्य औषधी. (गो.) 
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किमापी प . (भशूास्त्र) जहमनीर्ा उतार मोजण्यारे् यंत्र; कलमापक. 
 
किमी हव. १. लेखी; हलहहलेले, लेखहनहवष्; सप्रमाि. (हि. करिे, हलहहिे.) : ‘जबानी बातमीस व 
कलमी बातमीस थोडेंबह त अंतर पडतर् आहे.’ - ऐलेसं ४·१४७०. २. पगारी : ‘या स्वारीस कलमी फौज 
ठेवावी असा इरादा.’ - होकै ५. ३. हलहहिारा. (गो.) [फा. कलम = बोरू, लेखिी] 
 
किमी हव. उंर्ी व हतखट (दालहर्नी). (व. घाटी.) 
 
किमी हव. कलम केलेले (िंाड). या िंाडारे् (फळ, आंबा इ.). 
 
किमी हव. डोलाच्या मागर्ी काठी झकवा मागरे् म्हिजे द सरे शीड. ही काठी डोलकाठीपेक्षा एक हात 
कमी असते. (हेट.) पहा : किबी 
 
किमी हव. रेघारें् : ‘हतवट कलमी हहरव,े द पटा कलमी हहरवा.’ - समारो १·२०६. [फा. कलम] 
 
किमी माळा तलवारीवरील हतरपी रेघ. 
 
किमी िता लवंगी वासार्ी वले. 
 
किमी सोरा उत झम जातीर्ा सोरा. हा पाढंरा असून यारे् लाबंट खडे असतात. 
 
कियुग न. कहलय ग - र्ौथे यगू. या य गात कलह, भाडंि इ. र्ा अम्मल जास्त होतो. [सं.] 
 
किरव प . मंजूळ, मध र असा पक्षयारं्ा आवाज; हकलहबल : ‘वहर स हाव ेकलरव । पहक्षयारें् ।’ -ऋ १५. 
[सं.] 
 
किव, किब १. सैन्द्याच्या व्यहूातील मध्यभाग. २. काळीज. ३. खोटे नािे. 
 
किवड, किेड स्त्री. क डार्ी िंोपडी. [सं. क हटर] 
 
किवड प . शिे, माती वगैरेंनी िंाकलेला वाळलेल्या गोवऱ्यारं्ा ढीग. पहा : किोड [सं. कल् = एकत्र 
करिे] 
 
किवडा प . १. त रकाठ्यारं्ा गोलाकार उभा कोठा; क डार्ी िंोपडी. २. वरून शिेाने, 
हर्खलाने थापलेला गोवऱ्यारं्ा किगा. 
 
किवडू प . शिेामातीने झलपलेले मडके. 
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किविे, किणविे सहि. १. मागे झकवा बाजूला करिे, वळहविे; कलते करिे. (ना.) २. बंद करिे 
: ‘द कानदारानू तूमी द कान कलवा.’ - जसा ४४३. 
 
किवते न. करंगळीच्या नखाइतके रंुद अहतशय र्पळ व स ंदर मासे. हे कळप करून पाण्यात झहडतात. 
(क .) 
 
किवर, किवार प . कलाल; दारुहवक्या. पहा : कलाल [झह.] 
 
किवि, कळवि, किवळ स्त्री. र्ाकरी; कामहगरी; मोहीम : ‘राज्यारे् कळवळीस आपले 
सरंजामहनशन सामील असावें.’ - पेदभा २० पत्र १९८. 
 
किवि प . १. प्रसंग; संकट; जरुरी. २. िंगडा; भाडंि : ‘…प ढे थोरले यजमानास कलवल पडे ते समई 
म धोजी व ते हतकडे गेल्यास आश्रय मातबर त्यास जाहला ।’ - पेठेदभा २·१४. 
 
किवंडिे सहि. भाडंिे; तंडिे. पहा : कळवंडिे 

 
किवंत न. कलावतंीि. (गो.) 
 
किणवकि प . संकटप्रसंग. 
 
किश प . १. ताबं्या; गड्ा; धातूरे् झकवा मातीरे् भाडें; कळशी; घागर (पाण्यासाठी) : ‘येर कलशीर्ें 
येरन । हरर्हवजे जयापरी ।’ - ्ा १३·११४५. २. कळस; घ मट; कलशाकार हशखर : ‘दारवटंा सदा उघडा । 
वरी कलशू र्ोखडा ।’ - ्ा १८·१५०८. [सं.] 
 
किशारोपि न. १. कळस र्ढहविे. २. (ल.) समाप्ती; अखेरी : ‘येवढे महद यश संपाहदले त्यारे् 
कलशारोपि आपिर् कराव.े’ -पेद ३·४३. ३. सवोच्च ध्येय; ईल्प्सत; फळ : ‘त्यारे् कलशारोपि हेर् की समूळ 
शामल उखडून टाकावा.’ - पेद ३·५५. [सं.] 
 
किसिे, किसविस करिे सहि. परतिे; ढवळिे. (व.ना.) 
 
किसपाकी हव. काठामध्ये कळसार्ी नक्षी काढली आहे असे (धोतर, ल गडी, पागोटी). पहा : 
कळसपाक 
 
किसपाकी बुगडी ज्याच्या काठामध्ये तीन गोमा व एक कळसासारखी ब गडी असते असे वस्त्र. 
 
किसी, किासी, किेस धान्द्य मोजण्यारे् कनाटकातील एक पहरमाि : ‘…हत्रर्नापलीरे् हकल्लेस जहकरा ४० 
हजार कलेस, ५ हजार गोण्या साली, नगद पंधरा हजार रुपये पाठहवतो म्हिून करार केला आहे.’ - ईमपी 
१२४. [क. कलश] 
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किह प . आपापसातील तंटा; भाडंि; कज्जा; हशवीगाळ; द ही : ‘लावाल कलहो नव्हतें ।’ - हशव १२४. 
(वा.) किह उकरून काढिे– भाडंि उपल्स्थत होईल असे पूवीरे् एखादे कारि शोधून काढून त्यार्ा उले्लख 
करिे : ‘द्यतूी र पदस तेतें माडंीवहर बसै ये म्हिे खल हा । हखजव हन सभेंत काहढत होता उकरुहन प नः प न्द्हा 
कलहा ।’ - मोगदा ५·१०. 
 
किहमा प . गोंगाट. (व.) पहा : किमा 
 
किहंस प . १. राजहंस; मराल (हकत्येकाचं्या मते पािकोंबडा); बगळा : ‘त्यातंील एक कलहंस तटन 
हनजेला ।’ - र ९. २. ब्रह्देवारे् नाव. [सं.] 
 
किहांतणरता स्त्री. १. संस्कृत साहहत्यातील नाहयकाचं्या सहा प्रकारापंैकी एक प्रकार. २. हजरे् भाडंि 
संपले आहे अथवा प्रच्िन्न आहे, हजर्ी समजूत िंाली आहे झकवा सातं्वन केले आहे अशी पत्नी. परंत  काही 
गं्रथकारानंी जी भाडंिाम ळे आपल्या नवऱ्यापासून हवभक्त िंाली आहे अशी स्त्री असा अथच केला आहे. 
भाडंखोर; ककच शा; कैदाशीि. [सं.] 
 
किंक प . १. ताबं्याच्या झकवा हपतळेच्या भाडं्ानंा आंबट पदाथांर्ा संपकच  िंाला असताना जो हहरवट 
हवषारी पदाथच उत्पन्न होतो तो; जंग; रुप्याच्या हीिाला व लोखंडाच्या कीटालाही म्हितात. २. डाग; हठपका 
(हवशषेतः र्रंावरील हदसिारा काळा डाग) : ‘ग्रह आला र्रंासी । स्पशच केला ग रुपत्नीसी । कलंक लागला 
र्रंासी । ऐसें िंालें  जाि पा ं ।’ - शहनमाहात्म्य ३३९. ३. (ल.) दोष; काहळमा; द ष्ट्कमाम ळे प्राप्त होिारा, 
अपकीर्मतरूप दोष;बट्टा; कमीपिा. (हि. लागिे.) [सं.]  
 
किंणकत, किंकी हव. १. कलंकय क्त िंालेला झकवा कलंकारे् ग ि ज्यात आले आहेत असा; 
कळकट. २. (ल.) दूहषत; डाग लागलेला; अपहवत्र िंालेला. ३. बेअब्र,ू बदनाम िंालेला. [सं.] 
 
किंकी प . १. द ष्ारं्ा संहार करिारा, भावी, दहावा, हवष्ट्िूर्ा अवतार. २. (ल.) भाडंि; तंटा; कलह 
: ‘तेथ हन माजला कलंकी ऐका आश्चयार्ी मात ।’ - ऐपो ३८३. ३. दशावतारी गंहजफातील शवेटर्ा रंग. [सं. 
कल्की] 
 
किंगडा प . (संगीत) गाण्यातील एक राग. पहा : राग 
 
किंगडी, किंगडे पहा : ककिगड 
 
किंजतुकते हव. स ढाळ व औटभार वजनारे् : ‘गावारार्ा ंहातन । दीजे कलंजत कतें मोतन ।’ - उगी 
१०५. 
 
किंडिे अहि. एका बाजूला तोल जािे, भार जािे; पडिे; लवंडिे. उहि. हवरुद्ध झकवा द सऱ्या बाजूला 
ढकलिे, पालथे होिे : ‘त्याप्रमािे ती नाव र्ालवीत असता एक दोन वेळा तर ती कलंडून…’-वज्रा ३. 
 
किंडिे अहि. (हवश्रातंीसाठी) आडव ेहोिे : ‘िंापात आप्पा कलंडला होता.’ - पवंा २१. 
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किंडा हव. एका बाजूवर आधार झकवा टेकू असलेला; कलथा; बाजूवर पडलेला. 
 
किंडी स्त्री. १. बाजूवर तोल जािे, उलटिे. (हि. देिे) २. उलथापालथ. ३. वस्तू एका बाजूला 
वळहवण्यासाठी हदलेला नेट, धक्का. 
 
किंदर प . कझलदर; ऊद; काडेंर्ोर. 
 
किंदर प . १. एक स ती रेशमी वस्त्र; गभचरेशमी वस्त्र; ल गड्ार्ी एक जात : ‘र्दंा-र्दंी ओर कलंदर ।’ 
- अमृत ४९. २. द हेरी आच्िादन असलेला तंब.ू ३. अशा आच्िादनापैंकी वररे् आच्िादन. [फा. कलंदरा] 
 
किंदर, किंधर प . १. म सलमान फकीर; फहकरारं्ा एक पथं. हे लोक म ंडन करतात व नेहमी हफरत 
असतात : ‘मलंग भडंग कलंदर ।’ - दाहव ४७४. २. दरवेशारं्ा एक पथं. ३. लाविीमध्ये हा शब्द नेहमी 
अहनबंध वागिारा, द व्यचसनी, हनसवलेला, फंदी, इष्ट्कबाज, गबाळ, भटक्या, उनाडटप्पू, दारुड्ा, व्यसनी, 
लोकातूंन उठलेला, हपसाट, िाहंदष् या अथी वापरतात. ४. हमश्र उत्पत झीर्ा मन ष्ट्य; संकरज. [फा. कलंदर 
= फकीर] 
 
किंद्री स्त्री. १. मध्य मंडप. २. तंबूर्ा एक प्रकार. पहा : ककिदरा 
 
किंबो, किंबी प . १. कलमी आंबा. (गो.) २. अगदी पाठीमागरे् शीड. 
 
किंभा, किभा, कळंभा, कळभा, किव्हा, कळव्हा प . भाडंि-तंटा; िंगडा; कलागती. (हि. लाविे, 
माडंिे, करिे, माजिे, लागिे.) : ‘इंहरया ंलागे कळंभा । एकमेका॥ं’ - ्ा ६·१६. [सं.कलह +भडं] 
 
किा, कळा स्त्री. १. सौंदयचपूिच व वैहशष्ट्ट्यपूिच कृतनर्ी हनर्ममती. जसे : - नृत्य, नाट्य, हशल्प, हर्त्र, 
काव्य इ. २. हलहहिे, वार्िे, गािे, घोड्ावर बसिे, हर्ते्र काढिे इ. कौशल्यार्ी कामे. एकूि कला र्ौसष् 
प्रकारच्या आहेत असे मानतात. ३. र्त राईर्ी याहंत्रक योजना; अशा रर्नेरे् ्ान; र्ालहवण्यार्ी य क्ती; 
त्यापासून हववहक्षत फल उत्पन्न करण्यारे् र्ात यच; त्यार्ी ग प्त ख बी, हकल्ली, मख्खी; कोितीही कृती 
पहरिामकारकपिे झकवा आकषचकपिे करण्यार्ा ग ि, पद्धत. ४. र्त राई; ब हद्धकौशल्य; शोधक ब द्धी; कसब; 
य क्ती; लीला : ‘त का म्हिे त्यार्ी कोि जािे कळा । वागवी पागं ळा पायावीि ।’ - त गा ३६७७. ५. (ताल) 
मात्रा; हनयमान सार तालारे् िंालेले ध्र वका, सर्मपिी, कृष्ट्िा, पद हमनी, हवसर्मजता, हवहक्षप्ता, पताका व 
पहतता. हे आठ भाग. ६. (ताल) खाली; टाळी न वाजहविे. ७. शास्त्रार्ा व्यावहाहरक उपयोग; कोित्याही 
उहिष् हवषयाला उहिष् प्रसंगी शास्त्रीय हसद्धातं लागू करिे. [सं.] 
 
किा, कळा स्त्री. १. र्रंाच्या झबबार्ा सोळावा भाग; प्रत्येक हदवशी वाढिारी झकवा कमी होिारी 
र्रंार्ी कोर : ‘र्रंाहस लागती कळा । उपराग येतो’ - र २. २. वळेारे् एक पहरमाि. स मारे ८ सेकंद, ३० 
काष्ठा म्हिजे एक कला. ३. एक अंशार्ा (वत चळाच्या ३६०व्या भागार्ा) एक साठाशंावा भाग. ४. पदाथचमात्रार्ा 
(सोळावा झकवा लहानसा) अंश; लेश; लव; तीळ; रज; कि. [सं.] 
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किा, कळा स्त्री. १. कातंी; टवटवीतपिा; स्वच्िपिा; हनतळपिा; सौंदयच; तेज; र्मक (मािसाच्या 
रे्हऱ्यावरील) : ‘राजसस क मार मदनार्ा प तळा । रहवशहश कळा लोपहलया ।’ - त गा २. २. सूयच, परृ्थ्वी व 
परप्रकाहशत खस्थ पदाथच यामध्ये कोन िंाल्याम ळे परृ्थ्वीवरून त्या पदाथांर्ी काही प्रकाहशत व अप्रकाहशत 
हदसिारी आकृती; ग्रहाच्या प्रकाहशत भागार्ा वाढताना झकवा कमी होताना हदसिारा अंश. [सं.] 
 
किा, कळा स्त्री. १. (प्रािीशास्त्र) शरीरातील नाजूक त्वरे्सारखा पडदा. २. (अर्श्.) क र् आहि 
क ल्ष्ट्कका - घोड्ारे् अवयव. - अर्श्प ६४. [सं. कला] 
 
कला स्त्री. १. आशा : ‘ते परं्ाईतानन हमळकतीरे् कलेनेर् परं्ाईतीत बसावे, असा हशरस्ता नाही.’ - पेद 
४५·१२८. २. सब री; सहन करिे. 
 
किा स्त्री. र्मत्कार; हवहर्त्र प्रकार : ‘…त्याने यैसी कला केली की बाळातंीिर् गेली.’ - झहगिे दभा 
२·३९. 
 
किा प .  फ लार्ी कळी, कळा. 
 
किाक प . तास; साठ हमहनटारं्ा काल : ‘गाडीला अजून दोन कलाक अवकाश आहे.’ - भावबधंन ५२. 
 
किाकि हिहव. एकामागून एक कडकड होिारा आवाज (टाके त टिे, गाठी तोडिे, फाडिे, 
तडकिे वगैरेर्ा). [ध्व.] 
 
किाकंद प . माव्यार्ी, खव्यार्ी बफी; हमठाई. [झह.] 
 
किाकार प . एखादी कला येिारी, अंगी असिारी व्यक्ती; कलावंत. 
 
किाकुसर स्त्री. १. स ंदर वस्तू तयार करायला लागिारी ह शारी. २. नाजूक, कोरीव नक्षीकाम. 
 
किाकृणत, किाकृती स्त्री. कलाकाराने हनमाि केलेली वस्तू, कृती. [सं.] 
 
किाकोणवद हव. एखाद्या कलेतील तज््. 
 
किाकौशल्य न. शास्त्र व त्यातील क शलपिा, र्ात यच; य क्ती; ब द्धी. पहा : कळाकुशिता [सं.] 
 
किागत स्त्री. १. सपाट्याने भाडंि, तंटा; रागार्ी हशवीगाळ; खटखट; कळ; लावालावी. (हि. 
करिे, लाविे = कोलीत लाविे.) : ‘करंू कलागती । त ज भाडंिें भोवतन ।’ - त गा ५७३·२. य क्ती; क लंगडे; 
क्लृप्ती. [सं. कलह + गहत] 
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किागती, किागत्या हव. भाडंखोर; कटकट्या; कज्जेदलाल; भाडंिे लावनू गंमत पाहिारा. (हि. 
लावनू देिे, लाविे). : ‘श्रीआर्ायांनी हनदान या हरकामटेकड्ा कलागतीखोर प िेकराचं्या नादास म ळीर् 
लागू नये.’ - आगर ३·१४५. [सं. कलह + गहत] 
 
किाजंग प . (क स्ती) (कोपरापासून मनगटापयंतच्या भागाला कलाई म्हितात) मनगटापासून 
कोपरापयंत हात बाधूंन हफरून पाठीवरून ओिें टाकतात त्याप्रमािे टाकिे. 
 
किाझंगडी हव. भाडंखोर. (माि.)  
 
किाटिी स्त्री. १. कोलाटंी; उलटी; एकदम हवरुद्ध हदशलेा जाण्यार्ी झकवा मागच बदलण्यार्ी 
हिया. (कर.) २. परावतचन; ल्स्थत्यंतर. ३. थाप; बात; उडवाउडवी. (माि.) 
 
किाटा प . पसारा, गोंगाट. (िंाडी) 
 
किातीत हव. अत्यंत सूक्षम; अंशाच्या हवभागाच्या पलीकडला; मायेच्या पलीकडला : 
‘कहलतकाळकौतूहल । कलातीत ॥’ - ्ा १८·३. [सं.] 
 
किात्मक दृष्टी क ठल्याही कलाकृतीतून आशय व आहवष्ट्कार यातंील कलात्मकता शोधण्यार्ी दृष्ी. 
 
किान हव. मोठा. [फा.] 
 
किाणनधी, किाणनधी प . र्रं : ‘आल्हादकारक कलाहनधी परंत  न्द्यून क्षयासहहत ।’ - सीता स्वयंवर. 
[सं.] 
 
किाप प . १. सम दाय; समूह; जमाव. (सामा. शब्द) केशकलाप, म राकलाप, हियाकलाप, 
पल्लवकलाप, तंत कलाप : ‘परी हियाकलाप  आघवा ।’ - ्ा ४·९५. २. मोरहपसारं्ा ग च्ि. [सं.] 
 
किाप प . कटाक्ष; नेट : ‘थोरले मात श्रनर्ा कलाप हवशषे आहे. त मरे् येिे सत्वर िंाले तर उत झम…’ - 
पेद १८·८८. 
 
किापक प . (नृत्य.) तीन करिारं्ा सम दाय. [सं. कलाप] 
 
किापथक न. गािी, पोवाडे, लोकनाट्य इ. माध्यमातूंन हवशषेतः ग्रामीि भागात करमिूक व 
स धारिा करिाऱ्या कलावंतारं्ा गट. 
 
किापीठ न. (टंकयंत्र) सूत्रहनबद्ध हर्न्द्हारं्ी कळ - त्यारे् पीठ; कळफलक. (हर्न्द्हार्ी कळ 
दाबताना कागदावर ते हर्न्द्ह म हरत होते.) 
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किाफ प . संशय; अंदेशा; अहनहश्चती; शकंा; भीती; धरसोड. [फा. कलफ = लक्ष, रे्हऱ्यावरील 
स रक ती] 
 
किाफती हव. भाडंखोर; कज्जेखोर : ‘…दरबारी प्रहसद्ध आहे ते कलाफती लोक!’ - वै ४ स 
१७४३·२९. 
 
किाबतु प . र्ादंीर्ा अथवा सोन्द्यार्ा जर (तार) र्ढवनू पीळ हदलेला रेशमार्ा दोरा. [फा. 
कलाब + स तार्ी ग ंडी, रीळ] 
 
किाणभज्ञ प . कलाकृतीरे् रसग्रहि करिारा रहसक; कलेर्ी जाि असिारी व्यक्ती. 
 
किाभुवन न. हनरहनराळी कलाकौशल्य हशकण्यारे् स्थळ, संस्था.  
 
किाम प . व्याख्यान; वर्न. [फा. कहलमह अव.] 
 
किामहाणवद्यािय न. १. ज्या हठकािी शालातं परीके्षनंतररे् भाषा व अन्द्य सामाहजक शासे्त्र यारें् 
हशक्षि हदले जाते अशी संस्था. २. ज्या हठकािी हर्त्र, हशल्प इ. कलारें् उच्च हशक्षि हदले जाते अशी संस्था. 
 
किामीमांसा स्त्री. (तत्त्व.) सौंदयच, अहभरुर्ी इ. संकल्पनारं्ा अभ्यास करिारी तत्त्व्ानार्ी एक 
शाखा; सौंदयचशास्त्र; सौंदयचमीमासंा. [सं.] 
 
किामुिा प . ईर्श्री वर्न : ‘कलमे शरीफ म्हिजे उत्कृष् वर्न व कलाम ला म्हिजे ईर्श्री 
वर्न.’ - घाको १०५. [फा. कलाम = वर्न, प्रवर्न] 
 
किाय प . वाटािा (हवशषेतः करड्ा रंगार्ा). [सं.] 
 
किाि प . दारू वगैरे अमली पेये गाळिारा व हवकिारा. [सं. कल्यपाल] 
 
किािभट्टी स्त्री. १. दारू गाळण्यार्ी भट्टी; मद्य तयार करण्यारे् हठकाि. २. मद्यावरील कर : ‘पूवी 
या राज्यातं कलालभट्टनरे् म्हिून एक उत्पन्न असून ते जामदारखान्द्यातं जमा करण्यात येत असे.’ - ऐरा 
(बडोदे) ७१. 
 
किािी स्त्री. १. कलालारे् काम, धंदा. २. दारू गाळण्याच्या भट्टीवरील व दारू हवकिाऱ्या द कानावरील 
सरकारी कर. 
 
किािी हव. कपटी; मतलबी : ‘आहि मन जयार्ें कलाहल ।’ - रा्ा १८·६६९. [सं. कराल] 
 
किािी हव. भयंकर; िूर : ‘बहू सावजे व्याघ्झसहे कलाहल ।’ - हवहव २९·२१७. [सं. कराल] 
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किािी स्त्री. पक्षयार्ी हकलहबल, आवाज, ओरडिे, कलकलाट : ‘झसक झपगला आिी पाली । वोखटें 
होला काक कलाली ।’- दास ३·७·५८. [सं. कल् = शब्द करिे] 
 
किाव प . गोळा. [सं. कल् = संकलन करिे] 
 
किाविे सहि. हफरहविे; कलहविे; कलते करिे. पहा : कििे 
 
किावत प . एक प्रकाररे् गािे, गीत. [झह.] 
 
किावत प . कलानंी य क्त (र्रं) : ‘तो (र्रं ) ही ग िें एकें  हनराजंन : मानी कलावत ’ - वह २३. 
 
किावती स्त्री. १. कलेत हनप ि असलेली स्त्री. २. नतचकी. ३. नायकीि; वशे्या. [सं.] 
 
किावती प . (संगीत) कल्याि थाटातील राग. यार्ा प्रर्ार अलीकडे िंाला आहे. गानसमय 
रात्रीर्ा द सरा प्रहर. 
 
किावनी स्त्री. औत वळहवण्यार्ी जागा. (व.) 
 
किावंत प . सौंदयचपूिच कलाकृती हनमाि करिारी व्यक्ती; हर्त्र, हशल्प, संगीत यासंारख्या 
कलेत पारंगत असलेली व्यक्ती. [सं.] 

हव. १. काहीतरी कला जाििारा; कलाहभ्. हवशषेतः गािारे, नार्िारे, वाजहविारे आहि त्यातही 
कलावहंतिीरे् साझजदे, पखवाज व सारंगी वाजविारे यानंा लावतात. पहा : किा. २. (संगीत - प्रबधं) ध्र पद 
गािारा. ३. नार्िारी (स्त्री); गाण्यार्ा धंदा करिारी (स्त्री). (गो.) 
 
किावंतीि स्त्री. १. कळवतंीि; गाहयका; नतचकी. २. वशे्या; नायकीि. ह्या हस्त्रया उत्सवात, याते्रत, 
बठैकीत गािे करतात : ‘स्वगातील जी प्रम ख कलावतंीि मेनका हतर्ी म लगी शक ं तला…’ - नाक  ३·२. पहा 
: किावती [सं. कलावती] 
 
किावा प . १. हत झीवरील माहूत ज्या हरहकबीत पाय ठेवतो त्या हरहकबीर्ी दोरी. ही हत झीच्या 
गळ्याभोवती असते. २. एका बाजूला झकवा वर वळहविे झकवा तोलता करिे; (डाव्या झकवा उजव्या अंगावर) 
तोलून ठेविे; (घोडा) परत हफरविे; एक दोन फेऱ्या, खेपा झकवा वळिे घेिे; फेरफटका करिे. ३. 
जनावरास र्रायला सोडले असताना ते फार दूर जाऊ नये म्हिून त्याच्या पायास बाधूंन ठेवतात ती दोरी 
मानपखोडा; द पकी; मानख ंट. पहा : कळवा 
 
किाशाळा स्त्री. संगीत, नृत्य, हर्त्र इत्यादी कला हशकण्यासाठी झकवा हशकवण्यासाठी स्थापलेली 
संस्था, शाळा. 
 
किास प . कौशल्य; नैप ण्य : ‘तो ताडंव मीषें कलास  । दावीसी तू ॥’ - रा्ा १७·८. 
किांट प . भाडंखोर, त्रासदायक, अहतशय द्वाड मन ष्ट्य. (रत्ना.) 
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किांतर, कळांतर न. पैशावरील व्याज, लाभ : ‘म्हिे कलातंर घेऊन अगोदरी । होन र्ार सत्वरी 
मज द्याव े।’ - भहव ५३·१८६. [सं.] 
 
कणि, किी प . १. कृतते्रताद्वापारादी र्ार य गातंील शवेटरे्, र्ालू य ग; कलहार्ा झकवा द ब चद्धीर्ा 
काळ. २. भाडंि; तंटा; कलह : ‘नमीर् कहल प्रगटे ।’ - मोमंभा ३·२३. ३. कहलय गार्ी देवता : ‘साभंाळा जी 
ब्रीदावळी । त म्ही का ंकहलसारखे ।’ - त गा १४५८. ४. दशावतारी गंहजफातील शवेटर्ा रंग. ५. पाप : ‘गर्मतच्या 
बाटहवल्या त्वा ंम ली । काय वाढहवहसल हा कली ।’ - राला ४०. ६. य द्ध : ‘कहरहत महागजसमान गाढ कली 
।’ - मोआहद २८·३६. ७. मत्सर : ‘तहच्चत झी हशरला अनथच मूलक कली ।’ - हवक ३१. वाईट हवर्ार. [सं.] 
(वा.) कणि संचरिे - मन ष्ट्य भाडंिाच्या बेताला आला म्हिजे त्याच्या संबधंाने म्हितात. 
 
कणि, किी प . हबब्बा; हभलावा. [सं.] 
 
कणिका, किी स्त्री. कळी; न उमललेले फूल; म क ल; क ड मल. [सं.] 
 
कणिकाि, कणिकाळ प . कहलय गातील हदवस; अ्ानमय, त्रासदायक, संकटकारक काल. पहा : 
कणळकाळ [सं.] 
 
कणिजा प . १. काळीज. २. मटनातील यकृत (हलव्हर). ३. (ल.) प्रािहप्रय मािूस. [झह.] 
 
कणितसार न. (गं्रथ.) एखाद्या हवहशष् भहूमकेकडे कल असिारे लेखारे् सार. 
 
कणिदा प . अत्यंत हप्रय म नष्ट्य; प्रािहप्रय मािूस. [झह. कहलजा] 
 
कणिदु्रम प . १. बेहडा, त्यारे् िंाड व फळ. २. हबब्ब्यारे् िंाड व त्यारे् फळ. [सं.] 
 
कणिपुरुष प . १. वाईट, भाडंखोर मन ष्ट्य; द ष् मन ष्ट्य. २. नाटकातील नायकार्ा प्रहतस्पधी; 
खलप रुष; द ष् पात्र : ‘आपल्या हनत्याच्या ओळखीर्ा जो कहलप रुष’ - हवर्ारहवलास ४१. [सं.] 
 
कणिबार हव. हजवलग; कंठमिी (हमत्र, वस्तू). 
 
कणिबार प . होडीच्या समोरासमोरील बाजू तोलिारी आडवी दाडंी. 
 
कणिमि प . कहलय गातील पापवासना; द ष् वासना; द ब चद्धी; दोष; पातके : ‘एका जनादचनी 
रसाळ । कथा कहलमल नाहशनी ।’ - एरुस्व ९·६६. [सं.] 
 
कणिमहात्म्य, कणिमाहात्म्य न. कहलय गापासून उद्भविारे पहरिाम, संकटे इ. कहलय गारे् 
वर्चस्व; अंमल, प्रभाव. [सं.] 
कणिया प . तळलेले, भाजलेले मासं. [फा.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कणियाद, कल्याद न. क लूप; टाळे. (गो.) [पो. काहद आदो] 
 
कणियुग न. र्ार य गापंैकी र्ौथे र्ालू य ग. पहा : कणि, किी [सं.] (वा.) कणियुग संचरिे -
भाडंिार्ी स रस री येिे. 
 
कणियुगवषय न. शाहलवाहन शकापूवी ३१७९ या वषी (हि. पू. ३१०२ ता. १८ फेब्र वारी) भारतीय 
य द्ध िंाले. त्यानंतर थोड्ार् हदवसानंी कहलय ग स रू िंाले. 
 
कणियुगाचा ब्रह्मा कल्पक व र्त र प रुष; ब हद्धवान मन ष्ट्य. 
 
कणिि प . (शाप) झडकासारखा हर्कट पदाथच. हा पूिचपिे पाण्यात हवरघळिारा नसून यारे् सूक्षम कि 
पाण्यात तरंगत राहतात. सवच सजीवातंील जीवनरस यार् स्वरूपात असतो. 
 
कणिवर पहा : किेवर 
 
कणिवजय, कणिवज्यय हव. जे करायला कहलय गात मनाई आहे असे : ‘हनयोग कहलवजच असला 
तरी…’ - केतका ८७. 
 
कणिशता स्त्री. हकल्ल्मष; खलष; झकतू : ‘मािें मनात आता कहलशता नाही.’ -मइसा ५·८. [फा. 
खहलश] 
 
ककिग प . १. झहद स्थानातील एका प्रातंारे् प्रार्ीन नाव; आजर्ा ओहरसा. २. एक पक्षी. [सं.] 
 
ककिगड, ककिगडी, ककिगडे, ककिगि स्त्री. न. कझलगडार्ी वेल व हतरे् फळ; टरबजू. [क. 
कझलगडीहण्ि ] [सं. कझलगी] 
 
ककिदर, किीदर प . ऊद, काडेंर्ार; काळमाजंर; कानेदर : ‘साबंरे, ससे, कझलदरे, सायाळ 
इत्यादी जनावरारं्ा सवचदा त्रास.’ -खेया ३३.  
 
ककिदर पहा : किंदर  
 
ककिदरा हव. कलंदराच्या ग िावग िानंी य क्त; हवषयासक्त; बदफैली. [फा. कलंदर] 
 
ककिदरा, ककिद्रा प . १. एक प्रकाररे् स ती झकवा रेशमी कापड, कलंदर. २. द हेरी 
आच्िादनाच्या तंबरेू् बाहेरील आच्िादन. [फा. कलंदर] 
 
ककिदरी स्त्री. कलंदरार्ी वृत झी अथवा अवस्था. 



 

 

अनुक्रमणिका 

किीच न. काळीज : ‘नाहीतर आता कलीर् दाखवनू इंग्रज प ढे ग्रास करतील…’ - राजवाडे खं. 
१२·२७. (वा.) किीच दाखणविे - १. काळीज दाखहविे. २. अंतःकरिापासून मतै्री दाखहविे. 
 
किीचा पहारा राक्षसी हनदयचता; द ष्पिा झकवा बेबदंी घडून आली असताना उच्चारायर्ा शब्द. 
 
किीि हव. थोडा. [फा.] 
 
किीि प . १. गोळा; हमश्र रास; काला. २. दाट आवरि (प्रामको) : ‘जन्द्म संख्यावऱे्ही । योहन गभच 
कलील पाथंरी । उकडीजती जठरन । पूयपंकी ।’ -्ाप्र १८९. [सं. कहलल= गोळा] 
 
किुिी, किोिी स्त्री. घोडा (घोडीसाठी) झकवा घोडी (घोड्ासाठी) माजावर येिे; भोगेच्िा; 
तलफ; मस्ती येऊन मारलेल्या उड्ा : ‘राजेश्री नानास घोडा पाठहवला होता, तो कलोली कहरतो याकहरता 
पसतं जाला नाही.’ - मदरु ३·१५५. पहा : कुिुिी [सं. कल्लोळ] 
 
किुप न. १. पाप; पातक; दोष : ‘जन्द्ममृत्य जराद ःखे । व्याहधवाधचक्यकल षे ।’ - ् ा १३·५३६. २. द ःख; 
रे्हष्त; ढोंग झकवा ढंग : ‘आता हे कल ष सवच पोटारे् (पोटासाठी) आहे.’ - होकै १७२. हव. (ल.) गढूळ; 
मातट; घािेरडे; खराब; अल्स्थर; दूहषत; प्रहतकूल; संशयग्रस्त : ‘हर्त झवृहत झ कल ष िंाली असता श्लेषार्ी 
स्फूती कोठून होिार ?’ - हनमा ८७७. 
 
किुणषत हव. गढूळ िंालेले; महलन असलेले; खराब केलेले; संशयग्रस्त; दूहषत : ‘मािंं मन 
कल हषत करू नकोस.’ - प त्र ११०. [सं.] 
 
किून हिहव. परत; माघारा. (िंाडी) 
 
किेट न. नवीन कार् तयार करण्यासाठी हवतळवनू वापरल्या जािाऱ्या फ टक्या कार्ा. 
 
किेतर न. कलातंर; व्याज : ‘स्वामनरे् कजच कलेतर सहहत वाढवनू देऊ.’ - वै ४ स १७४६·७. 
 
किेप पहा : किप, किफ 
 
किेबाजी स्त्री. खोड्ा; दंगा; दाडंगाई : ‘मतवाली (घोडीरे् नाव) लहान व येकादवेल कलेबाजी 
करते.’ - प रंदभा १·८९. 
 
किेवर न. १. मन ष्ट्यारे् अथवा पशूरे् शरीर (आत्म्याहून हनराळे दाखहवण्यासाठी योजतात) २. हनजीव, 
अरे्तन शरीर; पे्रत; शव : ‘अिं नी वैहरयाहंर्या कलेवरा । हवसंबसीना॥’ - ् ा. ११·१०५. ३. (ल.) कृश मन ष्ट्य. 
(गो.) [सं.] 
 
किो प . कलह; भाडंि : ‘तेव्हा ंबापूभट यानंी कलो आरंहभला.’ - ऐसंसाखं ४·६७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

किोक हिहव. कोठपयंत; हकती वेळपयंत; क ठवर. (ना.) 
 
किोड, किवड, किवड प . १. शिे, माती इत्यादी झलपिाने आच्िाहदत असलेला स कलेल्या 
गोवऱ्यारं्ा ढीग, गंज; हा ढीग पावसात हभजू नये म्हिून त्यावर घातलेले खोपटासारखे िप्पर. २. काही 
भागातं लाकूडफाटा, डबा, गोवऱ्या वगैरेच्या गंजीला म्हितात. हा ढीग शिेामातीच्या झलपिाने 
आच्िाहदलेला असतो झकवा नसतो : ‘तमाम हशरारं्ी नाके कापून डेहरयाप ढे कलवडाप्रमािे र्ौत्रा घातला.’ 
- भाब ७१. ३. शिेामातीने झलपलेला डेरा अगर मडके. (हि. बसिे = म्हातारपिाम ळे शल्क्तहीन होिे, 
परस्वाधीन होिे.) : ‘मािें हातीर्ा कलवड  । मजवार्ूहन नको फोडू ।’ - त गा २९६३. [सं. कल्] 
 
किोत्तर पहा : किांतर 
 
किोंची स्त्री. पानापासून प्रजनन होिारी एक वनस्पती. 
 
किौजी न. हजऱ्यार्ा एक प्रकार. हे हत्रकोिी काळे असून र्ोळल्यावर झलबासारखा स गंध येतो. हे 
बाळंतपिात देतात. त्याम ळे भकू लागून अन्न पर्ते. पोटात वारा धरत नाही. ह्याने गोल जंत पडतात. (व.ग .) 
 
कल्क प . १. गाभा; फळातील गर. २. प्राण्यातील नरम व मासंल भाग. ३. पाट्यावर बारीक वाटलेले 
रव्य; वाळले असल्यास पािी घालून गंधापं्रमािे बारीक वाटलेले औषध; वाटून, ठेर्ून, रे्र्ून, हशजवनू, 
खलून गलगहलत दळय क्त र्ूिच केलेले औषध; ठेर्ा : ‘त्यात झर्रे्र्ा कल्क टाकावा.’ - गृहश २·४४. [सं.] 
 
कल्की पहा : किंकी 
 
कल्चडय मोती कृहत्रम मोती. जपानी लोकानंी नैसर्मगक मोत्याप्रमािे मौल्क्तकजंतंूकडून कृहत्रम मोती तयार 
करण्यारे् काम प्रथम स रू केले. 
 
कल्ड न. पायातील झकवा हातातील कडे. (खा.) [सं. कटक] 
 
कल्तवरात स्त्री. परतीर्ी वरात. (िंाडी) 
 
कल्दार हव. बदंा (रुपया). (िंाडी) 
 
कल्प प . कळप, समूह : ‘तव ंथोवकेारी म्हहितले : आरे कल्पी कल्पी करा वेगली’ - वह ७५. 
 
कल्प प . र्ार अब्ज, बत झीस कोटी मान ष झकवा सौर वषें; ब्रह्देवार्ा एक अहोरात्र, हदवस; जगाच्या 
उत्पहत झलयामधील काळ; र्ार य गारं्ी एक र्ौकडी अशा हजार र्ौकड्ा : ‘मना कल्पना कल्ल्पतंा कल्प कोटी 
। नव्हे रे नव्हे सवचथा राम भेटी ।’ - राम ५९. [सं.] 
 
कल्प प . धार्ममक हवधी, आर्ार यारें् विचन ज्यात केले आहे असे. सहा वदेागंापंैकी एक. यात श्रौत व 
गृह्यसूते्र येतात. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कल्प प . १. हवशषे प्रर्ारात हवकल्प; कपट; कावा : ‘काय राजाच्या पोटी कल्प ह ता नाही कळला.’ 
- ऐपो १४३. २. संशय; अंदेशा; शकंा : ‘मी सवचस्वें दासी मनन नको कल्प आिू ंद सरा ।’ - होला ९९. ३. हनश्चय 
झकवा उिेश. ४. एखाद्या वस्तूहवषयी असलेले एक म ख्य व एक गौि असे दोन पक्ष. [सं.] 
 
कल्प हव. १. च्या योग्यतेर्ा; समथच. २. (समासात) सारखा, सदृश. जसे:- तृिकल्प, पवचतकल्प. 
[सं. क्लृप् = कल्पना करिे] 
 
कल्पक हव. योजक; नवीन य क्ती, कल्पना, शोध काढण्यात ह षार, र्त र; शोधक. [सं.] 
 
कल्पकता स्त्री. एखादी गोष् कशी करावी यार्ी य क्ती; ह न्नरबाजी; कल्पनाशक्ती. 
 
कल्पकग्ल्पिे हि. प न्द्हा प न्द्हा हवर्ार करिे. 
 
कल्पिे सहि. मंत्र म्हििे : ‘तव ब्राह्िन कल्पीले मग गोसाहवयाहंस वाहढले.’ -गोप्र १०. [सं. क्लृप] 
 
कल्पिे पहा : कग्ल्पिे : ‘हे हर् कल्पव ेतहर जाहिजे : ’ - रा्ा ६·२७७. मंदार; पाहरजातक; संतान; कल्पवृक्ष; 
हहरर्दंन. [सं. क्लृप] 
 
कल्पतरु, कल्पतरू, कल्पतदु्रम प . १. इंर लोकातील पार् देवतरंूपैकी एक; एक काल्पहनक वृक्ष. 
आपि कल्ल्पलेली कोितीही वस्तू याच्यापासून प्राप्त होते अशी समजूत आहे : ‘जयजय देव श्रीग रो । 
अकल्पनाख्यकल्पतरो ।’ - ्ा १८१०. २. प ष्ट्कळ फळे देिारे व बह पयोगी असे परृ्थ्वीवरही काही वृक्ष आहेत 
त्यानंा म्हितात. ३. फायदेशीर धंदा. ४. उदार, सवांरे् सवचप्रकारे र्ालविारा यजमान. ५. माड [सं.] 
 
कल्पन न. कल्पना करिे : ‘स ष ल्प्तकाळी कल्पन : अ्ानी होये लीन’ - हवझस २·७५ 
 
कल्पना स्त्री. १. मनःपटावर उमटलेले हर्त्र झकवा तत्संबधंी हवर्ार; (तत्त्ववते्त्यानंी या शब्दार्ा 
प ष्ट्कळप्रकारे अथच लावण्यार्ा प्रयत्न केला आहे.) एखादी गोष् करावी झकवा न करावी याबिल अंतःकरिात 
जी हवशषे वृत झी उठते ती, हवर्ार : ‘मना कल्पना ते नको वीषयार्ी ।’ - राम ५. २. योजना; य क्ती; शक्कल; 
तोड : ‘त्या ग प्त कल्पना कोिास कळाव्या । कोिे येऊन आटोपाव्या ।’ - दास १९·८·१८. ३. हववहक्षत 
कायचहसद्धीसाठी ब द्धीने योजलेला उपाय. ४. भावना; मनोवृत झी; समज; ग्रह; कल्ल्पत गोष्; मानहसक सृष्ी. 
५. तकच ; अन मान; भास. ६. उिेश; बेत; हेतू. ७. संशय; शकंा; अंदेशा; भय : ‘कल्पनेर्ी बाधा न हो कोिे काळी 
। ही संत मंडळी स खी असो ।’ - नामदेव. ८. गृहीत धरिे; मानिे; आधारभतू धरिे. ९. शब्द झकवा वाक्य 
ज ळहवण्यासाठी माडंिी, करामत; गोष्ीर्ी रर्ना. १०. कला; य क्ती; रहस्य (कल्पक योजनेरे्) ज ळवण्यार्ी 
झकवा करण्यार्ी योजना. ११. मनात उठलेले तरंग; हवर्ारलहरी. [सं. क्लृप्] 
 
कल्पनापूणरत हव. कल्पनेर्ा भरपूर हवलास असलेले : ‘पाखरास व हालत्या झपपळपानास या कहवता 
कल्पनापूहरत आहेत.’ - गोझवदाग्रज (हषेकृत). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कल्पनाबाज हव. तकच , अन मान करण्यात ह शार, वस्ताद; नवीन नवीन य क्त्या काढिारा; तकच बाज; 
स पीक डोक्यार्ा. 
 
कल्पनारूप हव. कल्ल्पत; मानीव; कल्पनामात्र; अवास्तहवक; ज्यात खरे असे काहीर् नाही असे 
(प्रपरं्, संसार, स खद ःख, देह, संपत झी, सृष्ी याहवषयी योजतात.) 
 
कल्पनािाघवतत्त्व न. (तत्त्व.) अनावश्यक संकल्पनारं्ा स्वीकार न करण्यार्ा आग्रह धरिारे 
तत्त्व. [सं.] 
 
कल्पािेख प . (प रा.) एखाद्या गोष्ीरे् झकवा कल्पनेरे् प्रतीक असे हर्न्द्ह घेऊन त्या हर्न्द्हानंी 
केलेले हलखाि. उदा. हर्नी हलपी. 
 
कल्पनावाद प . नवीन कल्पना, य क्त्या, सारिी, तकच , तोड काढण्यार्ी झकवा बाधंण्यार्ी शक्ती; 
कल्पना करण्यारे् मनारे् सामर्थ्यच; ब हद्धसामर्थ्यच. 
 
कल्पनाशग्क्त, कल्पनाशक्ती स्त्री. १. शोधकब द्धी; तकच शक्ती; कल्पनेने जािण्यारे् सामर्थ्यच. २. 
नवहनमाि करण्यार्ी शक्ती; प्रहतभा. 
 
कल्पनासाहचयय न. (मानस.) एखाद्या वस्तूरे् प्रत्यक्ष ्ान िंाले असताना त्याम ळे मागील अन भवारे् 
स्मरि होते ती हिया. हे साहर्यच तीन प्रकाररे् आहे - साहन्नध्य, साम्य, हवरोध. [सं.] 
 
कल्पनासृणष्ट, कल्पनासृष्टी स्त्री. कल्पनेने रेखाटलेले हर्त्र, वस्तू; प्रत्यक्षात नसतानाही मनाने 
अनेक कल्पना करून रर्लेला प्रपरं्; कहवकल्ल्पत, र्मत्कृहतपूिच अद्भ त गोष्ी. [सं.] 
 
कल्पनीय हव. मनात आिण्यास, तकच  करण्यास, शोधून काढण्यास, गृहीत धरण्यास योग्य झकवा 
शक्य. [सं.] 
 
कल्परुख प . कल्पवृक्ष. (गो.) पहा : कल्पतरू 
 
कल्पिता पहा : कल्पतरू : ‘पहर ते वार्ाहर् केली कल्पलता । हववकेार्ी ॥’ - ्ा १०·२०. 
 
कल्पिोक प . आदशच राजकीय व सामाहजक पहरल्स्थती असलेले एक काल्पहनक राज्य, हठकाि. 
 
कल्पवर हिहव. कल्पाच्या अंतापयंत; कल्पातंी; सृष्ीच्या अंतापयंत; महाप्रलय होऊन सवच सृष्ीर्ा नाश 
होईपयंत; सृष्ी अल्स्तत्वात आहे तोपयंत. 
कल्पवास प . दीघचकाल वास्तव्य : ‘आपल्याला महहन्द्याभरार्ा कल्पवास करता येत नसला तरी 
त्याच्या हवशषे हदवशी तरी मौज व आनंद ल टता येतो.’ - ्ाप्र २८·१·२४. 
 
कल्पणविे हि. कल्पना करिे. 
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कल्पवृक्ष प . पहा : कल्पतरू : ‘हतया िंाडा जेउते पाहती । ते कल्पवृक्ष॥’ - ्ा ९·३७५. 
 
कल्पक्षय प . य गातं : ‘तैसें प्राकृत प्रकृतन हमळे । कल्पक्षयन’ - ्ा ९·१०३. 
 
कल्पाणद, कल्पादी प . कल्पारंभ; कल्पास ज्या हदवशी आरंभ िंाला तो हदवस; ब्रह्देवाच्या 
हदवसार्ा प्रारंभ : ‘तैंहें ्ान कल्पादी । र्त ःश्लोक पदबधंन ।’ - एभा १·१४५. 
 
कल्पांत प . १. कल्पार्ा शवेट. जगार्ा अंत ज्या वळेी होतो त्याला कल्पातं प्रलय असे म्हितात. तोही 
एक कल्पापयंत राहतो. ब्रह्देवाच्या अहोरात्रार्ा शवेट : ‘क हपतें किें केली कल्पातंन जेंहव घाबरी सृहष् ।’ - 
मोकिच ४७·१२. २. भयंकर संकट, पहा : अनथय १, २. ३. (ल.) परमावधीरे् द ःख; आकातं; कल्लोळ (भकू, 
तहान, ऊन, रोग, द ःख, हवरह इत्यादीर्ा). [सं.] 
 
कल्पांतरी, कल्पांतवरी, कल्पांती हिहव. १. अकरिात्मक नाल्स्तपक्षी रर्नेत) केव्हाही नव्हे; कालत्रयी 
नव्हे; जगार्ा नाश होईपयंतही नव्हे. २. नाल्स्तपक्षी रर्ना नसतानाही, नेहमी; सदोहदत; सृष्ीरे् अल्स्तत्व 
आहे तोपयंत; जगाच्या अंतापयंत. 
 
कग्ल्पिे उहि. १.हवर्ार करिे; कल्पना करिे; वाटिे; अन मान करिे. २. योजिे; मनात आििे (बेत, 
य क्ती, शक्कल). ३. मनन करून रर्िे; ज ळविे; बनविे; मनोमन तयार करिे; शोध लाविे. ४. कल्पना 
करिे; तकच  करिे; अन मान, अजमास बाधंिे : ‘हा जीत  ना नोहे । लोक कल्पी येिे भाव े।’ - ्ा १३·१९६. ५. 
मनन, झर्तन, हवर्ार करिे. ६. गृहीत धरिे; मानिे. [सं. क्लृप्] 
 
कग्ल्पत हव. मानलेले; वाटलेले; कल्ल्पलेले; योजलेले; रर्लेले; य क्तीने बसवलेले; नवीन शोधून 
काढलेले; ज ळवलेले; खरे नव्हे ते. 
 
कग्ल्पत हव. कल्पना करिारे (मन) : ‘हेहर् कल्पाव ेतरी जाहिजे । परी कल्ल्पतें कैर्ें आहिजे ।’ - ्ा 
६·२७७. 
 
कल्पे झाडिे सहि. मारिे. (व.) 
 
कल्बी हव. मध्ये असलेला. (कल्बी काठीमधली डोलकाठी.) [फा. कल्ब ू= मध्य; अंतरंग] 
 
कल्मश, कल्मष, कल्मक्ष न. १. हर्खल; राड; रेंदा; कोिताही मळ; घाि. २. पाप; अंतःकरिातील द ष् 
हवर्ार : ‘या कल्मषार्ी थोरी । सागेंन त ज ॥’ - ्ा १·२४२. [सं.] 
 
कल्या स्त्री. नदी. घृतकल्या मध कल्या या समासात योजतात. [सं. क ल्या] 
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कल्याि न. १. के्षम; क शल; मंगल; स ख; श भ; र्ागंले; बरे; हहत; फायद्यार्ी गोष्. २. लग्न : ‘येिे रीती 
नादं्यारंभ करून लक्षमीनारायिकल्याि नाटक हनर्मवघ्नहसहद्ध सवच जनास संतोष देवो.’ - गं्रथमाला. (राहवड) 
[सं.] 
 
कल्याि न. पट्टहशष्ट्य; श्रीसमथच रामदास स्वामनर्ा पट्टहशष्ट्य. यारे् मूळ नाव अंबाजी, गाव डोमगाव. हा 
ब्रह्र्ारी होता. समथांनी साहंगतलेला दासबोध कल्यािस्वामननी हलहहला. (यावरून लक्षिेने) पट्टहशष्ट्य : 
‘केसरीकारासं रावबहाद रारं्ा मत्सर िंाला आहे इत्यादी काही क ल्त्सत कल्पना रा. ब. च्या कल्याि हशष्ट्याने 
काढल्या.’ - लोहटकेले ४·४. 
 
कल्याि न. कलीरे् राज्य; कहलय ग:‘कालातंराने सत्यय ग संपून हजकडेहतकडे कल्याि िंाले.’ - भभू्र 
३१७. [सं.] 
 
कल्यािकारी जादू हपशार्ारे्, द ष् शक्तीरे् साहाय्य न घेता केलेली जादू. 
 
कल्यािकारी राज्य सवच नागहरकाचं्या मूलभतू गरजा भागहवण्यास व त्यानंा जास्तीत जास्त स खसोयी 
उपलब्ध करून देण्यास वर्नबद्ध असलेले राज्य. 
 
कल्यािछु उद्गा. (म लाचं्या खेळातील) डाव ब डाला नाही असे दशचविारा एक सावधहगरीर्ा शब्द. 
 
कल्यािी स्त्री. (ज्यो.) भरा नावार्ा एक अश भ योग. यार्ा काल अधी हतथी अथवा एक 
करिाइतका असतो व दर साडेतीन हतथी अथवा सात करिानंतर तो प न्द्हा येतो म्हिजे प्रत्येक सातव्या 
करिास भरा असतात : ‘व्यहतपात वैधृत कल्यािी हे तव क योग असे ।’ - होला ४९·७. [सं.] 
 
कल्यािी स्त्री. एक राहगिी. [सं.] 
 
कल्याद (गो.) पहा : कुिूप 
 
कल्ल प . गोंगाट; गलबला. 
 
कल्ल हव. पोकळ. (गो.) 
 न. साल; टरफल (गो.) 
 
कल्ला बारा. 
 
कल्ला प . १. गलहमशा; गालावरील केसारं्ा िं पका, काप : ‘त्यात आिखी त्याने भले थोरलाले कल्ले 
ठेवले होते.’ - भहद ११. २. कोंबड्ार्ा त रा; पक्षयाच्या डोक्यावरील लाल मासंल भाग. [फा. कल्ल = गाल] 
कल्ला जलर्राचं्या शरीरावरील र्श्ासोच्ि् वास करिारा अवयव. 
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कल्ला प . गलबला; ओरड; गोंगाट; गोंधळ; कल्लोळ : ‘हजजा कल्ला करीत हनघाली.’ - आआश े२०९. 
[ध्व. सं. कल्] 
 
कल्ला हव. कढत, गरम (पािी). (िंाडी) [ते. करड ] 
 
कल्ला प . घोड्ार्ा एक रंग. सवच शरीर लाल परंत  त्यात जदा रंग हमश्र असून आयाळ व शपेटी काळी 
आहि पाठीवर सैली अशा रंगाला म्हितात. - अर्श्प १·२९. 
 
कल्ला चाप (वै.) हन वटीखालर्ा मासंल विाकार भाग. 
 
कल्लाळिे हि. ओघ वाहिे. 
 
कल्लांवचे सहि. सोलिे. [गो. कल्ल = सालपट] 
 
कल्ली स्त्री. एक खेळ. (िंाडी) [सं. कलन] 
 
कल्ली स्त्री. न. बाग झशपण्यारे् साधन. (गो.) पहा : करिी 
 
कल्लॅ न. स्त्री. क ळागाराला पािी देण्यासाठी केलेले लाकडारे् लाबंट पन्द्हळासारखे पात्र. (गो.) पहा : 
करिी 
 
कल्लोि, कल्लोळ, कल्होळ प . १. पाण्यार्ी लाट, लहर; मोठी लाट : ‘तें आहिकें  म्हिती वगेळें  
। कल्लोळ हे॥’ - ्ा ५·१००. २. आगीर्ा डोंब, लोळ, िंोत; जोरार्ा िंोक. ३. दंग्यार्ा गलबला, कलकलाट; 
आरडाओरड; गजचना : ‘गवषेि राजा रिकल्लोळन । घेईल समफळी यादवासंी ।’ - एरुस्व. ४. (ल.) आहधक्य; 
अहतशहयतता; अवाढव्यता : ‘होती द ःखारे् कल्लोळ ।’ - रामदास (नवनीत) प.ृ १४८. ५. आिोश कोलाहल. 
६. मनातील तरंग. [सं.] 
 
कल्लोळिी स्त्री. नदी : ‘करुिाकल्लोळिी अमृतार्ी खोटी । भरलीसे सृष्ी हहरच्या नामे’ - हनगा 
३३४. 
 
कल्वट हव. कलता; हतरका. [सं. कल] 
 
कल्हई (काहील झकवा काईल अप.) कढई; उसार्ा रस कढहवण्यारे् पात्र. [सं. कटाह] 
 
कल्हई, कल्हे, कल्य स्त्री. १. कथील व नवसागर यारें् हमश्रि करून स्वयंपाकाच्या ताबं्याहपतळेच्या 
भाडं्ानंा र्ढहवतात ती हिंलई व ती देण्यार्ी हिया. २. म लामा; पातळ थर; सोन्द्यार्ी अथवा रुप्यार्ी कल्हई 
= दाहगन्द्यावरर्ा सोन्द्यार्ा अथवा रुप्यार्ा म लामा; आरशाच्या मागील पाऱ्यार्ा म लामा : ‘आरसे आहेत, 
ज्यारं्ी कल्हई उडाली असेल व पालखीस लागू होत असे असतील ते ह जूर पाठवाव.े’ - मइसा १२·१४२. 
[फा. कसई = कथील] [सं. कलधौत] (वा.) कल्हई करिे - १. (ल.) सारवासारव करिे; वाईट बाजूवर 
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पाघंरूि घालून र्ागंली बाजू प ढे माडंिे; एखाद्या गोष्ीला वरवर र्ागंले स्वरूप देिे. २. उगीर् उपद व्याप 
करिे; उद्योग, स्तोम माजविे, फ गविे (साधारि द खापत वगैरेरे्). ३. (हवनोदाने) प रिपोळीत प रि वगैरे 
थोडे भरिे. 
 
कल्हई स्त्री. तंटा; अनमान; कलह, हवरोध, प्रहतबधं (हि.) करिे : ‘शकंराजी केशव यानंी सरकाररे् 
उगविी पथक हदले होते त्याजवर कृष्ट्िशहाने कल्हई केली ते समयी त्यार्ा म ल ख सरकारातं जप्त केला.’ 
- बाबारा ३·१५९. [सं. कलह्] 
 
कल्हईकर, कल्हईगर, कल्हईगार प . भाडं्ानंा कल्हई लाविारा. 
 
कल्हईचा हव. १. ज्याला कल्हई केली आहे असा. २. (ल.) वरवर ध तलेला; झकहर्त उजळ 
केलेला; र्कर्कीत केलेला.  
 
कल्हिे, कल्हािे, कल्हातिे अहि. कलिे; तोल जािे; लवंडिे : ‘का ंवाटे जाता ंवोघें । कल्हाताहंी 
डोळा लागे ।’ - ्ा १४·१८८. 
 
कल्हमा प . गोंगाट; आरडाओरड. (व.) [फा. कहलमा] 
 
कल्हा प . कलह; तंटा; भाडंि : ‘हे न कहरता ंकल्हा कहरतील तर त्याही गोष्ीस आम्ही हसद्धर् आहो.’ 
- मइसा ३·५. [सं. कलह] 
 
कल्हार प . न. १. पाढंरे कमळ, यारे् बी खातात. २. (ल.) हृदयकमल : ‘सवमच हृदयकल्हारन । तेथ 
कारुण्यवेळेच्या भरन ।’ - ्ा २७१. [सं.] 
 
कल्हे, कल्हेगर, कल्हेगार प . म लामा. पहा : कल्हई : ‘लाव ूजािे हवल्हे त कासार् आहि कल्हे 
:’ - त गा ६२५. 
 
कल्हेदार प . भाडं्ानंा कल्हई लाविारा. 
 
कल्होड प . कालवड. 
 
कल्होळिे उर्बंळिे; ओरडिे; द ःखाने रडिे; हवव्हळिे. [सं. कल्लोळ] 
 
कव स्त्री. १. हमठी; वेंघ; हवळखा; वेढा; खेव; हातार्ी बोटे एकत्र हमळवनू मध्ये होिारी पोकळी : 
‘महाकल्पापंरौती कव घालूहन अवहर्तन ।’ - ्ा १३·६१. २. मासे धरण्यार्ी जाळी सम रात ज्या डाबंानंा 
बाधंतात त्या डाबंानंी व्यापली जािारी जागा. ३. (ल.) िंडप; उडी : ‘कहरता ंआठव । धावोहनया घाली कव 
।’ - त गा २५२१. ४. आिम; आकलन (उघडून हवस्तृत केलेले तोंड, कात्रीर्ी दोन पाती, मन, ब द्धी वगैरेरे् 
के्षत्र.) ५. (संसाराला झकवा कामाला) आवडीने हौसेने मनात जागा देिे, आस धरिे; दृढ इच्िा धरिे. [सं. 
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के्षम] (वा.) कव देिे - आझलगन देिे : ‘आपि कोिास कव देिे नाही.’ - मब ४६. कवेत घेिे - वळसा, 
हवळखा घालिे : ‘धोलपूर हजल्ह्याला कवेत घेऊन र्ंबळेला समातंर जाताना’ - र्ंद १. 
 
कव स्त्री. फार मोठी िंीट; बेश द्धी. (हर्.) 
 
कवइता प . कवन करिारा; कवी. 
 
कवक न. अळंबी; ब रशी; फ ं गी. 
 
कवकजाि न. (शाप.) डोळ्यानंा न हदसिारे ब रशीतील तंत मय जाळे. [सं.] 
 
कवकतज्ज्ञ, कवकणवज्ज्ञ प . कवकवनस्पतनसंबधंी ्ान असलेला व त्यात संशोधन करिारा शास्त्र्; 
ब रशी, अळंबे यारें् शास्त्र जाििारा तज््. 
 
कवक तूिीर (वन.) कवक वनस्पतनच्या कोहशकावरिातील काबचनी पदाथच. हा कापशीसारखा हदसतो. 
 
कवकविे अहि. क रक रिे : ‘रूकार्ी बायको सारखी कवकवत होती.’ - र्ि ३८. 
 
कवकवा  प . ऐंरल प्तक, एक वनस्पती. 
 
कवकवाड प . कर्कर्. 
 
कवकवीत हव. १. पािर्ट; बेर्व; पर्पर्ीत. २. टवटवीत. (गो.) 
 
कवकी ककय रोग (वन.) ब रशीसारखा भराभर पसरिारा ककच रोग. 
 
कवच, कवक प . न. १. कठीि आवरि; बाह्य आच्िादन; खोळ; फळार्ी जाड साल; कठीि त्वर्ा; 
सापार्ी कात. २. हर्लखत; अंगत्राि; शरीरारे् संरक्षि करिारे एक प्रकाररे् पोलादी झकवा र्ामड्ारे् वगैरे 
साधन : ‘जैसें वज्रकवर् लेइजे । मग शस्त्रारं्ा वषावो साहहजे ।’ - ्ा २·२३२. ३. (ल.) कोितेही आच्िादन; 
प्रावरि; रक्षिसाधन : ‘अल्ग्न ऐसें आहार् । तेज नामारे् आहे कवर् ।’ - ्ा ७·३६. ४. (वै.) मज्जारज्जभूोवती 
असिारे दृढ आवरि. ५. िंाडाच्या सालीवर अगर कागदावर मंत्र झकवा तोडगा हलहून हातात अगर अंगावर 
धारि करतात तो. ६. मंत्रातील ऱ्हा,ं ऱ्हन इत्यादी बीज अक्षर. हवनाशक शक्तनपासून रक्षि करिारे 
मंत्रसामर्थ्यारे् आवरि. ७. मारुती अगर देवी याचं्या मूतीवरील शेंदरार्ा थर. हा काही हदवसानंी स टून 
पडल्यास देवाने कवर् टाकले असे म्हितात. सापार्ी कात. ८. (स्था.) वाडे झकवा हकल्ले याचं्याभोवतीर्ी 
संरक्षक झभत. [सं.] (वा.) कवच टाकिे - १. कात टाकिे (सापाने) : ‘नातरी सप ेकवर् साहंडलें  ।’ - ८·६६. 
२. (ल.) प नरुज्जीवन होिे; नवा उत्साह येिे; द खण्यातून उठिे. ३. मूतीवरील शेंदरार्ा लेप, थर पडिे; 
खीळ पडिे. 
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कवचकुइरी, कवचकुइिी, कवचकुणहरी, कवचकुणहिी स्त्री. कार्क ईली; खाजक ईली; 
खाजक इरी. 
 
कवचधर प . गोगलगाय, खेकडा, शवेडे, झिंगे, कासव या वगांतील प्रािी; संहधपाद प्रािी. 
ह्यातील बह तेकानंा झशगासारखे र्ार अवयव व दहा पाय असतात. िाती व डोके हमळून एकर् भाग असून 
मागे पोट असते. पाठीवर कवर्ासारखी कठीि कातडी असते. 
 
कवचबीज न. खाजक इरीरे् बी. हे औषधी आहे. 
 
कवचा प . १. गवडं्ार्ी करिी; थापी; मोठा र्मर्ा. (व.ना.) २. कलथा; उलथिे. 
 
कवचाट न. १. मोठा आरोप; आळ; क भाडं; हाहनकारक गोष्. २. भ ताटकी उठविे; जादूटोिा. ३. 
गोत्यात आिण्यासारखा व्यूह; लर्ाडं; कड्ाळ. 
 
कवचाि न. वत चळाकार बसलेल्या मािसारं्ा घेर, वत चळ; घेरा. (हि. घालिे, बसिे, जमिे.) 
 
कवची हव. (वन.) ताठर व हठसूळ (पाने); दगडास झकवा िंाडाच्या सालीस हर्कटून सपाट 
कवर्ासारखे वाढलेले. उदा. धोंडफूल, दगडफूल इ. वनस्पती. 
 
कवची स्त्री. १. उडलेला झकवा फ टलेला लहान त कडा; कपर्ी. (को.) २. अंड्ावरील कठीि पाप रा, 
आच्िादन, हवशषेतः अधा भाग झकवा त कडा. ३. डोक्यार्ी कवटी; नरटी. ४. कपाळ. ५. नारळार्ी अधी 
करवटंी, भाग. ६. कारे्र्ा त कडा. (गो.) 
 
कवट, कवटा स्त्री. वेंग. पहा : कव (को.ना.) 
 
कवट, कवठ न. कोंबडीरे् अंडे : ‘बख्खळ कवट दे.’ - डाली ९९. (को.) (वा.) कवट गाळिे - धीर 
सोडिे; भयाने गागंरिे, घाबरिे. कवटात असिे - अंड्ातून बाहेर न पडिे; वयात न येिे : ‘अजून तो 
कवटात आहे.’ - वासू ३१. 
 
कवटि, कवटाि, कवटाळ न. १. कोयड; यंत्र. २. डावपेर्. [सं. कूट] 
 
कवट भाविे न. हपशार्बाधा काढून टाकण्याकहरता बाधा िंालेल्या व्यक्तीच्या अंगावरून ओवाळून 
बाहेर नेऊन टाकतात ते हपठारे् बाह ले. 
 
कवटािी, कवटाल्या, कवटाळी, कवटाळ्या हव. १. कवटाल करिारा; रे्टक्या : ‘केवढे गे त्या 
कवटाळीरे् अघोर कृत्य हे!’ - मंज  ८४. २. क भाडंी; त फानखोर; डावपेर् करिारा. 
 
कवटाळ  पहा : कवंटि, कवंडाळ 
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कवटाळिे उहि. १. हमठी मारिे; आझलगन देिे; कवरे् धरिे : ‘अल्ग्नस्तंभ बाही कवटाळहवती ।’ - 
त गा ७०२. २. घेरिे; आश्रय घेिे; भोवती धरिे; वषे्िे (वलेननी िंाडाहदकानंा). ३. आत घेिे; स्वीकारिे; 
हमत्रभावाने सामावनू घेिे. ४. कबजात घेिे (देश वगैरे). ५. (ल.) आत येिे, जािे, असिे. ६. समजिे; 
ब द्धीने आकलन करिे (एखादा हवषय). [क. कट्टाहडस ] 
 
कवटाळी स्त्री. हमठी. 
 
कवटाळीि स्त्री. रे्टकीि; जाद गारीि; द ष् : ‘अग, उज्जयनीच्या बायका म्हिे मोठ्या कवटाळिी 
असतात.’ - सझप १५. 
 
कवटी स्त्री. हमठी. (को.) पहा : कव 
 
कवटी स्त्री. अंड्ारे् कवर्; नारळार्ी नरोटी; मेंदूवरील हाडारें् आवरि. 
 
कवटीि, कवटीळ, कवणटल्य, कवटीि मंत्र पहा : कवंटि 
 
कवटे न. अंड्ारे् कवर्. 
 
कवठ स्त्री. १. एक फळ व त्यारे् िंाड. हे दमट प्रदेशात होते. २. कवठासारखेर् पि कडू फळे येिारे 
िंाड. 
 न. १. (कोंबडीरे्) अंडे. २. कवठारे् फळ. [सं. कहपर्थ्थ] 
 
कवठार हव. क शल; कवसाली; कारस्थानी, जादूटोिा करिारी. 
 
कवठी स्त्री. कवठारे् िंाड. 
 
कवठेि, कवठ्याि न. कडू कवठारे् तेल. 
 
कवड स्त्री. १. फोडलेल्या नारळार्ा अधा भाग; भक्कल; अद चक : ‘श द्ध सत्वार्ा कवड मोठा । बोध हबरडें 
बाधंली गाठा ।’ - त गा ४४४६. [सं. कराटी] 
 
कवडपट्टा प . कवड्ारं्ी ग ंफलेली माळ. (व.) 
 
कवडि, कवडळ स्त्री. न. १. कडू वृदंावनार्ा वले व फळ. यारे् पान खरखरीत, स रक त्या असलेले 
व हत्रदळी असते. फळार्ा रंग पहहल्याने हहरवा व हपकल्यावर ताबंडा होतो. हे फळ कडू असते. २. (ल.) (हे 
फळ वरून स ंदर हदसते पि अंतभाग काळा असून कडू असतो. म्हिून वर र्ागंल्या परंत  अंतःकरिाच्या द ष् 
मन ष्ट्याला यार्ी नेहमी उपमा देतात) मत्सरी, द ष्, नीर्, दे्वषी मािूस. ३. नारळारे् बेले. (को.) [सं. 
कमंडल ] 
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कवडसा, कडोसा प . १. हखडकीतून, दरवाज्यातून, िपरातून, िंाडातून अथवा एखाद्या 
फटीतून पडलेले प्रकाशारे् हकरि अथवा परावर्मतत प्रकाश : ‘िंाडाचं्या सावलीत लाबं लाबं उन्द्हारे् कवडसे 
पडले म्हिजे लाबंर् लाबं प्रकाशस्तंभ हदसत.’ - पाव्ह ४९. २. रात्रीच्या वळेी पलंग, मन ष्ट्य, हदवा अथवा 
एखादा पदाथच यारं्ी त्याच्या जवळ पडिारी िायाकृती. 
 
कवडा प . एक पक्षी; कपोत; होला; होलगा. हा अहनष्सूर्क समजतात. हा घरात हशरला असताना 
कपोतशातंी करतात : ‘हा न भला ब डवाया हशरला या राजमंहदरन कवडा ।’ - मोसभा ४·२७. [सं. कपोत] 
 
कवडा प . १. मोठी कवडी; पैसा : ‘जैसा वशे्याभोगी कवडा वेंरे् । मग दारही रे्पू ंनये हतयेरे् ।’- ्ा 
९·३२९. २. (ल.) डोळ्यावर येिारा सारा; डोळ्यातील फूल; कवडी. ३. हवख रलेले, हवस्कळीत मेघ, ढग. 
४. (र्ाभंारधंदा) हगरिीतील साच्याला लागिारे कातडे. ५. दह्यार्ा झकवा नासलेल्या द धार्ा घट्ट व कापता 
येिारा गोळा; गाठ; गठळी : ‘द ग्धी काजंीर्ा थेंब ू पडे । तेिे द ग्धारे् होती कवडे ।’ - भारा १०·६७. ६. 
(उपहासाने) कवी. [सं. कपर्मदक] (वा.) कवडा णमरविे - सहि. हनशािी, हर्न्द्ह, लक्षि दाखविे, खेळिे 
(देवीर्ा भ त्या झकवा आराधी देवीर्ा अलंकार म्हिून आपल्या गळ्यात कवड्ारं्ी माळ घालतो यावरून); 
कोित्याही गोष्ीरे् वैभव हमरहविे. 
 
कवडा गहू, कवड्या गहू एक प्रकारर्ा गहू. पहा : खपल्या गहू 
 
कवडी स्त्री. १. कपर्मदका; सम रातील एका जलजंतूच्या शरीरावरील कवर्. यार्ा र्लनासाठी उपयोग 
होत असे. एका पैशाला ६४ झकवा ८० कवड्ा हमळत असत. तीन प्रकारच्या कवड्ा असतात - दही, सग िी 
व भवानी : ‘शखं झसपी ध ला कवडे । आधी त्यारें् घर घडे ।’ - दास ९·७·५. २. हाताच्या पायाच्या नखावर जो 
पाढंरा हठपका असतो तो. ३. हवटीदाडूंच्या खेळातील एक शब्द. ४. पहा : कवडा ५. ५. रेशीमकाठी वस्त्राच्या 
काठार्ी हविकर हवरळ िंाली असता त्यात उभ्या ताण्यारे् हदसिारे पाढंरे हठपके, अंश. ६. डोळ्यातील 
फूल, वडस. ७. र्लनार्ा अत्यंत अल्प अंश. ८. सपाच्या अंगावरील पाढंरे हठपके. ९. (उप.) दात; कवळी. 
१०. ब ब ळाहशवाय डोळ्यार्ा पाढंरा भाग. ११. कवडीरे् िंाड. हे लहान असून याला पाढंरी फ ले येतात. यार्ा 
तापावर उपयोग होतो. १२. िंोडपलेल्या गव्हाच्या ताटातील किीस. १३. म सलमान लोक दाढीर्ा जो भाग 
कधीही काढत नाहीत तो; अल्लार्ा नूर. १४. दह्यार्ा घट्ट गोळा; गाठ, गठळी. १५. हर्नी मातीच्या रंगीबेरंगी 
त कड्ारं्ा उपयोग करून केलेली जमीन. [सं. कपर्मदका] [त. कव(व )हड] (वा.) कवडी साठविे- 
हर्कू्कपिाने पैशारं्ा साठा करिे. कवडी उिटी पडिे - फासा झकवा डाव उलटा पडिे; गोष् अंगावर येिे. 
कवडी ककमतीचा असिे - हनरुपयोगी, क र्कामार्ा, टाकाऊ असिे. 
 
कवडी स्त्री. काटक्यारें् कवाड; कवाडी. [सं. कपाट = कवाड] 
 
कवडी पहा : करपा 
 
कवडी कहान एक नािे. 
 
कवडी काम न. (स्था.) पाढंऱ्या व गारगोटीसारख्या दगडाच्या त कड्ारें् झभतीवर झकवा फरशीवर 
केलेले काम. 
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कवडीचा हव. थोडास द्धा. 
 
कवडीचा खेळ, कवाडीचा खेळ हवटीदाडूंच्या खेळातील एक प्रकार. 
 
कवडीचंुबक हव. अहतशय हर्कू्क; कंजूष : ‘दोघेही ग लाम कवडीर् बंक !’ - हवहव ८ - ११·२०७. 
 
कवडीटंक, कवडीपूत हव. हर्कू्क, कृपि, कंजूष (मन ष्ट्य). 
 
कवडीबाज हव. र्ागंल्याप्रकारे कवड्ा खेळिारा. 
 
कवडीमोि हव. अगदी कमी हकमतीर्ा; क्ष र; क्ष ल्लक दजार्ा : ‘एका मागातील क शल वाटाडेही 
द सऱ्या मागात कवडीमोल ठरतात.’ - लोहटकेले ४·१२२. 
 
कवडेफोक प . एक प्रकाररे् गवत; एक पालेभाजी. हहर्ी फ ले बारीक, पाढंरी व पोह्यासारखी 
असतात. (को.) 
 
कवडेिोभाि प . कवड्ा ऊद; जाळण्यार्ा एक प्रकारर्ा धूप. 
 
कवडेसाळेर प . एका जातीर्ा पक्षी. (गो.) 
 
कवड्डी प . ह त तूर्ा खेळ. यात ह त तू असे न म्हिता कवड्डी, कवड्डी असे म्हितात. (माळवी) 
 
कवड्या ऊद ध पार्ी पाढंरी जात; कवडेलोभाि. 
 
कवड्या घिस, कवड्या घोिस; अंगावर हठपके असलेली सापार्ी एक जात. 
 
कवड्या किब झलबार्ी एक जात. 
 
कवड्या साप, कवड्या सपय अंगावर कवडीसारखे हठपके असिारा साप. 
 
कवि प्रसना. कोि; काय; कोिता; कोिीही : ‘जैसें उसळलें  कालकूट । धरी कवि॥’ - ्ा १·८९. 

हव. १. कोिता; केवढा : ‘कवि श्रीम खारे् बरवपेि ।’ - वह २३५. [सं. क; प नः] 
 
कविगुिे हिहव. का; कशाम ळे; कोित्या कारिासाठी. 
 
कविी स्त्री. स तार नावार्ा पक्षी. 
कविी स्त्री. गोफि. [क.] 
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कविे उहि. १. (ओळी, श्लोक, भाषि, गं्रथ, कहवता) ज ळविे, रर्िे कवन करिे : ‘स विी जो विी 
वद कवि विी कवहयता ।’ - र ९१. २. गोळा करिे. (गो.) 
 
कविे सहि. आझलगिे; कवते घेिे. (गो.) पहा : कव [सं. कवल] 
 
कवणतक, कवतीक, कवतुक न. कौत क; नवल; क तूहल; आश्चयच; लीला : ‘अज चना आहिकही एक 
। सागेंन ऐकें  कवहतक ।’ - ्ा २·३०३; ‘रामकृष्ट्िें केलें  कवत क गोक ळन । गोपाळारें् मेळी गाई र्ारी ।’ - त गा 
१६. [सं. कौत क] 
 
कवणतकिे अहि. कौत क वाटिे : ‘ते श्रीमूर्मतविचनी : रसना कवतीकैली’ - सव ९. 
 
कवणतकीि स्त्री. आश्चयच करायला लाविारी. 
 
कवतुळरता, कवतुळी हव. कवत की; मनोरंजन करिारा; मनोरंजक : ‘पादातं कवत ळरता हनहश्चता 
वधेमूती ।’ - गस्तो १४१. ‘कवत ळी नरलोका ताहळका वात  हाते’ - गस्तो २४५. [सं. कौत क] 
 
कवदर, कवदरी स्त्री. र्विेी व हतरे् पान. पहा : रानकेळ 
 
कवदो प . टेंभा (गो.) 
 
कवन न. १. कहवता; काव्य; पद्य; गािे, त्यार्ी ज ळिी : ‘स्तवन करी रघ नाथ तयार्ें । कवन 
स्वीकारावे॥’ - र ४२. २. कल्ल्पत गोष्. (क .) 
 
कवणयता प . कवी; काव्यकता : ‘स विी जो विी वद कवि विी कवहयता ।’ - र ९२. 
 
कवणयत्री स्त्री. कवाईत; हशस्त : ‘उदरे्रीर् वतचमान (कन) येक जहाज आलें . त्याजमध्यें ५०० 
हफरंगी उतरले. त्या लोकासं कवयेद हसकवताती.’ - ईएमपी १५१. 
 
कवर हिहव. क ठपयंत. 
 
कवि, कवळ न. भातशतेीर्ी जमीन भाजण्यासाठी ऐन, झकजळ, साग, बेहडा इत्यादी िंाडारें् तोडून 
ठेवतात ते टाळे, राब. (हि. तोडिे, लाविे, भाजिे, जाळिे.) : ‘कवळ तोडावयासी मज री असामी वीस 
एकून आकार पोटास द्धा दर आिेप्रमािे’ - मसाप २·२·६५. (को.) 
 
कवि, कवळ प . १. तोंडातील घास : ‘न बळ प्रेंक्षी पहर यहतहस्तनर्ा पाहता गळे कवळ ।’ - 
मोकृष्ट्िहवजय ८६·१२. २. त कडा (धातूर्ा वगैरे) : ‘लोहार्ा कवळ  लागला पहरसाते’ - नाम ८६४. ३. 
मृद ंगार्ा आवाज येण्यासाठी वापरलेला किकेर्ा गोळा. 
कवि, कवळ स्त्री. हमठी; आझलगन : ‘घाल ं  दे कवळ बसै ये जवळ त ला मैतरिी ।’ - प्रला २०८. [सं.] 

प . स्पशच. 
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कविा प . (वन.) वीतभर उंर्ीर्ी पावसाळ्यात उगविारी एक वनस्पती. यार्ी भाजी करतात. 
 
कविार, कविारू, कविावि, कविी, कविू इ. पहा : कौ मध्ये 
 
कविा, कविो प . एक प्रकारर्ी वनस्पती. ही बह धा आखूड असते व जहमनीत अहत दाट रुजते. 
 
कवणिता हव. रक्षिकता; रक्षक. [सं. कवल] 
 
कवस स्त्री. मच्िगरुड पक्षी. (िंाडी) 
 
कवसकुइरी , कवसकुणहरी पहा : कवचकुइरी : ‘भ ईकोहळे पार् शरे आहि कवसक हहरीरे् बी पार् शरे 
एकत्र करून त्यारं्ें र्ूिच करावें.’ - अर्श्प १·१३३९. [सं. कच्र] 
 
कवसाि न. क भाडं; कपट; कवटाळ; हकटाळ; बदनामी करिारे कपटजाल; जादू; य क्ती : 
‘कृष्ट्िे कवसाल केले ।’ - रास २·६४५. [सं. कौशल्य] 
 
कवसािी हव. कवसाल करिारा; रे्टका; कपटी; कारस्थानी; क भाडंखोर : ‘कैकई कवसाली, 
ढाल घेतला सीतेवरी.’ - जसा २७५. 
 
कवळ स्त्री. नागंराच्या रुमिीर्ी खीळ; पार्र. 
 
कवळ प . १. घास. पहा : कवि, कवळ २ : ‘म खनर्ा कवळ म खनजाि । मािें ध्यान लागलें  ।’ - एभा 
१२·११२. २. (म ठीत घेतलेली) वस्तू; (हातात माविारा) पदाथच (गवत, लाकूड); मूठभर हजन्नस : 
‘कामधेनूसी श ष्ट्क तृिकवळ ।’ - राहव १·२२. ३. मध्यभाग; गाभा : ‘त्या म सळार्ा मध्यकवळ । र्ूिच नव्हेर् 
अहतप्रबळ । उरला वज्रपाय केवळ । तो सम री तत्काळ िं गाहरला ।’ - एभा १·३८१. ४. गोळा. (गो.) 
 
कवळ प . टार्; (टारे्च्या) खालर्ा भाग; तळ : ‘बालसूयारे्हन उजाळें  । तैसन कवळें टार्ार्न ।’ - 
एरुस्व १·२१. 
 
कवळ प . औषधी िंाडाच्या पाल्यार्ा वाटून डोक्यावर घालतात तो लेप, थर, पेंड. (क .) 
 
कवळ प . (र्मच.) (मोटेच्या) डेऱ्याला सोंड जोडण्यार्ा साधंा. (हि. काढिे = सोंडेरे् व डेऱ्यारे् मेज 
बरोबर बसण्यासाठी केलेली कापाकाप.) 
 
कवळ प . डोळ्यावरर्ा पडदा. 
कवळ स्त्री. कावीळ; कामीि; (हपत झप्रकोपाम ळे उत्पन्न होिारी) : ‘कवळे अध्याहसला डोळा । तों र्रंमा 
देखे हपवळा ।’ - एभा. १०·६३३. [सं. कामला] 
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कवळ न. कमळारे् फूल : ‘हाती त झ्या कवळ, शोभे पीताबंर’ - नाम १०७. 
 
कवळकाठी स्त्री. १. राब. २. िंाडपाला. ३. हलक्या काट्या, काड्ा; हशरी, हशरकाठी वगैरे. पहा : 
कवि, कवळ १ 
 
कवळचे सहि. कवळिे; हमठी मारिे. (गो.) 
 
कवळटे न. कवळासाठी राखलेला हबनलागवडीर्ा डोंगराळ भाग. (को.) 
 
कवळठा प . राब. पहा : कवि, कवळ १ : ‘गरीब रयतेस ग रे र्ारण्यास व कवळठा नेण्यासही मोकळीक 
देण्यार्ी मारामार पडते.’ - लोहटकेले १·२०१. 
 
कवळिी स्त्री. गोळा करिे; कवळिे. (को.) 
 
कवळिे उहि. १. पकडिे; गच्च धरिे; कवटाळिे : ‘शीघ् रथावरुहन उडी टाकी कवळूहन शल्क्त स खहन 
गदा ।’ - मोभीष्ट्म ९·५४. २. एकत्र करिे; रास करिे (हवस्कटलेल्या वस्तंूर्ी); गोळा करिे. (राजा.) ३. 
तोंडाने धरिे; दाढेत पकडिे; हगळिे. ४. व्यापिे : ‘हे हतन्द्ही एकवटले । तेथ शब्दब्रह् कवळले ।’ - १·२०. 
५. आकलन करिे; समजिे : ‘परी अपराध  तो आहिक आहे । जे मी गीताथ च कवळंू पाहें ।’ - ्ा १·६६. ६. 
ग ंडाळिे : ‘खाटेवरर्ा हबिाना कवळून ठेवलेला होता.’ - सनई ७. [सं. कवल] 
 
कवळिे सहि. आझलगन देिे; हमठी मारिे : ‘स े्ं तो हवर्श्पाळ कवळावा ।’ - मोउद्योग ७·९. [सं. कवल] 
 
कवळदान न. आवडीरे् पदाथच; तोंडातील घास. 
 
कवळपट्टी स्त्री. (ढोर) मोटेच्या सोंडेर्ी मोठी पट्टी. 
 
कवळसिे सहि. १. आवळिे; हमठी मारिे : ‘हतनं त्याला जवळ ओढलं आहि कवलसलं’ - रथ ७६. 
२. हर्कटिे : ‘हभजलेलं पोलकं अंगाला कवळसून बसलं होतं.’ - कलंदर २१७. 
 
कवळा प . हाताला हात हमळवनू होिारी पोकळी; हमठीरे् पहरमाि; हाताच्या कवेरे् झकवा वेंगेरे् 
पहरमाि. [सं. कवल] 
 
कवळा हव. कोवळा. 
प . माडाच्या, ताडाच्या िंाडार्ा शेंडा (जेथे नारळ धरतात व जेथून िंापे स टतात तो). [सं. कोमल] 
 
कवळा प . अन्नार्ा घास. पहा : कवि-ळ २. राब. पहा : कवळ ३. ३. वळकटी. (गो.)[सं. कवल] 
कवळा प . १. भारा; गठ्ठा; वळकटी : ‘कोट, उपरि ंयारं्ा कवळा घेऊन…’ - रानगंगा ६०. २. हमठीत 
मावले एवढा भार : ‘मी कवळाभर भ इम गारे् वेल उपटून खातो.’ - व्यंमाक १४०. 
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कवळा िसिशीत अहतशय मऊ, म लायम. 
 
कवळाचे सळ (ढोर) मोटेर्ी सोंड व ढेरा एकत्र करण्यासाठी लागिारे सळ; र्ामड्ार्ी वादी; दोर. 
 
कवळािूस हव. अहतशय कोवळा; ल सल शीत : ‘कवळालूस उंबरार्ा पाला आकडीनं खसाऽसा 
कापला.’ - गोतावळा ४८. 
 
कवळास प . दसऱ्यानंतर उत्सवसमाप्तीच्या वळेी देवाच्या अवसराकडून हवडा इत्यादी प्रसाद 
कल्यािाथच घेिे. (गो.) 
 
कवळासिे उहि. १. उत्सवसमारंभ आटोपल्यानंतर गिपती अथवा गौरी याचं्या मूतीरे् तळ्यात अथवा 
नदीत हवसजचन करिे. २. (बायकी) मंगळागौरीर्ी पूजा िंाल्यावर द सऱ्या हदवशी ती बोळवायच्या पूवी हतर्ी 
मूती उठवण्यासाठी हलविे, हवसजचनकरिे; पूजापत्री वगैरे एकत्र काढून देवी वगेळी काढिे. [सं. कवल] 
 
कवणळआ घट्ट जमीन. 
 
कवळी स्त्री. १. कवळ यारे् लघ त्वदशचक रूप; वेंघेत माविारा गवत, लाकूड इ. पदाथच. २. हमठी; वेंग; 
इडप : ‘महाकाळेशी कवळी । देओ पातातंी ।’ - हशश  ८७९. ३. दातारं्ी पकं्ती, रागं; तोंडात बसहवण्यारे् कृहत्रम 
दात. ४. पार्श ेअथवा साडेपार्श े(हवड्ाचं्या) पानारं्ा प डा : ‘तर मग बह धा रामटेकच्या पानारं्ी कवळी 
आली असेल.’ - तोबं ६९. ५. पानारं्ा लहानसा प डा, ग ंडाळी. ६. घास. ७. कानातील एक दाहगना. ८. 
नागंराचं्या रूमिीर्ी ख ंटी; नागंराच्या रूमिीर्ी हखळ. (क .) ९. घट्ट जमीन. (गो.) [सं. कवल] 
 
कवळी स्त्री. माशारं्ी एक जात. हे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरात पकडतात. (को.) 
 
कवळी स्त्री. पोटातील रोग; कावीळ. [सं. कामला] 
 
कवळी हव. कोवळी : ‘बारे तनू असता ंकवळी । परी शयनाहूहन उठसी उषःकाळन ।’ - नव २२·१६३. [सं. 
कोमल] 
 
कवळी घास रवथं. 
 
कवळू प . स्पशच. 
 
कवळो प . अंथरुिारं्ी ग ंडाळी, वळकटी. 
 
कवळ्या हव. (ग ऱ्हाळ) उसार्ी काडंी अथवा पेरे गोळा करून काडेंकरापाशी (र्रकात लावण्यासाठी) 
नेऊन देिारा. [सं. कवत] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कवंटि, कवंटळ, कवंटल्य, कवंटाि, कवंटाळ न. १. जारिमारिादी प्रयोग; क येडे; रे्टूक : 
‘केलन नाना कवटाले । प त्रलोभे केलन ढाले ।’ - वा ३·३·४५. २. क भाडं; डावपेर्; खोटेनाटे करिे; कृहत्रम; 
लर्ाडं; त फान; कारस्थान : ‘रािीर्ा एवढें कवटाळ रर्ण्यातला जो उिेश…. ते मात्र हबलकूल िंालें  नाहन.’ 
- हन. ५२९. [सं. कूट = वाकडा; कौटल्य = कपट] 
 
कवंडाळ न. कवटाळ; कपट पहा : चेटूक : ‘काहंन तरी कवंडाल करते’ - नामना ८४. 
 
कवंढी स्त्री. कवटारे् िंाड. 
 
कवंद, कवंदी स्त्री. १. खपली; सालपट; पाप रा (जहमनीर्ा, हगलाव्यार्ा, फोडावरर्ा); वाळलेला 
फोड, प ळी. (राजा.) २. (बे.) वाकळ; गोधडी. [क. कवदंी = वाकळ] 
 
कवा प . १. कॉफी झकवा ब दं हशजवनू तयार केलेला अकच ; एक पेय. २. इरािी पोपट. [फा. कहवा] 
 
कवाइती, कवाइदी, कवाइतदार, कवाइतददार हव. लष्ट्करी डावपेर्ात हनष्ट्िात, तरबेज, खोल 
ब द्धीर्ा, य ल्क्तबाज, कारस्थानी अशा मािसाबिलही प ष्ट्कळ वेळा योजतात. [फा. कवाईद] 
 
कवाईत, कवायत स्त्री. १. हशस्त; लष्ट्करी हालर्ाली, रर्ना; य द्धकलेरे्, हशस्तीरे् हशक्षि. २. 
(ल.) शक्कल; य क्ती; हहकमत; डाव; कौशल्य : ‘हें पाहून स भेदारानंी ही कवाईत केली.’ - होकै ३८. ३. 
कारभार; वतचिूक; हनयमावली; जाबता; हक्क; वहहवाट. ‘लढाईरे् समयन कवायतीनें घालाव.े’ - मइसा 
१०·६५. [अर. कवाइद] 
 
कवाईतीत, कवायत, कवायती हव. १. कवाईत हशकलेला : ‘काळे कवाइतीत हनत्य दहापारं् येतात.’ 
- मइसा १०·१९२. २. कावेबाज; कारस्थानी. (गो.) ३. कारभार, वतचिूक, हनयमावली, हक्क. 
 
कवाटी स्त्री. आझलगन. (कों.) 
 
कवाठाव हिहव. केव्हापासून. (माि.) 
 
कवाड न. दार; दरवाजा : ‘नेत्रद्वारनर्न कवाडें । लागूं पाहती ॥’ - ्ा ६·२०२. २. (व.) दरवाजाच्या 
फळ्या; कावड; (माळवी) हकवाड. (हि. घालिे, लाविे). [सं. कपाट] (वा.) कवाड घाििे - दार बंद 
करिे : ‘तेंहन देखेते : आहि कवाड घातलें  : ’ - गोप्र. ४. कवाडे अडकावनू बसिे - दारकोंड करून बसिे; 
दार ढकलून बसिे : ‘आता देशत्यागास जावें झकवा घरन कवाडे अडकावनू बसावे…’ - ब्रर् १३५. 
 
कवाडी स्त्री. लहानसे दार; कामट्यारं्ी झकवा गवतार्ी केलेली ताटी; शतेारे् फाटक; परसार्ा िंापा : 
‘अक्का कवाडीपयंतस द्धा आली नाही’ - गाबा २४२. [सं. कपाट] 
 
कवािी स्त्री. स तार पक्षी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कवात स्त्री. कहवता : ‘मानप ऱ्यानं कवात साहंगतली’ - जसा ८१६. 
 
कवाता, कवाथा, कवाठी प . १. माडारे् लहान िंाड; रोपटे; नारळ लागण्यापूवीरे् अडीर् हात उंर्ीरे् 
िंाड : ‘पाटारे् पािी नव्या कवात्यानंा आधी परतून घ्यायला हव.े’ - शलूेक ९०. (को. क .) २. नारळाच्या 
िंाडार्ा कोंब. (गो.) ३. पोफळीरे् रोप. (को.) ४. नारळाच्या रोपाला नवीन फ टलेली पहहली तीन पाने. 
 
कवाधरनं हिहव. केव्हापासून; फार वळेापासून. 
 
कवापून, कव्हापून हिहव. केव्हापासून. 
 
कवारी स्त्री. कापलेल्या लाकडार्ी भेग मोठी होण्यासाठी आत ठोकलेली मोठी पार्र. ख ंटी. (गो.) 
 
कवाि, कव्वाि प . कौल; अभय हदलेला म लूख : ‘आम्हाकंडील म ल ख कवाल वगैरे हतकडे जाऊन 
म लकार्ी खराबी केली आहे.’ - पेद २०·४. 
 
कवाि प . १. ख्याल गािारा गवई : ‘कवालार्ें गायन ऐकून… बखा जाले.’ - मइसा ७·५०७. २. ख्याल 
गायकीरे् म सलमानी गािे. [फा. कव्वाल्] 
 
कवाि, कवािी प . स्त्री. १. इस्लामी भल्क्तगीत. २. अमीर ख स्त्रो यार्ी इस्लामी भजने. 
 
कवािबानी स्त्री. (संगीत) कवालीच्या ढंगावर रर्लेले ख्याल. 
 
कवािा प . जमीन, घर वगैरे स्थावरारे् ियपत्र; खरेदीखत; सौदापत्र; दस्तऐवज; कबालत; कबाला. 
[फा. कबाला] 
 
कवािी, कवािी ख्याि, कवाली, कव्वाली स्त्री. कवाल-गवई जे गािे गातो ते; ख्याल; उदूच 
काव्यगायनार्ा प्रकार. (हि. गािे.) [फा. कव्वाल] 
 
कवासो प . केवडा; केतकी. (गो.) 
 
कवाळ न. १. राब; कवळ. पहा : कवि १, कवळ १. (क .) २. वाळलेल्या काटक्यारें् ओिें. (कर.) 
 
कवाळा (क .) पहा : कवळा २ 
 
कवाळू प . नारळारे् र्ोड सोलून काढल्यावर त्यातून हनघिारा कोवळा नारळ. (को.) 
 
कवाळी स्त्री. नीलप ष्ट्पी. 
 
कवांकी स्त्री. एका जातीर्ा पक्षी. (क .) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कणव, कवी प . १. आपल्या जीवनान भतूीर्ा लयबद्ध रर्नेत आहवष्ट्कार करिारा कलावंत; 
रसालंकारहवहशष् रर्ना करिारा काव्यकता; शाहीर. २. (ल.) पहंडत; जािता; ्ानी; सवच्; रष्ा : 
‘स्वपराचं्या भषूिाहस कहव टाळी ।’ - मोआहद ८·३५. ३. श िार्ायच; दैत्यग रू : ‘िंाला ययाहत कहवर्ा जामाता 
तीर् सत्कथा पहरसा ।’ - मोआहद ९·६. ४. (ल.) हवद र : ‘नम हन कहव म्हिे राया न द्यतू-हवर्ार हा मला 
रुर्ला ।’ - मोसभा ३·४९. [सं.] 
 
कणवकल्पना स्त्री. केवळ कवीच्या मनात असलेली, सत्यसृष्ीत नसलेली गोष्, वस्तू, घटना इ. 
 
कणवजा प . कलथा; उलथण्यारे् साधन. [फा. कब्ब = उलथिे, परतिे] 
 
कणवठ न. कवठ : ‘आंडोरी कहवठे आहिली’ - गोप्र २१. 
 
कणवत, कणवता, कणवत्र, कवीत न. स्त्री. १. कवन; काव्य; पद्य; आल्हाददायक पद्यरर्ना; रसय क्त 
वाक्यरर्ना. २. प्रहतभासंपन्न (गद्य, पद्य) रर्ना : ‘जेिें अन ताप उपजे । जेिें लौहकक लाजे । जेिें ् ान उमजे 
। या नाव कहवत्व ।’ - दास १४·३·४८. [सं.] 
 
कणवताशग्क्त, कणवताशक्ती स्त्री. प्रहतभा; काव्यरर्नेरे् सामर्थ्यच; स्फूती. [सं.] 
 
कणवत्रा प . उलथिे; िंारा. 
 
कणवत्व पहा : कणवत 
 
कणवत्वकरिी स्त्री. काव्यरर्नेतील र्त राई. 
 
कणवत्वकिा स्त्री. १. कहवतेर्ी कला; कहवतेतील सरस पद्यरर्ना, ख बीदार अथचबोध, मनावर 
ठसण्यासाठी विचनपद्धती वगैरे ग ि; काव्यरर्नेतील कौशल्य, सौंदयच. २. कहवतेतील रसपहरपोष. ३. 
काव्यशक्तीपासून स्वाभाहवकपिे उद्भविारी (कवीच्या म खावरील) शोभा, तेज, र्मक, दीप्ती. [सं.] 
 
कणवपद हव. ्ाता. 
 
कणवपोषक हव. प . कवनना स्फूती देिारा : ‘भीसी का ंवाया ंहे । कहवपोषका’ - ्ा १३·८५१. 
 
कणवसंमेिन न. अनेक कवननी एकत्र जमून आपापल्या कहवता वार्ून-गाऊन दाखहवण्यार्ा 
कायचिम. अशा संमेलनात काव्यहवषयक र्र्ा, भाषि, ठराव इ. होतात. 
 
कणवळासपुरी स्त्री. एक तंत वाद्य : ‘झसगी पोवी कहवळासप री’ - उह १३२३. 
 
कवी न. कोहळा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कवीठ न. १. पहा : कवठ : ‘जैसें का ंकवनठ घातलें  । वडवानली ॥’ - ्ा ११·४३३. २. लहान खरबजू. 
(खा.) 
 
कवीदीि हव. हनभचय; धीट; शूर. [फा.] 
 
कवीशा हव. कैदाशीि. (व.) [सं. ककच शा] 
 
कवीहाि हव. बेशक; हनःशकं; धीट : ‘त म्हन कवीहाल होऊन आपल्या वतनावरी येिें ।’ - मइसा 
१७·३४. [फा.] 
 
कवेड न. िंोपडीरे् दार. (गो.) पहा : कवाड 
 
कवेिू णनचरा (कृषी.) शतेातील अधचवत चळाकार कौलाम ळे होिारा पाण्यार्ा हनर्रा, पािी वाहून जािे. 
 
कवेश प . (कवीश अप.) पती; नवरा : ‘व्यथच हदवस जातात खबर सागंा माझ्या कवशेा ।’ - होला १११. 
 
कवेळ न. लेप; थर; पेंड. (गो.) पहा : कवळ 
 
कव्य न. हपतरानंा अपचि करायरे् अन्न. 
 
कव्ययज्ञ प . श्राद्ध. 
 
कव्वर हिहव.  कोठवर; कोठपयंत; हकती लाबं (स्थळ व अवकाश यासंबधंी). (क .) [सं. क त्र] 
 
कव्वा हव. कावबेाज; धूतच. (ना.) [झह.] 
 
कव्व्य न. हपतरानंा अपचि करायर्ी वस्तू, अन्न वगैरे. [सं.] 
 
कव्ह न. हनमचळीरे् बी. (व.) पहा : कविा 
 
कव्ह, कव्हा, कव्हळ न. वढेा; गवसिी : ‘आकाशाहस कव्हळ । पडोहन ठेले॥’ - ्ा ११·३५९. 
कव्हि, कव्हिा, कव्हिी सना. कोि; कोिा; कोिी : ‘कव्हिाहंह न झर्ती वीरू ।’ - हशव ८६८. 
 
कव्हिी हिहव. १. कोठेही : ‘कव्हिी स के्षत्र नाहन ऐसें । जेथ फीटे भवपाशें ।’ - ऋ १९. २. कोित्या; कोण्या 
: ‘कव्हिी एकी वळेन ।’ - हशव ३८. 
 
कव्हिे हिहव. कोिते, कोित्या : ‘तरी आलेहत कव्हिे काजें ।’ - हशव ११८. 
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कव्हळ न. कोहळा. (वा.) कव्हळ सुतवनू घेिे - १. (शब्दशः) कोहळ्याला सूत ग ंडाळिे. २. (ल.) 
म लीला पदरात घेिे; उजविे. 
 
कव्हा प . ब दं; कॉफी. पहा : कवा १ : ‘शहाजादे यासही कव्हा द्यावा’ - मइसा ५·२२. [फा. कह् वा] 
 
कव्हारी स्त्री. हमठी, आझलगन : ‘भवभजंनार्ी लहरी : वैराग्यावरी िंोंबतील कव्हारी’ - नरुस्व १८२१. 
 
कव्हावत, कव्हावतमी स्त्री. कज्जा, कटकट; भाडंि. 
 
कव्हाळ न. भगदाड : ‘ना तरी आकाशाहस कव्हाळ । पडौहन ठेले’ - ्ा ११·३५४. 
हव. पोकळ : ‘परृ्थ्वी हे हढसाळ, आकाश कव्हाळ’ - हनगा १४६. 
 
कव्हेरी स्त्री. हकती वेळपयंत; कोठपयंत. (ना.) पहा : कव्वर 
 
कशमकस स्त्री. खेर्ाखेर्ी; तािातिी. 
 
कशा सना. काय या प्रश्नाथचक सवचनामारे् सामान्द्यरूप. 
 
कशा प . १. र्ाबकू;: कोरडा : ‘र्ाल उगीर् प्रभ शन हट कहरता पाहठशन कशा लागें ।’ - मोसभा ५·८ २. 
कमरपट्टा. [सं.] 
 
कशा हवजार इ. वस्त्र कमरेला बाधंण्यार्ी नाडी; बदंप. 
 
कशाचा हव. कोित्या वस्तूर्ा, गोष्ीर्ा, प्रकारर्ा, तऱ्हेर्ा. [सं. कस्य] 
 
कशाड न. एक प्रकाररे् गवत : ‘खताडीतून कशाड रान धरून गदी करीत होते.’ - आआश.े 
 
कशाणभका स्त्री. शवेाळासारख्या वनस्पतीमध्ये अलैं हगक प्रजननाच्या पद्धतीने द सरी वनस्पती तयार 
होते. शवेाळाच्या तंत पेशनवरर् र्लबीजािू (नवीन वनस्पतीरे् बीज) तयार िंाल्यावर जो एका लाबं तंतूच्या 
साहाय्याने पाण्यावर तरंगत राहिारा तंतू. 
 
कशाय, कसाय प . काढा. [सं. कषाय] 
कशािा हिहव. कोित्या गोष्ीसाठी; का; काय म्हिून. 
 
कशास हिहव. कशाकहरता : ‘जया बह  तयास द्या मज कशास मी हावंरा ।’ - केका १४. 
 
कशांग हव. स ंदर. 
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कणशदा, कशीदा प . वलेब ट्टीरे् काम; वस्त्रावरील दोऱ्याने, रेशमाने झकवा जरीने केलेले नक्षीकाम; 
भरतकाम; खडीरे् काम. [फा. कहशदह्] 
 
कणशिा प . वरि हशजवण्यारे् भाडें : ‘ब डी जळालेल्या कहशल्यात….. वामननं टाकून ठेवलेलं पािी…’ 
- बाहवब  ४७. 
 
कणशश, कोणशश स्त्री. १. र्ौकशी; शोध. २. धडपड. हजि; प्रयत्न : ‘कहशश कोहशश व कारभारी यास 
हनकडी बऱ्यार् होतात.’ - ऐलेपाम्य प्र ९७. 
 
कशी स्त्री. १. नार्िी वगैरेरे् िंोडपून, दािे काढून घेतलेले किीस, हपशी. २. कार्िी; जार्; हजकीर. 
(राजा. क .) [सं.कम] 
 
कशीदह प . प्रकरि; काव्य.[फा.] 
 
कशीि प . मक्यासारखे एक िंाड. यारे् फळ हरभऱ्याएवढे असते. (ठा.) 
 
कशीश स्त्री. आकषचि; ओढ : ‘नबाबारे् प्रकृतनत कशीश फार आहे.’ - मइसा ५·१७१. [फा. कहशश् = 
आकषचि] 
 
कशेट, कशेड, कशेरू न. नागरमोर्थ्यासारखे एक गवत. [सं. कशरेु] 
 
कशेय हिहव. कसाही; काही तरी करून. (गो.)  
 
कशेरु, कशेरू प . १. (शाप.) पाठीर्ा किा; पषृ्ठवशं. [सं.] 
 
कशेरू न. (वै.) पषृ्ठमिी; मिका. 
 
कशेिा प . वाटोळा गडवा; लहान लोटा; वाटोळ्या ब डार्ा घडीव ताबं्या (ना.व.) 
 
कशो स्त्री. कस. (ना.) 
 
किन, कणित सना. कोिी एक; कोिीतरी एक; अम क. [सं.] 
 
कश्मि, कश्मळ न. १. घाि; कर्रा; दूहषत वस्तू : ‘जैसा गावंनहर्या कश्मळा । उकरडा होय येकवळा ॥’ - 
्ा १८·६५०. २. पाप; मल; दोष. 
हव. १. आहक्षप्त; खराब िंालेले : ‘ते कश्मळ आठवी । आर्रि जे ॥’ - ्ा १८·६२०. २. पापी; दूहषत; 
अमंगल : ‘कवि वध  वरीते, कश्मला कोिपा या?’ - आहस ३८. [सं.] 
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कश्यप पहा : कच्छप (वा.) कश्यप धरिे, कश्यपी िागिे - आश्रय घेिे; मागे लागिे. पहा : कच्छपी िागिे 
: ‘भाऊंरे् म्हििे तसे पडले त्याअथी त्यारं्ार् कश्यप धरून वागिे प्राप्त िंाले.’ - ऐज लेहर्घ संभा १४. 
 
कश्याक हिहव. कशाला. (हेट.) 
 
कषपाषाि प . सोने वगैरे ज्या दगडावर घासून त्याच्या श द्धतेर्ी परीक्षा करतात तो दगड. [सं. 
कष् = घासिे + पाषाण्] 
 
कषमक स्त्री. कज्जा; भाडंि : ‘पूवीपासून ते आपिासी कजीया कषमकी कहरतात त्यासं आजवर आम्हन 
ठासून ठेहवले.’ - पेद १५·७७. 
 
कषा प . काढा. (व.) [सं. कषाय] 
 
कषाय प . १. औषधी वनस्पतनर्ा काढा; अकच . २. गेरूर्ा रंग. [सं.] 
 
कषाय हव. १. हतखट (र् कीने कडवट). २. (काषाय अप.) गेरू अथवा कावचे्या रंगारे्. ३. कल हषत; 
बेरंग; हवर्हलत (हर्त झवृत झी, तादात्म्य). 
 
कष्ट प . १. शारीहरक श्रम; त्रास; आयास; प्रयत्न; मेहनत; पहरश्रम र्लनवलन : ‘कष्ेंहवि फळ नाहन 
। कष्ेंहवि राज्य नाहन ।’ - दास १८·७·३. २. थकवा; शीि; श्रम (शारीहरक, मानहसक); द ःख; अस्वस्थता 
(सामान्द्यतः अव. प्रयोग). ३. द ःख; व्याधी; संकट. [सं.] 
 
कष्टकरी प . मजूर; अंगमेहनतीरे्, दगदगीरे्, हलक्या दजारे् काम करिारा; कामकरी; 
श्रमजीवी : ‘१८४८ साली जगामधील सवच कष्कऱ्यानंा एक होण्यार्ी साद कम्य हनष् जाहीरनाम्याने घातली.’ 
-आआआ १३. 
 
कष्टकल्पना स्त्री. द ष् कल्पना, हवर्ार. 
 
कष्टिे अहि. १. फार अंगमेहनतीम ळे, काबाडकष्ाम ळे थकिे; दमिे; प्राि कासावीस होिे. २. (मनात) 
द ःखी होिे; अहतशय क्लेश, त्रास होिे : ‘बह  कष्ली शब्द कारुण्य बोले ।’ - दाहव ४९६. ३. श्रम, आयास 
करिे; हाडार्ी काडे करिे; रक्तारे् पािी करिे (अंगमेहनत करून). [सं. कष्] 
 
कष्टसाध्य हव. अहतश्रम झकवा मेहनत केल्यावार्ून हसद्धीस न जािारा; मेहनतीर्ा; त्रासदायक. 
[सं.] 
 
कष्टाची धि श्रमार्ी, मेहनतीर्ी वाढ होईल असे काम; हजच्यापासून काही फलप्राप्ती नाही पि केवळ 
मेहनत पडली अशी गोष्; हवफल श्रम. 
 
कष्टार्णजत हव. श्रम करून हमळवलेले. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कष्टाळू हव. मेहनती; उद्योगी; पहरश्रम करिारा. [सं. कष् +आल च्] 
 
कणष्टका स्त्री. काठी. 
 
कणष्टनी हव. स्त्री. समाहधस्थ; समाधी लागलेली : ‘कौंडल्या ते कहष्नी : जळव ेना’ - लीर्पू ५४३. 
 
कष्टी हव. १. कष्ाळू. २. त्रासदायक; मेहनतीरे्. ३. हशिलेला; थकलेला; हखन्न; व्याकूळ; द ःखी : 
‘म्हिउहन होतो क्षिोक्षिे कष्ी ।’ - मोकिच १·१५. 
प . मजूर; माडार्ी सूर काढिारा नोकर. (गो.) [सं. कष्] 
 
कष्टीक हव. कष्ाळू; मेहनती. (व.) 
 
कस प . १. सामर्थ्यच; तकवा; जोर; जोम; हशील; अथच; र्ागं लपिा; (अंगातील) पािी, बल, शक्ती 
: ‘नामाप ढें उरावयालागन । कस त्यारे् अंगन असेना ।’ - एभा २८·३९१; (एखाद्या वस्तूरे्) सत्त्व; जोमदारपिा 
उत्पन्न करिारा तत्त्वाशं; सत्त्व (जहमनीत धान्द्योत्पादक अंश, धान्द्यात अन्नाशं, द धात ल्स्नग्धाशं 
इत्यादीप्रमािे) : ‘का ं अभ्यासाही लागन । कस  नाहन त हिंया अंगी ।’ - ्ा १२·१४. २. फलदायकता; 
व्यापारधंद्यापासून योग्य प्राप्ती : ‘धंदापािी होय? काही कस नाही म ंबयवाल्यानो.’ - इंधन १३. [सं. कषाय] 
 
कस प . १. कसोटीवर लावनू सोन्द्यार्ी झकवा रुप्यार्ी ठरवलेली योग्यता, ग ि; श द्धतेरे् प्रमाि व 
ही श द्धता ठरहवण्यासाठी त्या दगडावर मारलेली रेघ, घासलेला भाग : ‘या महातेजारे्हन कसें । जरी र्ोखाळ  
प्रहतझबब हदसे ।’ - ्ा ४·१७९. (हि. लाविे, उतरिे, लागिे.) २. परीक्षा : ‘जरी उतरेल माझ्या कसी ।’ - 
म वन (नवनीत प.ृ १८४). [सं. कष=घासिे] (वा.) कस िाविे - एखाद्या पदाथार्ी श द्धता पारखिे 
(हवशषेतः सोने). 
 
कस स्त्री. कर्क; लर्क; उसि. (हि. भरिे.) 
 
कस स्त्री. रेती. (गो.) 
 
कस प . अवशषे; कसर. (हर्.) 
 
कस प . व्यक्ती; मािूस; असामी. [फा. कस्] 
 
कस प . (क स्ती) एक पेर्. प्रहतपक्षाच्या बगलेतून हात घालून मानेवर हात ठेवनू त्यार्ा हात 
डोक्याकडे दाबिे. 
 
कस प . हवडीर्ा िं रका. (िंाडी) [फा. कश] 
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कस प . स रक ती; घडी : ‘ज्या सिगंाला वाटेल तेथे वाटतील तसे कस पाडले आहेत त्यार्ी घडी 
कोि घालू शकिार?’ -सासं २२ 
 
कस प . नागंरट, कष् : ‘मला असार् ठेवला पाहहजे, तर ती कसार्ी कामं ह तील.’ - गोता २४. 
 
कसई स्त्री. कासई; कसाड; एक प्रकाररे् जाड गवत. यार्ा उपयोग कूड घालण्यासाठी करतात. पहा 
: कशेट [सं. कशरेु] 
 
कसक स्त्री. उसि; लर्क : ‘झनबार्ा पाला गोळा करता करता कसक भरते.’ - घरदार ६९. 
 
कसकरिे सहि. टोर्िे; बोर्िे : ‘पाइं खडा कसकरला’ -लीर्उ १०३. 
 
कसकरी हिहव. कर्कन : ‘गोसावी र्वरीरे्हन दाडेंहन करुहन कसकरी डोइयेवहर हािहतलें  :’ - 
लीर्उ ८४. 
 
कसकस स्त्री. टीका; वादावादी : ‘हतये भलतीये हिये थोहर कसकस करीहत’ - स्मृस्थ २४१. 
 
कसकस स्त्री. १. ताप येण्याच्या पूवी अंग मोडून येिे व द खिे; सामान्द्यतः शरीर, अवयव द खिे. 
(हि. येिे, भरिे.) २. हशरहशरी; ह डह डी (भयंकर गोष् पाहहल्याने झकवा ऐकल्याने येिारी). (हि. येिे, 
वाटिे, भरिे.) ३. भय; काळजी; द ःख; ह रहूर. (हि. लागिे.) [ध्व.] हिहव. खसखस असा आवाज करीत 
: ‘कृतातंा भतूमोडी कसकस रगडी मागधा हशर िंोडी’ - गरा ४९. 
 
कसकस, कशाकश स्त्री. खेर्ाखेर्; संघषच. 
 
कसकसचा, कसकसिा हव. कोित्या प्रकारर्ा, पद्धतीर्ा, रीतीर्ा; कशासारखा; कसा. 
 
कसकसिे अहि. १. शरीर झकवा अंग द खिे, मोडून येिे (द खापतीने, पक्षाघाताने, दगदगीने, 
अहतश्रमाने). २. ताप येण्यापूवी हशरहशरी, ह डह डी भरिे. ३. शहारे येिे, भरिे; हशवहशविे : ‘सकाळपासून 
त्यानंा कसकसत होतं.’ - वैष्ट्िव ६९. ४. क रक र करिे : ‘भटोबासी म्हिीतले : ‘हवर्ारा : मग कसकसाल’ 
- अस्मृ १७९. [सं. कषहत] 
 
कसकसा पहा : कसकसचा 
कसकसा हिहव. कसा; कोित्या अथाने. 
हव. कोित्या प्रकारर्ा, रीतीर्ा, जातीर्ा, कशासारखे. [कंसारे् हद्वत्व] 
 
कसकसी स्त्री. कसोकशी; जादा र्ौकसी; जार्. 
 
कसचा हव. (कधी कधी ‘काय’ झकवा कधी कधी ‘कसा’ यारे् हवभक्ती - रूप.) कशार्ा; कोित्या 
गोष्ीर्ा, वस्तूर्ा; कोित्या प्रकारर्ा, जातीर्ा, तऱ्हेर्ा. 
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कसचा हिहव. प्रश्नाथचक हवधानात नकारवार्क तकच , हनराशा इ. व्यक्त करिारा शब्द. उदा. ‘तो कसर्ा 
येतो?’ 
 
कसि न. किा; आधार : ‘आता मनारे् कसि मोडेल’ - तसा ६७१. 
 
कसि न. कारस्थान : ‘मोडूहनया दत झार्ी करूिा । सेवकपि राहखली ॥’ - अफला २३. 
 
कसिी स्त्री. (कसिे या उहि.रे् धात साहधत नाम) कसोटी; पारख; परीक्षा : ‘रोज लष्ट्करार्ी तपासिी 
व कसिी करीत.’ - मदमं २७२. [सं. कष् = घासिे] 
 
कसिी स्त्री. शतेीर्ी मशागत; जमीन नागंरिे, वाहिे इ. [सं. कृष्] 
 
कसिी, कसनी स्त्री. १. बाधंण्यार्ी दोरी (एखाद्या ओझ्यार्ी, गोिीर्ी, गठ्ठ्ठ्यार्ी, र्ोळीर्ी); बधंन; 
पाश; बदं : ‘साठहवलें  तें साडेंल िंिी । यालागन कंर् की गोिी । माजन दाटोहन कसिी । हवरडें कशी स बद्ध ।’ 
- म रंश  ४८. २. कसा; लाबंट व अरंुद अशी पैसे ठेवण्यार्ी हपशवी. ३. सामता ओढण्यासाठी काठीला दोरी 
बाधूंन केलेली स तारार्ी धन कली. ४. काढिी; दोरी. [सं. कष्च] 
 
कसिीची चोळी कार्ोळी : ‘साड्ा साउलन पातळें  गोंडे कसहियाच्या र्ोळ्या । ब थंी घेऊनी सकळा ं
कळंबावरी पळे ।’ - त गा १३३. 
 
कसिुसा, कसनुसा, कसनसू हव. १. ज्याच्या स्वरूपारे् नीट आकलन होत नाही असा; 
रूपकळाहीन. २. वाईट; उतरलेला (रे्हरा). पहा : कसाचसा 
 
कसिूक स्त्री. मशागत; नागंरण्यारे् काम : ‘जी क ळे सतत कसिूक करीत आहेत त्यानंा कायम 
क ळार्ा हक्क हमळावा.’ - माजी ४१७. 
 
कसिे अहि. जहमनीर्ी मशागत करिे; नागंरिे : ‘ते (आप्पा) ही काळी आई कशीत आले होते.’ -
व्यंमाक. [सं. कृष्] 
 
कसिे उहि. १. घट्ट बाधंिे; दोराने अथवा दोरीने घट्ट आवळिे; करकर्िे; जोराने ओढिे; धरिे : 
‘ग लालारे् हौद भरूहनया खूप कसले हस्तीवरी ।’ - ऐपो २०३. २. घट्ट बाधंिे; नेसिे : ‘कासें कहशला 
सोनसला ।’ - एभा ३·५७१. [सं. कच्, कष्] 
 
कसिे उहि. १. (सोने वगैरे) कसोटीवर घासून पाहिे; परीक्षा करिे : ‘सोनेपि सोनें कशी ।’ - अमृ 
६·८५. २. कसून परीक्षा घेिे; कडकपिे तपासिे; नाना प्रकारानंी र्ाळिे, िानिे; उलटस लट प्रश्न 
हवर्ारिे; सामान्द्यतः परीक्षिे, तपासिे. ३. िंटून हमळविे : ‘मग शरि हरघून त्यातें । योगालागन कशीन कन 
।’ - नव १४·१०३. [सं. कष्] 
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अहि. १. काटक, सहहष्ट्ि,ू मजबतू होिे (श्रमाम ळे, व्यायामाम ळे शरीर); र्ागंला सराव झकवा तरबेजपिा 
असिे व त्याम ळे हनप ित्व अंगी येिे. २. कसकसिे; द खिे; ठिकिे (शरीर अथवा अवयव). [सं. कष् = 
घासिे] 
 
कसण्या स्त्री. अव. (वस्त्रोद्योग) हत्त्येच्या हखळ्या (बाजूच्या ख ंट्या), ग ड व पान (हत्त्येर्ी वरील 
पेटी) यास बाधंण्याच्या दोऱ्या. 
 
कसता हव. हनसटता : ‘हतला वार कसता लागला होता.’ - जाि ३२८. 
 
कसद प . हेतू; हवर्ार; हनश्चय : ‘द सरे रोजी … ठािे खाली देखोन कसद ठािी घेण्यार्ा केला.’ - 
मइसा १५·२०. [फा. कस्द = हेतू, इच्िा] 
 
कसदरिे अहि. हर्रडले जािे : ‘र्ालतेया दळारे्झन : कूमारे् करटे कसदरे’ -हशव ५३९. 
 
कसदार हव. ज्यात सार, सत्त्व, बळ, जोम, र्ागं लपिा आहे असे; सत्त्वय क्त; सरस; बहलष्ठ; भरीव; 
सकस; दजेदार. 
 
कसना हिहव. कोठला; कसला : ‘हशपाई सागंह तंू कसना ।’ - मसाप २·१·३२. (कातकरी) 
 
कसनी स्त्री. तिावार्ी दोरी : ‘र्ह ंकडे र्ारी कसनीया लाहवहलया’ - गोप्र २५७. 
 
कसनुसिे अहि. अहनच्िा दाखविे; आढेवढेे घेिे : ‘वामन हतला जवळ बसायला सागंू लागला. ती 
कसन सू लागली.’ - बाहवब  ३४८. 
 
कसनुसा हव. अस्वस्थ; कसातरी; बेर्ैन : ‘हदगूअण्िाने रे्हरा कसन सा केला.’ - हमरास २१६. 
(वा.) कसनुसे वाटिे - वाईट वाटिे; बेर्ैन होिे : ‘जेव्हा मला बहघतले तेव्हा ग िाआईला कसन से वाटले.’ 
- काआ ६९. कसनुसे हसिे - वरवररे् हसिे; मनात नसताना हसल्यासारखे दाखविे : ‘म्हातारा रामूकडे 
बघत कसन सं हसला.’ - ऊन १६१. 
 
कसपट न. (लाकूड वगैरेर्ा) लहान कि; सालपट; केर; गवतार्ा त कडा; धान्द्यारे् कि; तूस. [सं.] 
(वा.) कसपटाप्रमािे िेखिे, कसपटाप्रमािे गििे, कसपटाप्रमािे धरिे - त च्ि मानिे; क्ष रवत् लेखिे. 
कसपत न. (वन.) हनश्चल पाण्यावर तरंगिाऱ्या, खोड नसलेल्या वनस्पती. 
 
कसब न. धंदा; व्यापार; काम; उद्योग; कला : ‘कसबे व व्यापार होई.’ - शालोपयोगी नीहत ११८. 
[फा. कसब] 
 
कसब न. १. र्ात यच; ह षारी; कोित्याही कलेत नैप ण्य; करामत हातोटी (हलहहिे, घोड्ावर बसिे, 
पोहिे यामधील) : ‘हशपाईहगरीर्ें कसब जेथें, तेथें हलहहण्यार्ें कसब मनसब्यार्ें उिे असते’ -ऐलेसं खरे 
६·२६५६. २. हहकमत; कावा; शक्कल (लबाडीर्ी). [फा. कस्ब] 
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कसब न. वशे्येर्ा धंदा; शरीरहविय. [फा. कस्ब] 
 
कसब न. रुप्यार्ी बारीक तार; (सोनेरी, रुपेरी) कलाबतू. 
 
कसबणचठ्ठी स्त्री. वशे्येला आपला धंदा र्ालवण्याबिल हदलेला परवाना, पत्र. 
 
कसबचोर प . अप्रामाहिकपिाने काम करिारा; र् कारतटू्ट; आपले कौशल्य प रते खर्च न 
करिारा; स मार काम करिारा. 
 
कसबचोरी स्त्री. १. कसबार्ी र्ोरी; फसवाफसवी; लबाडी; कपटाने झकवा ल च्चेहगरीने पूिच कौशल्य 
न दाखविे. २. सोनार, क लकिी, वािी वगैरे लोक आपल्या धंद्यातील कौशल्याने द सऱ्याशी करतात ती 
लबाडी. 
 
कसबती प . कसबाती २ 
 
कसबती प . गावकसब्यातील लोक झकवा अहधकारी : ‘१ रमजानी कसहबयासी आलो. गावकसबती 
भेटला.’ - पेद १४·५. 
 
कसबा, कसबे प . परगिा झकवा महालारे् म ख्य ठािे; शहरातील ज नी वसाहत, वस्ती; नव्या 
वस्तीहून हभन्न; ज ने गाव : ‘कसब्यार्ें गावं मौजे गावंापेक्षा ंअहधक हवस्तृत…. असतें.’ -गागंा २. [फा.] 
 
कसबाती हव. १. धूतच; कावबेाज; ल च्चा; हहकमती (कला व कपट यात). २. कसबी; ह शार; 
र्लाख; क शल (कारागीर) : ‘कसबाती लोक…’ - समारो ५·७. [फा. कस्] 
 
कसबी हव. र्त र; ह शार; तरबेज (कला-कामात); ग िी; कारागीर; ह न्नरी : ‘गलबतें बाधंिारे मोठे 
कसबी व खलाशी फारर् ह शार असतात.’ - पाव्ह १०२. [फा. कस्ब] 
 
कसबीि स्त्री. नार्िारी स्त्री; वशे्या; शरीरहविय करून त्या पैशावर र्हरताथच र्ालविारी स्त्री. पहा 
: किावंतीि [फा. कस्ब] 
 
कसम स्त्री. शपथ; प्रहत्ा. (हि. खािे.) : ‘याहंन कसम खाऊन सागंून पाठहवलें  कन…’ - मइसा १·४६. 
[फा.] 
 
कसमअकसाम स्त्री. शपथप्रमाि : ‘त्यास ि २४ मजक रीर् बालाजीपंत व झसदेबहाद र यार्ी 
कसमअकसाम जाली.’ - प िे अखबार ३·१८६. 
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कसमस, कसमसा, कसमसाट स्त्री. १. रग; जोर : ‘हवषयारं्ा हवसर पडे । इंहरयारं्ी कसमस मोडे ।’ - 
्ा ६·१८८. २. र्ारं्ल्य. ३. दाटी : ‘आंहगरे्हन कसमसाटें ।’ - हशव ७११. ४. (ल.) िंळाळ; र्कर्कीतपिा; 
िंगमगाट : ‘काहंतहर्या कसमसा । स धाकरेहस सहर कहर आहरसा ।’ - भाए ६४६. 
 
कसमसा हव. क्ष र : ‘हा लोक हा कसमसा कहरतो बकाद्या ।’ - अहम  २५. 
 
कसमळ स्त्री. मळ; घाि:‘अवघार् माल खळ्यातं आिून कसमळ काढून स्वानंदार्ी रास करिें ।’ - भज 
१२३. 
हव. ओंगळ; पापी; द रार्ारी : ‘नये राहों उभें कसमळापाशन ।’ - त गा २६९. [सं. कश्मल] 
 
कसय स्त्री. गाळ. (गो.) 
 
कसर स्त्री. १. न्द्यनूता; उिीव; कच्चेपिा; अप रेपिा; र्ूक (मापात, वजनात, काम प रे करण्यात, 
हहशबेात इ.) : ‘औषधोपर्ारात अथातर् आम्ही काहंन कसर राहू हदली नाहन.’ - गािे ३३. (हि. राहिे, येिे, 
हनघिे.) २. अंश; लेश; झकहर्त भाग; थोडीशी बाकी. ३. आहधक्य; नफा; फायदा. ४. (हहशबेात) दोन्द्ही 
बाजंूच्या बेरजा बरोबर होण्याकहरता कोित्या तरी बाजूतून काढलेली झकवा हमळवलेली रक्कम : ‘जमेंत कसर 
होऊन’ - मइसा १०·३४१. ५. हर्कू्कपिार्ी काटाकाट; िाटािाट; काट; कपात. ६. अप्रामाहिक, अयोग्य 
मागाने हमळवलेला पैसा; उपटलेली रक्कम; मधल्यामधे खाल्लेला पैसा; लार्; गैरवाजवी फायदा. ७. 
कटहमतीरे् व्याज; जसजसे म िल जमा होईल तसतसे त्यावरील व्याज बदं करण्यार्ा प्रकार. ८. कमी करिे; 
सूट देिे, हमळिे. ९. कामामध्ये क र्राई, र्ालढकल : ‘आपला हनरपेक्ष उत झम सल्ला देण्यास कसर केली 
नाहन.’ - हन ९९७. [फा. कस] (वा.) कसर करिे - काटकसर करिे. कसर काढिे - कमीपिा भरून 
काढिे; एखाद्या धंद्यात झकवा गोष्ीत आलेला झकहर्तसा तोटा झकवा उिीव द सऱ्या धंद्यात भरून काढिे. 
कसर होिे - कमी पडिे; द लचक्ष होिे : ‘त्यात कधी कसर व्हायर्ी नाही.’ - माबा २५०. 
 
कसर स्त्री. तापार्ी किकि; कडकी (ताप येण्यापूवीर्ी झकवा ताप गेल्यानंतरर्ी). (वा.) कसर 
करिे, कसर येिे - अंगावर काटा उभा राहिे; बारीक ताप येिे. 
 
कसर स्त्री. कागद झकवा कापड खािारी एक कीड : ‘कपड्ास, कागदास, भातास, हपठास, तादं ळास 
वगैरेस खािाऱ्या कसरीच्या आळ्या हभन्न हभन्न जातनच्या असतात.’ - प्राहिमो ११४. [दे.प्रा.] (वा.) कसर 
िागिे - कसरीच्या हकड्ाने पदाथच खािे. 
 
कसर उळीव, उधळी. (अहह.) 
कसर स्त्री. हवरळ (कापूस झपजल्यासारखे) ढग; मळभ; अभे्र. 
 
कसर प . पाण्यात उत्पन्न होिारा खाद्योपयोगी एक प्रकारर्ा कंद. 
 
कसरकम हव. कमीअहधक : ‘हहरपतंाजवळ फौज दोन तीन हजार कसरकम आहे.’ - प िे अखबार 
३·२३. 
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कसरकुसर, कसरकुसरात स्त्री. उिीव; न्द्यनूता. पहा : कसर १ [कसररे् हद्व.] 
 
कसरजाद हव. कमीतकमी; कमी अहधक : ‘पागेर्ा खर्ार्ा मजकूर… कसरजाद…. पाविालाख,’ 
- पेद २५·३००. 
 
कसरिे अहि. १. एका बाजूला घसरिे; हनसरिे; जागेवरून थोडेसे बाहेर जािे : ‘भ्रमातं हन कसराल, 
आहद प रुषाला अन सराल हो ।’ - सोहहरोबा (नवनीत पृ. ४४९). २. (ल.) कमी होिे; उतार पडिे (ताप, 
पाऊस, द ष्ट्काळ यास); कमी होिे; उतरिे (हदवस). 
 
कसरत स्त्री. १. सवय; सराव; राबता; नेहमी ग ंग असिे; (कला, तालीम इत्यादीमध्ये); सरावाम ळे प्राप्त 
होिारा तरबेजपिा; ह शारी; र्त राई. २. मदानी खेळ. ३. मेहनत करिे; कष् करिे; मोठे काम करिे. ४. 
(ल.) न सता देखावा. [फा. कस्रत] 
 
कसरतखाना प . व्यायामशाळा : ‘जोत्याजीबरोबर कसरतखान्द्यातं गेले आहेत.’ - स्वप २४५. 
 
कसरता हिहव. सरळ रेषेपासून थोडासा कललेला, सरकलेला; एका बाजूवर गेलेला. (वा.) कसरते घेिे 
- ल च्चेहगरीने य द्धातून हळूहळू माघार घेिे; हनसटिे; एका बाजूला होिे. 
 
कसरती हव. १. व्यायाम केलेला; तालीमबाज. २. राबलेला; वहहवाटलेला. ३. वाकडा िंालेला. [फा. 
कस्रत] 
 
कसरणदढी स्त्री. ऐनहजनसी सारा भरिाऱ्या रयतेवर त्या धान्द्यार्ा बसवलेला अहधक कर. 
 
कसरपट्टी स्त्री. १. जादा कर (प्रत्येक क ळावरील). २. तोटा भरून काढण्यासाठी बसवलेला कर. 
 
कसरवताळा प . ऐनहजनसी वस लात जे कमीजास्त होईल त्याच्याबिलर्ी सूट. 
 
कसरा हव. १. करडा; पाढं रक्या रंगार्ा; कबरा. २. हनरहनराळ्या रंगारं्ा, तऱ्हेर्ा; बह रंगी. 
 
कसरी हव. १. कसरीसंबंधार्ा; हमतव्ययी; काटकसरी. हवशषेतः करू, कृपि मािसाला म्हितात. २. 
काटकसरीने, थोड्ा खर्ात घेतलेला (माल वगैरे). 
कसरी हव. अंगावर काळ्या पाढंऱ्या रंगार्ी लोकर असलेली. (मेंढी) (माि.) 
 
कसरूड न. स रवटं; घ ला. 
 
कसरेकम हिहव. कमकसर; कमीतकमी; स मारे : ‘कसरेकम हजार हफरंगी उतरले आहेत.’ - 
हर्नापट्टि राजकारिे १. 
 
कसित, कसिती पहा : कसाित, कसािती 
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कसिा हव. १. प्रश्नवार्क, ग ि हवर्ारिारा शब्द. २. कोित्या प्रकारर्ा, जातीर्ा, तऱ्हेर्ा; 
कशासारखा; कोिासारखा. 
 
कसिाबसिा हव. कोित्याही प्रकारर्ा; वाटेल तसला : ‘गहरबाचं्या बायका श्रीमंताचं्या बायकापं्रमािे 
कसलेबसले सारे दाहगने वापरू लागल्या आहेत.’ - आले २९२. 
 
कसणिक स्त्री. कसिूक; मशागत : ‘सेतारे् कसलीकेस हदगरमहालर्ी क लें  आिाल ती क ले 
गावरे् हसवारातं राहतील.’ - ऐसंसाखं ५·३६. 
 
कसल्मंद हव. अस्वस्थ; आजारी : ‘मीर आलम यार्ी तहबयत कसल्मंद येण्यार्ी ताकद.’ - मइसा 
५·१४३. 
 
कसवट स्त्री. १. कस लावण्यार्ा दगड; कसोटी : ‘लाऊहनया कसवटी उत झम स विार्ी खोटी ।’ - एभा 
११·१४६४. २. करामत. ३. परीक्षा; एखादी गोष्, व्यक्ती हहर्ा खरेपिा झकवा लबाडी ठरवण्यासाठी य क्तीने 
कसून परीक्षा करिे. (हि. घेिे, पाहिे, उतरिे.) : ‘स्वयद वोपाया लाहवती कसवटी ।’ - दाहव २१७. ४. 
(ल.) कसास लाविारा; परीक्षा पाहिारा; परीक्षक : ‘देखपा ं गा हकहरटी । आश्रमधमाहर्या राहाटी । 
हवहधमागा कसवटी । जे आपिहर् होती ॥’ - ्ा ९·३०७. [सं. कषपहट्टका] 
 
कसवट, कसवटी स्त्री. (कृषी); कसण्यार्ा व्यापार; शतेीर्ी मशागत : ‘तेथ हवधीमागच राहहला नीट 
। मग अवघा अव्हाटं बसवट । तेथ कमार्ा कसवट । लागती करंू ॥’ - हससं ४४. पहा : कसवटी [सं. कृष्] 
 
कसवटिी स्त्री. कसोटी; परीक्षा : ‘साडेपंधरे या आहि कसवटिी ।’ - ्ा १०·१५. 
 
कसविूक स्त्री. शते नागंरून घेण्यार्ी हिया : ‘कसवि कीखालर्ी जमीन खाजगी मालकीर्ी…’ - 
बाभा ११३. 
 
कसवंटी स्त्री. एक प्रकाररे् लोिरे्. पहा : कसंुदी 
 
कसवा प . नदीतील झकवा ओढ्यातील बारीक वाळ हमहश्रत माती : ‘दौंड व भाबं डा येथील हवटात कसवा 
फार हमसळतात.’ - स वाशा ५. 
 
कसा (हव.) कोित्या जातीर्ा, प्रकारर्ा, धतीर्ा, रीतीर्ा, देखाव्यार्ा. 
हिहव. १. कोित्या प्रकाररे् रूप, ग ि आहेत हे हवर्ारिारे प्रश्नाथचक हवशषेि; कोित्या प्रकाराने अथवा 
रीतीने; कशासाठी; कोित्या कारिाने. हा शब्द अपूवचता झकवा लोकोत झरपिा दाखहवण्यासाठी हनरहनराळ्या 
हियापदाबंरोबर प ष्ट्कळ वेळा योजतात. जसे :- हा धावतो कसा, जेवतो कसा, इ. २. सामान्द्य अथानेही 
योजतात. जसे :- जा कसा, बोल कसा = कोित्या तरी प्रकाराने, कसेही करून जा, ये, बोल इ. ३. 
हनहश्चताथाने झकवा हनःसंदेहाथाने. जसे : तू जा कसा = हनहश्चत जा : ‘भीष्ट्म पतन पाव ेतो आम्हाला हो सहाय 
र्ाल कसा ।’ - मोभीच्या १·१०२. [सं. कीदृश] 
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कसा प . १. अंगरखा झकवा टोपडे इत्याहदकारं्ा बंद : ‘आंगहडयार्ा कसा सोहडता ं। म्हिे नखे द खती 
मािंन आता ं।’ - हहर ७·२४४. २. पैसे ठेवण्याकरता हात-दीड हात लाबं व अरंुद असलेली कमरेला बाधंायर्ी 
हपशवी : ‘कमरेला पैशार्ा कसा बाधूंन स दामदाजी आप्पाचं्या घराप ढे आले.’ - व्यंमाक १०७. ३. (बायकारं्ा) 
िंोळिा, बटवा वगैरेर्ी दोरी, नाडी. ४. मंतरलेला दोरा : ‘ब्रह्साक्षात्कारार्ा कसा : बाधें सहरखा’ - उगी 
७७८. [सं. कस्, कष] 
 
कसा प . लहान बोरू. यार्ी लेखिी करतात. (आगरी) [सं. कशरेू] 
 
कसाई प . १. खाहटक; ग रे मारून त्याचं्या मासंाच्या हविीवर पोट भरिारा. २. (ल.) अत्यंत हनष्ठ र 
हृदयार्ा मािूस; कसाब. [अर. कसा] [फा. कहशदन=काढून घेिे.] 
 
कसाई स्त्री. खेरू्न बाधंिी : ‘वाहनारे् कसाईर्ी जबाबदारी ज्या त्या माव्हतावर आहे.’ - स्वारीहनयम 
(बडोदे) ८९. [सं. कष्च] 
 
कसाई स्त्री. एक प्रकारर्ी रेशमी साडी; काळ्या रंगारे् पातळ; सीमातं पूजनाच्या वळेी हस्त्रयानंा 
घ्यावयार्ी मानार्ी ल गडी. 
 
कसाईखाना प . कत झलखाना; पश वध करण्यार्ी जागा. [फा.] 
 
कसाकाय पहा : कसकसा 
 
कसाकुशा, कसाकशा स्त्री. १. घासाघीस; खाराख री. २. तडफड. ३. काकंूं; टंगळमंगळ; नानू. [ध्व.] 
 
कसाचसा हव. ज्यारे् स्वरूप सागंता येत नाही असा क िासारखा तरी; कधी न हदसलेला, न 
ऐकलेला असा काही हवलक्षि प्रकारर्ा (र्मत्काहरक व आश्चयचकारक वस्तू झकवा प्रसंग याबिल योजतात). 
 
कसाट, कसाड न. एक प्रकाररे् गवत. पहा : कशेट [सं. कशरेू] 
 
कसाटी स्त्री. बलैाचं्या गळ्यात बाधंायर्ी घंटा. (व.) 
 
कसा तरी हिहव. कोित्या तरी प्रकाराने : ‘प्रसादर्त रा कसा तहर करा बरा हा जन ।’ - केका ६३. 
 
कसाब प . खाटीक. पहा : कसाई : ‘कसाबारे् आळी माहंडलें  प्रमाि । बस्वण्िार्ी आि तया काई ।’ - 
त गा ३०६८. [फा. कस्साब] 
 
कसाबकरिी स्त्री. कसाबासारखी हनष्ठ र वृत झी; िूरपिारे् कृत्य. 
 
कसाबसा हिहव. मोठ्या कष्ाने, प्रयासाने. 
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कसाबी स्त्री. १. खाटकार्ा धंदा. २. (ल.) िौयच. 
हव. िूर. [फा. कस्सावी] 
 
कसाय प . औषधारं्ा काढा. (गो.) [सं. कषाय] 
 
कसारा प . तोफेर्ा एक प्रकार. 
 
कसारी हव. हमरर्ीर्ी एक जात. 
 
कसाित स्त्री. १. पीडा; द ःख; संकट. २. कठीि काम; मेहनतीरे् काम. (हि. काढिे, सोसिे.) 
२. अहतशय श्रम, आयास. (हि. येिे, करिे.) पहा : खसाित [फा. कसालत् = द ःख] 
 
कसािती हव. १. फार श्रम करिारा; मेहनती. २. अहतशय दगदगीरे्, त्रासारे्, मेहनतीरे् (काम). 
[फा. कसाला] 
 
कसािा प . १. श्रम; आयास. पहा : कसाित : ‘राजश्री गोझवदपतं मामा वृद्ध, त्यानंन कसाला हकती 
करावा?’ - खरे ९·४६८४. २. कडक रीतीने वागविे; िळिे; हपळून काढिे; बेजार करिे (हि. करिे, 
लाविे.). ३. अहतशय कष्ार्ी पहरल्स्थती; ज लमार्ी अमदानी (हि. होिे, लागिे, ग जरिे.). ४. पीडा; 
संकट : ‘स्वामननन हा नूतन संपाहदलेला देश यावर कसाला पडतो ही हवर्ारार्ी वाट नव्हे.’ - मराआ ७. ५. 
जबाबदारी : ‘मात श्रीसाहेबावंरी संपूिच राज्यार्ा कसाला पहडला.’ - हनसं ३. [फा. कसाला = द ःख] 
 
कसािाअसािा प . कष्; तसदी : ‘पाढंरीरे् कसाले - असाले सोसून पाढंरीम ळें  नागविा पडल्या त्याहह 
हदल्या.’ - ऐसंसाखं ४·७९. 
 
कसासा हव. खसखशीत, जाडाभरडा होईल असा : ‘कसासा ं्ानार्ा कहरती रगडा ।’ - रा्ा ९·१८२. 
हिहव. खसखसून. 
कसासाच हिहव. हवहर्त्र. 
 
कसाळी स्त्री. बडबड; वटवट. 
 
कसां हिहव. कसे. (राजा.) 
 
कसांडी स्त्री. द धार्ी र्रवी; कासंडी. (व.) 
 
कसांडी स्त्री. हमरच्यारं्ी पूड; हतखट. पहा : कसंुदी 
 
कणसस स्त्री. १. घासाघीस. २. कोहशस. ३. ओढून धरिे : ‘दहापारं् हदवस ज्वाबसालात कसीस व वोढ 
धरावी.’ - प िे अखबार १·२६४. [झह.] 
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कसीद, कसीदगी स्त्री. कमी करिे : ‘जरूर एक वक्त बादशाही कामाबिल कांहन कसीदगी केले 
तरी अवल-सवाईनें म बादला देऊन बाजद कसीद करावें.’ - इम ६७. [फा. कशीदन् = कमी करिे, काढून 
घेिे; कशीदगी = गैरमजी] 
 
कसीदह प . प्रकरि; काव्य. [फा.] 
 
कसीदा प . स्त हतगीत : ‘गाहलबच्या काळी ‘कसीदा’ हा एक वैहशष्ट्ट्यपूिच काव्यप्रकार मानला जात 
असे.’ - शाआगा ९१. [फा.] 
 
कसीस प . तलवारीत जव्हेर, हवष हकती आहे हे पाहण्यार्ी कृती. 
 
कसुदा पहा : काहशदा 
 
कसंुदी स्त्री. १. हमरच्यारं्ी भ कटी; हतखट : ‘कृष्ट्िाला देते जेऊ भाकर कस ंदी.’ - जसा ३७५. (ना.) २. 
आंब्याच्या हकसारे् लोिरे्. (व.) [झह. कसौंदी] 
 
कसू न. शतेार्ी हि दाखविारी घातलेली दगडार्ी बाधंवरळी; गडगा. (को.) 
 
कसू न. पहा : कूस. १. क सळ. २. दाराच्या फळीरे् खोबिीत अडकहवण्यारे् टोक. 
 
कसून हिहव. कडकपिे; सूक्षमपिे; बारकाईने. 
 
कसूर स्त्री. १. कमीपिा; न्द्यनूता. २. र्ूक; अपराध; दोष. ३. हयगय; अळंटळं; आळस : ‘आपलन मतें 
स्पष्पिें बोलून दाखहवण्यास कधनहह कसूर केली नाहन.’ - लोहटकेले ४·३४३. [फा. क सूर् = दोष, न्द्यनूता] 
 
कसूर प . आकस; दंश; क स र : ‘तो कसूर धरून जािोजी झनबाळकर यार्ी आगाडीर्ी कटक होती…’ 
- सब २८. (हि. काढिे.) 
 
कसूरकोताई स्त्री. र्ूक; न्द्यनू; अंगर् कारपिा : ‘स्वामी सेवरेे् ठायन आम्हापंासून कसूरकोताई हा 
कालपयंत जाली नाहन व प ढेंहह होिार नाहन.’ - पया ६८. 
 
कसूरदार हव. दोषी; अपराधी : ‘पोषाख ठरहवलेले म दतीरे् आत खराब केल्यास नवीन 
करण्याकहरता ंकसूरदारारें् पगारातून खर्च कापून घेतला जाईल.’ - खानोहनयम (बडोदें) प्रस्तावना ३. 
 
कसे हिहव. कोित्या रीतीने; कशाप्रकारे. [सं. कथम] 
 
कसेई, कसेही प . न. स्त्री. तृिहवशषे; एक औषधी वनस्पती. 
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कसेपरी हिहव. कसेही करून; कशाही रीतीने : ‘म्हि हनया महथताथच कसेपरी । पहततपावन यो वदनन हरी ।’ 
- वामन नामस धा १७. 
 
कसेबसे हिहव. मोठ्या कष्ाने; अहतश्रमाने; कसेतरी; काही तरी करून; जेमतेम : ‘करूहनया ंहर्त झ ल्स्थर 
कसेंबसें ।’ - लेलेशास्त्री. 
 
कसेरू प . एक गवत; कर्रा; फ रडे. पहा : कशेट [सं. कशरेू] 
 
कसेिा हव. कशासारखा; कोिासारखा; कोित्या जातीर्ा, तऱ्हेर्ा, पद्धतीर्ा. 
 
कसेिा प . वाटोळा ताबं्या. (िंाडी) [सं. कलश] 
 
कसेसे, कसेसेच हिहव. काही तरी र्मत्कारीक; न सागंता येण्यासारखे. पहा : कसाचया (वा.) कसेसे 
होिे, कसेसे वाटिे, कसेसेच होिे, कसेसेच वाटिे - १. (बायकी) र्मत्कारीक वाटिे; नेहमीपेक्षा 
हनराळ्यार् भावना होिे : ‘त ला का ंबरें आज कसेंसेंर् वाटते?’ - खरा रजपूत वीर. २. र्ैन झकवा स्वस्थता 
नसिे. [कसेरे् हद्व.] 
 
कसै स्त्री. लहान गोरगोटी : ‘नातरी झनबोळीच्या मोतीया : … सघना पाढंरीया कसैया : भिौहन त्यजी’ 
- ्ाप्र १०८७. 
 
कसो प . बदं (िंग्यार्ा वगैरे). (गो.) पहा : कसा 
 
कसोकसी, कसोकशी स्त्री. कसोशी; कसून र्ौकशी : ‘मशारहनलेनी कसोकसी करून मख्ना साधून 
काम उरकलें .’ - पेद. 
 
कसोटा प . १. कस लावण्यार्ा दगड. २. परीक्षा. पहा : कसोटी 
कसोटा प . १. क स्तीर्ा एक पेर्. आपल्या पजंाने जोडीदारार्ा एक पजंा धरून एकदम जोडीदारार्ा 
हात बाहेर ढकलून त्याच्या कानाच्या खाली मानेवर आपल्या अंगठ्याकडील बाजूच्या हाताने मारिे. २. 
जोडीदारारे् दोन्द्ही हात आपल्या हातात धरायरे् आहि जोडीदारार्ा एक हात हिंडकारून देऊन आपल्या 
हाताच्या म ठीच्या हाडाने त्याच्या कानहशलावर मारायर्ा. 
 
कसोटी स्त्री. १. पहा : कसवट, कसवटी (हि. घेिे, पाहिे.) २. परीक्षा : ‘व्यवहारार्ी एकर् कसोटी 
आपिासं प रे होईल.’ - लोहटकेले. ४·११९. ३. एखाद्या गोष्ीर्ा ग िवत झा मापक हनकष. [सं. कष + पट्ट] 
(वा.) कसोटी कसिे - १. परीक्षा करिे. २. पेर् घालिे. ३. (ल.) स रतिीडेतील डाव खेळिे : ‘शातं होईल 
जीव जरा हफरून मग मला कसौटी कसा । नव्या नवतीर्ा बहर नूतन जी बोली आली रसा ।’ - होला ८४. 
कसोटीिा उतरिे अहि. परीके्षत उत झीिच होिे; उत्कृष् हनघिे : ‘मािंी पद्धहत त्याचं्या कसोटीला उतरली.’ 
- माजी ४८२. 
 
कसोटीवीर प . हिकेटच्या कसोटी सामन्द्यात खेळिारा खेळाडू; हिकेटपटू. 
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कसोटी सामना दोन बलाढ्य देशाचं्या संघामध्ये होिारा स्पधात्मक खेळ. 
 
कसोशी स्त्री. १. सूक्षम, बारीक, िेडून िेडून घेतलेली परीक्षा; तपासिी; र्ौकशी; पारख. २. काळजी; 
श्रम; दक्षता. (हि. खािे, भोगिे.) ३. त्रास; दगदग; खस्ता; नेहमीर्ी कटकट. (हि. खािे, सोसिे.) ४. 
िंोंबिारे व त्रासदायक द ःख, यातना, ठिका. (हि. सोसिे.) ५. आटोकाट प्रयत्न; हशकस्त. (हि. करिे.) 
[फा. कोहशश् = प्रयत्न] (वा.) कसोशीत आििे, कसोशीस आििे - कष्साध्य करिे; जेरदस्तीत आििे; 
जरबेत, दाबात आििे : ‘ते त म्ही कसोशनत आिून हदल्लीपयंत बादशाहीर्ा व स रळीतपिार्ा जवा बसवनू 
देऊं.’ - पाहि बख १९. 
 
कसोशीने हिहव. सूक्षमपिे; अहतशय मेहनत व काळजी घेऊन, कसून : ‘अगदी कसोशीनं शोध 
र्ालवला आहे.’ - स्वप १८९. 
 
कसोंदी स्त्री. हमरर्ीर्ी पूड. [झह.] 
 
कस्करिे उहि. दात करकर खािे : ‘दातं कस्करे आहि हरळे । या नाव आहदभहूतक ।’ - दास 
३·७·२३. [ध्व.] 
 
कस्कसा प . कर्कर्; शहारे : ‘नेत्राहस फीरहव कसा आहि कस्कसा ये ।’ - अगर ११६. [ध्व.] 
 
कस्काराने हिहव. कर् खाऊन : ‘तेव्हा कस्कारानें माघारे तोफखान्द्यातं येऊन उभे राहहले.’ - भाब 
११५. 
 
कस्त स्त्री. १. खराबी; न कसान; िंीज; तोटा. [हि. सोसिे, खािे.] २. (ल.) उिेपिा; न्द्यनूता; 
कमताई; वाि. (हि. खािे.) ३. तसदी; पहरश्रम; दगदग; त्रास. (हि. खािे.); श श्रूषा; मेहनत; खस्ता : 
‘नाना जलदीनें रवानगी होण्यार्ी कस्त करीत आहेत.’ - ऐलेसं ११·६१५४. (वा.) कस्त होिे - खस्त होिे; 
ठार होिे : ‘गिोजी जाधव स्वामीकायावरी कस्त जाहले याकहरता ं याच्या प त्रार्ें र्ालहविें स्वामीस 
आवश्यक.’ - ऐसंसाखं ६·४०. [फा. कहशदन, झह. कस्त] 
 
कस्त प . स्त्री. हेतू; हवर्ार; हनश्चय : ‘प ण्यास याव े ही इंग्रजार्ी मोठी कस्त आहे.’ - ऐलेसं 
७·३५८५. [फा. कस्द = इच्िा, हेतू] 
 
कस्तणगरी स्त्री. मेहनत; परािम : ‘िाविी म ख्यासहवतचमान बदंोबस्तें करून कस्तहगरी केली तरी 
हफरंगाि फते झ होईल.’ - पेद ३४·९८. 
 
कस्तन, कस्तान न. १. वाळलेला पार्ोळा; केरकर्रा. २. गवती िपरातील काड्ा, गवत वगैरे : 
‘दाहजबाने पािी हदले त्यात र् लीत जाळावयाच्या कस्तानार्ा पार्ोळा पडला होता.’ - मल्स्थ ६३. (को.) ३. 
कसण्यार्ा दोरखंड, गाडीर्ा दोर. [सं. क .+ तृि क.] 
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कस्तर प . कास्यकार; कासार : ‘क ं भकोिी ताबं्या कस्तरापाशी करावयासी हदल्हा असे..’ - प आंढ 
४३३. 
 
कस्तर प . न. १. डाक; भाडें साधंण्याकहरता झकवा फ टलेले नीट करण्याकहरता जो कथलार्ा लेप 
बसवतात तो : ‘कथलार्ें काम करिारे व हशशार्ें काम करिारे कासार ह्या हमश्र धातंूर्ें कस्तर कहरतात.’ - 
मप  ६·१६९. २. जडि; डाक लावण्यार्ी हिया. (हि. करिे, होिे, लादिे, बसिे, जािे.) [सं. कस्तीर = 
कथील, कल्हई] 
 
कस्तर पहा : कस्तन 
 
कस्तरिे उहि. कस्तर करिे; िंाळिे; डाक बसविे. 
 
कस्ता प . त्रास; खस्ता. (माि.) [सं. कष्] 
 
कस्ता हव. १. कसरता; ढळलेला; कललेला; सरकलेला; िं कलेला (खाबं, झभत, तराजूर्ी दाडंी, 
माप इ.) २. (ल.) हलका; कमी (मापात झकवा वजनात). ३. कमी मापलेली झकवा वजन केलेली (वस्तू, 
माप). ४. (ल.) हलका; खोटा; वाईट; अप्रामाहिक (धंदा, भाषि इ.) ५. एका बाजूला वळलेले; मागापासून 
ढळलेले; सरकलेले; मागचच्य त. [सं. कस् = हलिे; जािे] (वा.) कस्ते घेिे - १. एका बाजूला होिे; २. 
माघारी घेिे; अंग काढून घेिे. 
हिहव. १. जवळून. २. िं कता. 
 
कस्तान न. हलका, वाळलेला पार्ोळा; इंधन. [क. कस] 
 
कस्ताना प . बलूत वृक्ष. 
 
कस्तानी हव. काळसर ताबंूस रंगार्ा; तेल्या क माईत (घोडा). 
कस्ती हव. फार श्रम करिारा; उद्योगी; मेहनती; कष्ाळू. 
स्त्री. श्रम; कष्; मेहनत. [सं. कष्] 
 
कस्तुर मोगरा प . एक वलेी; क सर. 
 
कस्तुणर, कस्तुरी हव. हवहशष् प्रकाररे् गद्यािक; एक स विारे् नािे : ‘कस्त हर ग. ५’- पाढंर हश. १·३७. 
 
कस्तुरी, कस्तूरी, कस्तुणरका स्त्री. १. एक अहतस गंधी रव्य. यार्ा रंग काळा असून हे हवहशष् मृगाच्या 
नाभीत सापडते. नेपाळ, हतबेट इत्यादी हहमालयाच्या प्रदेशात कस्त रीमृग आढळतात : २. कपाळाला 
लावायच्या ताबंड्ा गंधाच्या मधोमध लावतात तो काळा हठपका. ‘कस्त री र्ोहरली र्ोरें । परी पहरमळें  हाट 
भरे ।’ - हहर ३·१७९. [सं. कस्त हरका] 
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कस्तुरीएि, कस्तुरीमृग प . ज्या हरिाच्या बेंबीतल्या गाठीत कस्त री सापडते तो हहरि. एका 
मृगापासून सरासरी एक औंस कस्त री हमळते : ‘झसह जसे प्रहतप्रवचहत नाहहत कस्त री एि वनोवझन कैरे् ।’ - 
वामनीगं्रथ ४; बोधपर सवाया ८. 
 
कस्तुरी िंाळ; डाक. 
 
कस्तुरी भेंडी एक िंाड. 
 
कस्तुरी मोगरा द गंधी सोडिारा एक हकडा. (गो.) 
 
कस्तूर प . न. डाक लाविे. पहा : कस्तर १. (हि. करिे, होिे.) : ‘वाहकाचं्या त कड्ारं्ी टोकें  स्वच्ि 
करून त्यासं हतरपा पालवसाधंा करून साधं्यास कस्तूर करावा.’ - मरॅट ८९. 
 
कस्तूर प . एक पक्षी. (िंाडी) 
 
कस्तूरगोि प . डाक लावण्यारे् हत्यार. 
 
कस्तूरी स्त्री. शतेातील काळी माती. (खा.) 
 
कस्नी स्त्री. १. रंध्यार्ी दोरी. २. पेरिीच्या हरीर्ा दोर. (िंाडी) [सं. कष] 
 
कस्पट न. पहा : कसपट : ‘धनगराच्या मेंढरानंी बारीकसारीक कस्पटस द्धा हटपले होते.’ - व्यंमाक 
१९. 
 
कस्बह पहा : कसबा 
 
कस्बी न. सोन्द्याच्या धाग्यानंी य क्त असलेले वस्त्र. 
कस्मळ हव. द रार्रि; पाप. 
 
कस्या प . काढा. [सं. कषाय] 
 
कस्रत स्त्री. १. समृद्धी; रेलरे्ल. २. फाजीलपिा. [फा.] 
 
कस्रत, कस्रती पहा : कसरत, कसरती 
 
कसे्रकम हिहव. कमीत कमी : कसे्रकम हजार हफरंगी उतरले आहेत.’ - हर्रा १. (गो.) [फा. 
कस्त्र; कसर] 
 
कस्स न. कळ; कसर. (गो.) 
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कहड प . कढ; त्रास : ‘तेहत झस कोटी स रगि म हनजन जोहडहत ज्याला पािी । कहळकाळार्ा कहड 
जडेना सदा हफहकर हनवािी ।’ - दत झपदे प.ृ ४९. 
 
कहिे सहि. सागंिे : ‘नागाज चन कहंहत ते तरले भवसागर’ - र्ौ ४. 
 
कहत, काहत प . द ष्ट्काळ : ‘तरी येथील हवर्ार पहाता ंर्ार सालापासून कहत पडला व रयत व ढोरं 
मरून गेलन.’ - पेद १७·७६. 
 
कहतकदीम हिहव. पूवीपासून : ‘जो काही सालाबाद कहतकदीम हपढी दरहपढी देवकप्रहतष्ठा तागाईत 
सोलीपावतेो र्ाहलली असेल…’ - हशर्साखं २·२९८. 
 
कहर प . १. हनकर; अहतरेक; पराकाष्ठा; जोर; अमयादपिा; उच्िाद; आवशे : ‘तोफेर्ा एकर् वषचला 
कहरा ।’ - पया ५५. २. ईर्श्रकोप; अनथच; क्षोभ. ३. ज लूम; गहजब. ४. हबकट प्रसंग. (वा.) कहर उडिे - 
भयंकर संकट येिे; अहतशय द ःख होिे. [अर. कहर] 
हव. १. अहतशय द ःखदायक; पराकाष्ठेरे् भयंकर. २. रानटी; अद्वातद्वा. 
 
कहरदयाव, कहरदया प . अफाट, अमयाद सम र; महासागर (महासागराच्या हवशालतेसंबधंी 
योजतात). 
 
कहरवा, कहरवी पहा : कारवा 
 
कहरी, कहऱ्या, कहारी हव. १. भयंकर; िूर; अहतशय कडक; हनष्ठ र : ‘पाहरपत्यहह कहरी होत असतें.’ 
- ऐलेसं ८·४३३९४. २. अहतशय हवषारी; जालीम; जलाल (साप, झवर्ू वगैरे). ३. प्रखर; फिफििारा; 
पोळिारा (ताप, कपाळ द खिे, आजार, ऊन). ४. (व्यापक) पराकाष्ठेरे्; बेस मार; अहतशय द ःखद; भयंकर; 
प्रर्डं (ओिें, मजल, कोस, पवचत, अरण्य इ.). ५. आवेशारे्; रानटी; अद्वातद्वा (रडिे, खरडपट्टी काढिे 
वगैरे). ६. प्रािहारक; ममचभेदी : ‘जखमा शस्त्राचं्या कहरी लागून मृत्यू पावले.’ - हर्त्रग प्त ७०. [फा. कहर] 
 
कहा प . १. वर्चस्व; ताबा; अहधकार; सत झा. २. स्वकहथत; स्वतःरे् म्हििे : ‘परंत  ते गोष् न ऐकता ं
आपलार् कहा करून हकल्ला बाधंतात.’ - पेशव्यारं्ा ज ना वाडा, भारतवषच ३६. [कह्यात - सप्तमी एकवर्न] 
 
कहाकर प . जहमनीर्ा हवहशष् त कडा. (व.) 
 
कहाड हव. डौलदार; भपकेदार. 
 
कहाडिी, कहाडिे पहा : काढिी, काढिे 
 
कहाडी स्त्री. कावड : ‘वळे वामध्यें काडोकाड : दूधतूप भहरलें  : मग कहाडी ज ंहपहलया’ - श्रीकृर् ३०. 
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कहािी, काहािी स्त्री. १. गोष्; वृत झविचन; कथा; आख्याहयका : ‘म्हिोहन मृत्यलूोकन स खार्ी 
कहािी । ऐहकजेल कविाहर्ये श्रविी ।’ - ्ा ९·५०१.;‘कृष्ट्िार्ी आिीक काहािी । तो स्त्री जाहला मोहहनी 
।’ - एरुस्व २·१९. २. द ःखदायक आत्मकथन; स्वतःरे् कष्, हालअपेष्ा यारं्ी हकीकत. (हि. सागंिे, गािे.) 
३. हशकवि; उपदेश; कानउघाडिी. ४. एखादे व्रत स्वीकारलेल्या व्रतस्थीने त्या व्रतासंबधंी व्रतहदनी 
साहंगतलेली कथा. [सं. कथहनका.] 
 
कहािी स्त्री. ज्वारीवर अवहर्त पडिारा एक रोग; काजळी. याने ज्वारीरे् दािे काळे होऊन जळून 
जातात. पहा : कािी 
 
कहात, कहत स्त्री. १. दरोडा; लूट; धाड (र्ोरारं्ी, दरोडेखोरारं्ी). २. एखाद्या वस्तूवर पडिारी 
धाड, उडी (खादाड म लारं्ी). ३. शतेावर पडिारी धाड, (ग रारं्ी, टोळारं्ी). ४. र्ढाई; र्ाल. ५. द ष्ट्काळ. 
[अर्. कहत् = द ष्ट्काळ.] 
 
कहातिा, कहातेिा हव. आधाशी; हावरा; वखवखलेला. (व.ना.) [फा. कहत्] 
 
कहाता हव. हिहव. कललेला; कस्तर; हतरपा; एका तोलावरर्ा; कसरता. 
 
कहाती, कहती हव. १. हनभचय; धीट; साहसी. २. त फान; क्ष ब्ध; हवर्ारशून्द्य. ३. धाडसी; अहवर्ारी; 
बेिूट; वडेगळ (कृत्य). ४. (व्यापक) अहतशय मोठा; बेस मार मोठा (वजन, पवचतार्ी र्ढि, प्रवासार्ी 
मजल, ऊन, पाऊस, वारा इ.). (वा.) कहातीस येिे - हवकारवश होिे; क ल लीस येिे; िोधाहवष् होिे; 
भान स टिे. 
 
कहामहा हिहव. केव्हातरी; कधीमधी. (खा.) 
 
कहार पहा : कहर (वा.) कहार मांडिे - (बायकी) अहतशय त्रास देिे; उच्िेद माडंिे. 
 
कहार प . १. भोयारं्ी एक जात. २. गडी; नोकर (हा बह धा कहार जातीर्ा असतो यावरून). [सं. 
स्कंधकार] 
 
कहार प . जोंधळ्यार्ी एक जात. 
 
कहारवा, कणहरवा पहा : कारवा 
 
कहारी हव. कजाग; त्रास देिारा : ‘हजजा ककच शा होती. कहारी होती.’ - आआश े१. 
 
कहािी स्त्री. आग; उष्ट्मा; उकाडा. पहा : काणहिी : ‘हवषय कहाहलनें अहत पोळतें । जेव्हा ंलहर मनन येते 
तेव्हा ंकरन क र् आप ले र्ोळतें ।’ - प्रला १०२. [सं. क्व थ] 
हव. हबघडलेली; अत्यवस्थ : ‘नबाब नजीब दवळे यारं्ी तहबयेत कहाली आहे.’ - झहगिेदख २·१०४. 
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कहाल्या स्त्री. अव. जहमनीरे् लहान लहान वहहत भाग. (व.) 
 
कहाविे अहि. १. अहतशय भेदरिे; भयाने गागंरून जािे. [को.] २. रागाविे. पहा : काविे 
 
कहाळिे हि. काढिे; कसिे. 
 
कहाळा स्त्री. सनई. 
 
कहाळे न. वाजवायरे् झशग : ‘शखंभेरी मृदंग कहाळी ।’ - म आहद ३२·३०. [सं. काहलर] 
 
कहाळेकांड न. सनईर्ी नळी : ‘हहरपाय पडेना कहाळेकाडं पहडले ।’ - स्मृहत. 
 
कणह, कही हिहव. १. कधी; केव्हा. : ‘कझह येकाधेन वैक ं ठा जाव े।’ - रा्ा ९·२०२. २. कोठे; कोठेही 
: ‘संशयाल्त्मर्ासी कहन नाही स ख । - दाहव ६३. [सं. कार्मह] 
 
कणह बही, कही वही हिहव. कधीमधी; कधीतरी : ‘हवके्षपू िंाल्या कहहबही । अभ्यास हतहन करावा ।’ - 
एभा १३·२४८. [सं. कर्मह] 
 
कणहरा हव. हतरळा : ‘मदनप तळा कािा कहहरा ।’ - अमृत ४२. 
 
कही स्त्री. १. लष्ट्करासाठी गवत, लाकूडफाटा इत्यादी ल टून झकवा अन्द्य रीतीने आििारी सैन्द्यार्ी 
टोळी. २. अशी सामग्री आिण्यार्ी हिया; सैन्द्याला दािावैरि हमळविे : ‘मशारहनल्हेरे् खेड्ारं्ी कही शतेें 
कापून नेली.’ - ऐलेसं ५·२३१२. [फा. कही] 
 
कही अ. कोठे; केव्हा; कधी. [सं. कर्मह] 
 
कहीकबाड न. र्ारा, गवत व लाकूडफाटा; सरपि; सैहनकानंा लागिारे जळि. लाकूडफाटा 
वगैरे गोळा करण्यासाठी सैन्द्याबरोबर एक टोळी असे. ती रोज आसपासच्या प्रदेशातील धान्द्य ल टून व घरे 
मोडून लाकूडफाटा आिी. 
 
कहीवािा प . १. कहीतील मािूस. २. (ल.) तेजोहीन, महलन, वस्त्रहीन मािूस. 
 
कहेत पहा : कयात : ‘परंत  गाडदी कहेंत न राहता,ं पाय धरून ओढून कर्ाकर् वार केले.’ - ऐलेसं २०४४. 
 
कया प . आ्ा; ह कूम म्हििे, सागंिे. (झह.) [सं. कथच] (वा.) कयात जािे - ताब्यात जािे : ‘हा 
समृद्ध प्रातं इंग्रजाचं्या कह्यात गेला.’ - मागोवा १८२. कयात ठेविे - ताब्यात ठेविे, वर्चस्वाखाली ठेविे, 
कयात नसिे - ह क मात, ऐकण्यात नसिे. 
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कळ स्त्री. माया; सहान भतूी : ‘हशवाजीरे् आपि वंशज म्हिून आपली कळ वाटून ते इंग्रज आपिासं 
झसहासनावर श द्ध मनाने…. बसवीत आहेत असें प्रतापझसहास या वळेी वाटले.’ - मदरू २. [सं. कला] 
 
कळ स्त्री. तीक्षि व एकदम उद भविारे द ःख, वदेना; हतडीक; रग (डोके, शरीर, पोट यात). पहा : 
चमक (हि. उठिे, होिे.) : ‘सराटे जेझव महागजातें । कळ लाउहन उभे कहरती ।’ - श्रीधर (नवनीत प.ृ २२२) 
(वा.) कळ पडिे - १. र्ैन पडिे; हवश्रातंी हमळिे २. दम हनघिे. ‘स जना जेझव खळ, कळ क्षिहह पडों दे नरा 
न देवा त्या ।’ - मोकिच ११·५४. (वा.) कळ येिे - वदेना होिे. कळ सोसिे - धीर धरिे; अडर्ि सहन करिे 
: ‘ही जागा शवेटी गप्पा गडप करिार, त्यापेक्षा थोडी कळ सोस.’ - लव्हाळी २०७. [ध्व.] 
 
कळ स्त्री. १. य क्ती (उघडण्या-िंाकण्यार्ी, बदं करण्यार्ी, ख ले करण्यार्ी); र्ावी; हकल्ली; साधन; 
ममच : ‘त का म्हिे कळ । पाय धहरल्या न र्ले बळ ।’ - त गा ४४३. २. कला; ख बी; रर्ना; रहस्य; हकल्ली 
(यंत्रार्ी झकवा य क्तीर्ी, रर्नेर्ी). या अथासाठी पहा : किा. ३. तराजूच्या दाडंीर्ा मधला काटा : ‘घाय 
हाहिता ंकळे जवळन । पारडें उर्लेल अंतराळन ।’ - हहर ३०·८६. [सं. कला] (वा.) कळ दाबिे - १. कमान 
दाबिे; मूलस्थान दाबिे; हठकाि, हकल्ली यानंा हात घालिे. २. (ल.) ममचस्थानी स्पशचिे; वश होईल असे 
करिे; ज्याम ळे आपले काम होईल अशी य क्ती करिे. कळ णफरविे - एखादी गोष् साधण्यासाठी ग प्तपिाने 
योजना आखिे : ‘तोर् कळ हफरविारा होता.’ - कलंदर ३५१.  
 
कळ स्त्री. १. भाडंि; कलागत तंटा; खोडी [हि. काढिे, लाविे.] : ‘ऐसें गोत्रहर् दोहन दळन । उहदत 
जालें  असे कळन ।’ - ्ा १·१८४. २. क रापत; भाडंिारे् कारि (हि. काढिे.) : ‘आम्हाहस ग्रह नाहन अन कूळ 
। नसती उत्पन्न होते कळ ।’ - शहन १८२. [सं. कहल] 
 
कळक, कळंक प . १. मोठ्या जातीर्ा भरीव झकवा पोकळ बाबंू, टोकर, वळूे. २. एक मोठा कळक 
घेऊन त्याला प्रत्येक पेरावर फ टलेल्या फादंीरे् टोक पाय ठेवण्याप रते वीतभर राखून ठेवनू तोडतात आहि 
त्या लाकडार्ा उपयोग उंर् िंाडावर र्ढण्यासाठी हशडीसारखा करतात असे लाकूड. (को.) 
स्त्री. (कळंक) बाबंूरे् बेट; जाळी. 
 
कळकट न. १. कलंक; मळ; गंज; ताबं्या वगैरे ताबं्याच्या भाडं्ावर आंबटार्ा स्पशच िंाला असताना 
उत्पन्न होिारा हहरवट हवषारी पदाथच. २. घाि (कपडे, भाडंी यावंरील). [त. कळंगम] [सं. कलंक] 
हव. खराब; दूहषत; मलीन. 
 
कळकट  स्त्री. क ळकट; वशंावळ; वशंवृक्ष : ‘या हरदूजिारं्ी कळकट पाहहली हर नाईक देश 
(देसाई) साळ ंख्या रायापैकी’ - पाक्ष्ाइखं १·२६. 
 
कळकटा हव. भाडंखोर; कलह करिारा : ‘ज्यासी त्यासी कळकटा । स्वयें सदार्ा र्ोरटा ।’ - 
दास १९·३·९. [कळ = भाडंि] 
 
कळकिे, कळंकिे अहि. हवषार लागिे; हहरव ेहोिे; हवटिे; हबघडिे; गंज र्ढिे; महलन होिे; होिे 
(भाडें, आंबट पदाथच). [सं. कलंक] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कळकर हिहव. (कार् झकवा कोिताही हठसूळ पदाथच) फ टण्यार्ा आवाज होऊन. [ध्व. कल् = आवाज 
करिे] 
 
कळकळ, कळकळा स्त्री. प . १. मनापासून काळजी, वधे; आस्था; उत्स कता. २. मनाला येिारा रव; 
कळवळा; दया (हि. वाटिे, असिे) [सं. कल् = जोडिे] [क. कळकहळके] (वा.) कळकळ करिे - बोंब 
मारिे, कळकळा करिे - बोंब मारिे. 
 
कळकळ स्त्री. भाडंिातील आवशेारे् व ओरडून केलेले भाषि; गोंगाट. पहा : किकि [ध्व. सं. 
कल् = आवाज करिे] 
 
कळकळिे अहि. १. तापिे; संतप्त होिे (उन्द्हाने, सूयाच्या उष्ट्ितेने); उकाडा होिे; धगधगिे. २. 
हफरिे; हलिे; तळमळिे (उन्द्हाने); उकळी फ टिे; ब डब डे येिे (उकळत्या पाण्याला); सळसळिे. ३. 
अहतशय द ःख होऊन क्ष ब्ध होिे; तळमळिे; व्याकूळ होिे; त्रासिे (आत्मा, जीव); पोटात कालविे (दया, 
कीव येऊन); रव येिे; हळहळिे : ‘हहतरत ग रू मन पाह हन गत सदृ्वत झा म लास कळकळतें ।’ - मोभीष्ट्म 
१२·४३. ४. ढवळिे; उमळिे (अकतृचक प्रयोगी उपयोग). ५. अहतशय भकू लागिे; खाखा स टिे, करिे. ६. 
गरजिे; ओरडिे; मोठ्याने, उंर् स रात बोलिे (भाडंिात). [ध्व. सं. कल्] 
 
कळकळविी न. हनवळ पािी; प ळप ळविी. पािी हमसळलेल्या द धाला, ताकाला म्हितात. (को.) 
 
कळकळी, कळकळीत पहा : णकळणकळी, णकळणकळीत 
 
कळकळीत हव. १. कळवळा आलेला. २. भडकलेला. 
 
कळकळ्या हव. १. रागाने, ओरडून मोठ्याने बोलिारा; तितििारा. २. कळवळ्याने बोलिारा. 
स्त्री. अव. पहा : णकळणकळ्या [सं. कल् = आवाज करिे] 
 
कळकी हव. कळकारे्, बाबंरेू् केलेले (टोपली, द रडी वगैरे हजन्नस). 
 
कळकी कागद प . कळकापासून तयार केलेला पाढंरा श भ्र व उत झम प्रकारर्ा दौलताबादी कागद. 
 
कळकी नारायि प . अहतशय उंर् मन ष्ट्य; ताडासारखा उंर्, मन ष्ट्य. 
 
कळकी बाि प . बाबंचू्या नळकाडं्ात दारू ठासून केलेला बाि. 
 
कळकुटा हव. कळ लाविारा; भाडंि ज ंपविारा : ‘यशोदाबाई कृष्ट्ि त िंा कळक टा.’ - जसा 
२१४. पहा : कळकटा 
 
कळकंुबा हव. दाडंगा; मजबतू. 
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कळकूट, कळंकूट न. बाबंरू्ा लहान त कडा. 
 
कळक्या ऊस एक प्रकारर्ा ऊस. हा फार टिक असून यात रस थोडा पि फार गोड असतो. 
 
कळखंड प . अहतशय लहान त कडा; सूक्षम भाग : ‘हभवई जािो कामकोदंड । नयन बािले 
कापखंड । पातन पातहरले कळखंड । अंजनारे् ॥’ - कथा ५·१६·१८०. [सं. कला+खंड] 
 
कळगज स्त्री. ध विी (तादूंळ ध तलेले पािी). (तंजा.) 
 
कळगा प . १. कार्; बागंडीर्ा लहान त कडा : ‘हे व्यथच काकंिारे् दाहवहतल न समरझसध तट कळगे ।’ 
- मोसभा ७·९. २. मोडतोड िंालेले सामान. (व.) [सं. कल् = आवाज करिे] 
 
कळगा हव. भाडंखोर; कळलाव्या. 
 
कळगा प . (बेने इस्रायल) अंगी; अंगवस्त्र : ‘(महारिीस) आपल्या म लीर्ा कळगा बक्षीस देऊन हतर्ी 
पीडा टाळिे.’ - बेने १७. 
 
कळगोटा, कळचेट्या, कळतव्या हव. कळलाव्या; आगलाव्या; कज्जेदलाल : ‘कळरे्ट्या 
नारदम ननच्या…’ - जोफ  ४०८. 
 
कळघोडा प . कळ असलेला लाकडार्ा घोडा; याहंत्रक रर्नेर्ा घोडा. 
कळघोडा हव. हट्टी; द राग्रही. (क .) 
 
कळजी न. (जनावराच्या) हृदयातील मासं. 
 
कळजे न. वक्षस्थळ : ‘कळजे फोडीत एक नखा’ - गरा ७५. 
 
कळि न. कडधान्द्यार्ा कट; कडधान्द्य हशजवल्यानंतर काढलेले पािी; कढि : ‘क ळथारे् पातळसे 
कळि’ - स्वस्था १०२. (को.) 
 
कळिी स्त्री. डाळीर्ी बारीक किी. 
 
कळि, कळिा नप . भरडलेल्या डाळीर्ा र् रा, र् री : ‘आहि स रस उहडदारं्ी घेती । कळिा हवरस 
टाहकती ।’ - यथा १७·१३४. [सं. कला = अंश] 
 
कळिाकोंडा प . १. धान्द्यार्ा र्ूर व टरफल : ‘देवा कळिा अथवा कोंडा आम्हा ंदेई भ केच्या तोंडा ।’ 
- त काराम पदें (नवनीत प.ृ ४४८). २. गहरबारें् अन्न जसे कळिकोंड्ार्ी भाकरी आहि केण्याक रडूर्ी भाजी 
(दळिकाडंि करताना हनघिारी किी, र् रा, कोंडा वगैरे यावरून) : ‘जनाबाईंर्ी कळण्याकोंड्ार्ी 
भाकरी.’ - जसा ५७९. ३. (ल.) दळिकाडंिार्ा धंदा. 
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कळिे अहि. १. समजिे; उमजिे; जाििे : ‘कळे साधूसी द जचनार्ी ब हद्ध ।’ - ्ा ७·९२. २. मनात भरिे, 
ठसिे. ३. िंििंििे; थरथरिे; रे्तनाय क्त असिे; अन भव, आठवि (हवशषेतः द ःखार्ी) राहिे 
(शरीरावयव, इंहरय). [सं. कलन] 
 
कळिे अहि. (ल.) ओढिे; वटेाळिे : ‘वाखाहिती वदेप राि लीला । हजिे त िंा दास बळें  कळीला ।’ - 
हनम्मा १·६१. [सं. कस्] 
 
कळिे, कयिे न. कडधान्द्यार्ा कट. (गो.) पहा : कळि 
 
कळत हिहव. कळून; समजून; उमजून; ठाऊक असून; म िाम. 
 
कळतनकळत हिहव. १. अगदी थोडा; हळू; न समजेल अशा रीतीने; पके्क होय की नाही हे न सागंता 
येण्याजोगे. २. गफलतीने; र् कून; द लचक्षाम ळे; प्रमादाने; अजािता. ३. न समजून; ठाऊक नसताना. 
 
कळतमूखय हव. १. पढतमूखच; कळत असून मूखच २. ल च्चेहगरीने समजत नाही असे दाखविारा. 
 
कळता, कळती हव. स्ान; वयात आलेले : ‘हदसामासाने ग िाही वाढू लागली. पोरपि जाऊन कळती 
हदसू लागली.’ - काआ ५९. 
 
कळत्र न. स्त्री. पत्नी. पहा : कित्र 
कळथी स्त्री. क ळीथ; ह लगा. [ग .] [सं. क हलत्थ] 
 
कळणदवा प . लामिहदवा; कळीर्ा हदवा : ‘तो अहधकाया कळदीवा लाव नी तेथ आला.’ - लीर् 
१·३८. 
 
कळदीवी स्त्री. हदवटी; मशाल : ‘तो घोडेयावहर बैसोहन कळहदवीयासंी आला’ - लीर्पू ५७. 
 
कळनेपुर प . मंजूळ ध्वनी काढिारे पैंजि : ‘रिभयास रें त रें स डावी कळनेप रारं्ी’ - उगी ४४४. 
 
कळप प . १. सम दाय; जमाव; समूह (पश , पक्षी इत्यादनर्ा); िं ंड; थवा. २. (ल.) पंथ; धमच. हिस्ती 
धमात र्र्चच्या कके्षतील लोकसमूहाला ‘फ्लॉक’ (कळप) म्हितात यावरून : ‘येशूच्या कळपातं तो गेला.’ - 
झहदू ११·२·३०. [सं. कला] 
 
कळपट, कळपणटया हव. अस्वच्ि; घािेरडा : ‘माझ्या शजेारी एक कळपट मािूस बसला होता.’ - 
कोसला २४०. 
 
कळपशुद्ध हव. कळपामध्ये राहिारा; कळप सोडून न जािारा. 
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कळपा, कळपिे प . न. १. शरीरावरील सालपट; खपली; कवर्ी; त कडा; साल (भाजण्याने झकवा ऊन 
लागण्याने हनघिारी). २. हनघालेला त कडा; खवला (गंजलेल्या लोखंडार्ा); पोपडा; पाप रा : ‘काळोखारे् 
कळपे हनखळत असल्यासारखे’ - डोह १६९. ३. दगडार्ी हनघालेली कपरी; लाकडार्ी ढलपी, हिंलपी. 
 
कळपातिे गुरू (ल.) दाडंगा; उद्धट; अहतशय िंोंड, खेडवळ असा मािूस; असंस्कृत मािूस. 
 
कळपुटी स्त्री. मासळीच्या डोक्यार्ा केलेला एक खाद्यपदाथच. (गो.) 
 
कळफिक प . टंकलेखन यंत्रावरील अक्षरवहटका असलेला फलक. 
 
कळभांड पहा : कळंभट 
 
कळम प . कळंक; गंज. (गो.) 
 
कळमळ, कळमळी स्त्री. वातंी होण्यापूवी पोटात होिारी हवकृती; मळमळ; उबळ; पोटात कालविे; 
ढवळिे. [सं. कलमल] 
 
कळमळिे अहि. पोटात ढवळून येिे; उमळिे. २. दयेने, मनाच्या कोमलपिाने कळकळिे; पोटात 
त टिे. 
 
कळयारा हव. हट्टी; द राग्रही. (क .) 
 

कळिावी स्त्री. १. एक औषधी फूलवेल. हहला खड्ानाग. (को.) कलई, कळवी अशी नाव ेआहेत 
: ‘(कळलावीच्या) कादं्यात गभाशयास विेा आििारे रव्य असते.’ – वनश्री ४७२. २. एक वनस्पती कंद. 
[सं. कहलहाहर] 
 
कळिाव्या हव. तंटे लाविारा; आगलाव्या; कळीर्ा नारद; कज्जेदलाल : ‘असो नारद तेथूहन 
हनघाला । बािास रारे् दळन । पातला । वीर कापंले ते वेळा ं। म्हिती कळलाव्या आलारे ।’ – जै ८३·८४. 
 
कळव, कोळोव प . माडार्ा क ं र्ा. (गो.) 
 
कळवि स्त्री. मोठी िं ंज : ‘नरार्ी द सऱ्या एका नराशी लागलेली कळवि.’ – डोह १४७. 
 
कळविे सहि. दोरीने बाधंिे : ‘तो (घोडा) कळहवला ऐसा होए’ – लीर्पू ३१. 
 
कळविे हि. बातमी देिे; माहीत करून देिे; सागंिे. 
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कळवळ, कळवळा, कळवळी स्त्री. प . स्त्री. १. कीव; रव; पोटात होिारी कालवाकालव; दयेर्ा 
उमाळा. २. खळखळ : ‘योहगया अंतरन अहत हनश्चल । नाहन कळवळ कल्पना ।’ – एभा ८·५६. ३.आस्था; 
माया. 
 
कळवळिे अहि. १. दयारच होिे; कीव येिे; रविे : ‘रडे हशश  तयास घे कळवळोहन माता कडे ।’ – 
केका १२१. २. व्यहथत होिे; द ःखाने कासावीस होिे; व्याकूळ होिे (झवर्ू र्ाविे, हतहडक उठिे 
इत्यादनम ळे). २. आपटिे, पडिे इत्यादनम ळे वेदना होिे; हवव्हळिे. [सं. क्लव, क्लमथ ] 
 
कळवंड, कळवंडा, कळवंडी स्त्री. प . स्त्री. १. गमतीर्ी क स्ती; िंोंबािंोंबी; अंगर्टीला जािे 
(क रया – माजंरारे्) : ‘वाघार्ी कळवडं र्ालहलया.’ – वामा ४७. २. भाडंि; कलह : ‘झशदे-होळकर आले 
कळवडंी । मरिार्ी ह ंडी ।’ – राला १०४. (वा.) कळवंड पडिे – कलह लागिे : ‘साराशं प ढे (श्रीमंत-
झशद्यातं) कळवडंी पडाव्या ऐसा रंग हदसतो.’ – ऐलेसं ६७१८. 
 
कळवंडिे अहि. १. मोठमोठ्या आवाजात भाडंिे; तंटा करिे; कज्जा करिे : ‘लेको, रोज उठून 
कळवडंता का कैकाड्ासारखे?’ – फपा ३२. २. भाडंिात झकवा आरडाओरडीत द सऱ्याच्या अंगावरून 
पलीकडे उड्ा मारिे; खेळात भाडंिे (क त्री, माजंरे इ. नी). [सं. कलह + ह ंड] 
 
कळवंडाकळवंड स्त्री. परस्पर भाडंि, तंडि; साधारि भाडंितंटा. पहा : कळवंड 
 
कळवंतीि स्त्री. नार्िारी व गािारी स्त्री; नायकीि; कंर्नी. कळवतंीि व कसबीि यात भेद आहे. 
कळवतंीि उभी राहून झकवा नार्त गाते पि कसबीि बसूनर्गाते. तसेर् कळवतंीि गीत, नृत्य इत्यादी 
कलावंर आपली उपजीहवका करते, पि कसबीि उपजीहवकेसाठी देहहविय करते. [सं. कलावहंतनी]  
 
कळवंतीि स्त्री. बाजरीच्या हपकावरील एक हकडा; पाखरू; फ लपाखरू; पतंग. 
 
कळवा प . हवसवि नावाच्या मासळीरे् पोर. (गो.) 
 
कळवा, कळावा प . १. (घोडा वगैरे जनावराच्या) प ढच्या व मागच्या एकेका पायाला बाधंलेली दोरी, 
वादी (जनावरक रिात र्रत असता दूर जाऊ नये म्हिून ही दोरी बाधंतात). (हि. घालिे.) : ‘पाठीवहर 
मोळी । तोहर् कळवा पायन तळन ।’ – त गा १५४२. २. कळव्याने जनावर बाधंिे; जखडिे, खोडा घालिे. ३. 
(ल.). बाधं : ‘महनतबी न्द्हाईस आन मनाला कळवाबी घालीत न्द्हाईस.’ – मळिी १२. [क. कहळव  = 
अडकविे] 
 
कळवाकळव स्त्री. १. सवचत्र सागंिे; र्ोहोकडे कळविे. २. याने त्याला, त्याने याला अशा रीतीने 
सागंिे; परस्पर कळविे. [कळहविेरे् हद्व.] 
 
कळवांणतिीचे दुःख गमी; वशे्यासंगाम ळे जडलेला रोग : ‘तेथे हतकडील कळवाहंतिीर् ंद ःख भरलं.’ – 
सब ३५. (का.) 
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कळवी स्त्री. धान्द्य मोजण्यारे् माप; सोळा मि; म ख्य सरकारी खहजन्द्यातून खोटे झकवा बदनािे म्हिून 
परगण्याच्या खहजन्द्यात परत आलेली रक्कम, पैसा; खोटे नािे. 
 
कळशी, कळसी स्त्री. १. लहान घागर; केळी. २. झभतीवर झकवा इमारतीवर गोळा, काठी इत्यादनवर 
कळसाप्रमािे असिारी नक्षी. ३. तबला. (गो.) [सं. कलश] 
 
कळशी स्त्री. धान्द्य मोजण्यारे् पहरमाि. सोळा मि म्हिजे एक कळशी. ‘सोळा मि धान्द्याला कळशी 
म्हित.’ – साजं २१. 
 
कळस प . १. देऊळ, अंबारी, देव्हारा, तंबरू्ा खाबं, िपरारं्ी टोके इत्याहदकावंर लावलेला स शोहभत 
झकवा रंगीत असा लाकडार्ा, दगडार्ा, बाधंकामार्ा वगैरे नक्षीदार कलशाकार भाग. २. घ मटी; हशखर. ३. 
(ल.) उत झरोत झर होिाऱ्या वृद्धीर्ा (मोठेपिार्ा, र्ागंल्या झकवा वाईट कृत्यार्ा) अहतरेक; पराकाष्ठा; 
हशरोझबदू; हशखर. ४. एखाद्या कामार्ा शवेट, अंत; पलटीर्ा प्रारंभ; ‘िंाला भक्तीर्ा कळस । आले वसतीस 
दोष ।’ – त गा ४९२. ५. मानेर्ा कळस, हशखर; मस्तक; डोके. ६. कलश; लहान घागर (मातीर्ी झकवा 
धातूर्ी). (वा.) मानेचा कळस ढळिे, कळस ढळिे – मरिोन्द्म ख होिे. कळस होिे – देऊळ वगैरे 
इमारतीवर कळस ठेवला म्हिजे बाधंकामार्ी पूिचता िंाली असे होते. त्यावरून पूिच वैभवाला र्ढिे; जोर, 
तीव्रता, अहतरेक होिे; हवस्तार वगैरेर्ी पूिच वाढ होिे (हा शब्दप्रयोग र्ागंल्या व वाईट अशा दोन्द्ही अथी 
वापरतात). जसे :– वैभवार्ा – द ःखार्ा कळस िंाला. कळसास पोचिे – पराकोटीला जािे; अहतरेक 
होिे : ‘म लाचं्या स ंदर नावारें् उद्धट अपभ्रंश करण्यार्ी कला आमच्या कोकिात कळसास पोर्लेली आहे.’ 
– एल्गार ३७. कळसा येिे – यशस्वी होिे. कळसास येिे – संपिे : ‘कळसा आलें  हनरूपि । पे्रम सज्जन 
जािती ।’ – एरुस्व १८·६०. 
 
कळसिे  उहि. ग प्तपिे पाहिे; हेरिे; बारीकपिे व हज्ासूपिे पाहिे; हज्ासापूवचक व र्ौकसपिाने 
तपासिे; सूक्षम रीतीने व लक्षपूवचक पाहिे; कळाशीने पाहिे. [सं. कला+ईक्ष्] 
 
कळसपट्टी स्त्री. (स्था.) कळसारं्ी नक्षी असलेली पट्टी, पान : ‘माडीला कळसपट्टी सोहनयार्ी ।’ – 
लोक २·६८. 
 
कळसपाक प . पाढंऱ्या वस्त्रावरील एक प्रकाररे् रंगीत वलेपत झी (ओजीच्या आकारार्ी, 
उलटस लट कळस असलेली) : ‘नाना मिलीबंदरें । कळसपाखें दशचनासी आलन ।’ – सप्र ९·२८. 
 
कळसपाकी हव. कळसपाक काढलेले (कापड, पागोटे); हवहशष् नागमोडी रंगीत वलेपत झीरे् (वस्त्र, 
बायकारें् पातळ); कळसपाक या गावी तयार होिारे कापड : ‘वसे्त्र मंदील द पट्टा, िंगा हतवट कलसपाकी 
बाधंावयारे् पदक’ – पेद ३३·३४०. 
 
कळसविी न. १. (लग्नात) वधूवर न्द्हातेवळेी नवऱ्याम लाच्या अंगावरील जे पािी म लीच्या 
अंगावर पडते त्याला म्हितात : ‘नंतर न्द्हाताना कळसविी वगैरे घातले’ – पलको १६६. (सामा.) नवऱ्यारे् 
उष्े पािी; एक ग्रामार्ार. (वा.) कळसविी मानविे – लग्न अंगी लागिे; लग्नानंतर बाह्यरंगात लक्षिीय 
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असा बदल होिे. २. (ल.) नवपेिारे् तेज, ऐट : ‘दादर त्यावळेी न कतेर् शहरीपिारे् कळसविी र्ढवीत 
होते.’ – माजी १९१०. [सं. कलश + वन = पािी] 
 
कळसा प . १. तोटीर्ी, मातीर्ी मोठी घागर, घडा. कोकिात नारळी वगैरे िंाडानंा पािी 
घालण्यासाठी कळसा वापरतात : ‘क ं भाराकडून कळसे व केळी आिून’ - गार १५५. २. धातूर्ी घागर. 
(राजा.) ३. (क ं भारी) ज्यापासून मडकी वगैरे करतात त्या मळलेल्या मातीर्ा ढीग. ४. अक्षयतृतीयेच्या 
हदवशी ब्राह्िाला दान देण्यार्ा मातीर्ा कलश. (ना., व.) ५. श भकायाच्या प्रसंगी वापरण्यात येिारी 
मातीर्ी लहान घागर; कलश. (व.) [सं. कलश] 
 
कळसाध्याय प . अखेरर्ा अध्याय. 
 
कळसंुचे सहि. १. हमसळ; कालविे; ढवळिे. २.नारळार्ा कीस तव्यावर परतिे. 
 
कळसूत्र नं. १. बाह ली नार्वण्यार्ी दोरी, साधन. पहा : कळसूत्री बाहुिे. २. (ल.) म ख्य भाग; मध्यवती 
कल्पना; म ख्य आधार; ज्यावर सवच हालर्ाली अवलंबनू असतात असा भाग : ‘जी साऱ्या नाटकारे् जिों काय 
कळसूत्रर् आहे.’ – हन ५३७. ३. खरा र्ालक अदृश्य राहून हनजीव वस्तू स्वयंपे्ररिेने र्लनवलन करतात 
असे भासवण्यार्ी य क्ती. [सै.] 
 
कळसूत्र न. स रंुगार्ी दोरी. 
 
कळसूत्री हव. कळसूत्रार्ी; कळसूत्रासंबधंी. 

स्त्री. (ल) िातंी; ग प्त हालर्ाल; अर्ानक िंालेली उलथापालथ : ‘कशी एकाएकी िंाली धन्द्य 
कळसूत्री ।’ – ऐपो ४०४. 
 
कळसूत्री बाहुिे, कळासूत्री बाहुिे १. बाह ल्यारें् अवयव जसे पाहहजेत तसे हफरावते म्हिून य क्तीने 
त्याचं्या अंगातून दोरे काढून त्या दोऱ्याच्या योगाने वार्हवल्या जािाऱ्या बाह ल्या. प्रार्ीन काळी कळसूत्री 
बाह ल्याचं्या खेळार्ा प्रर्ार सवचत्र असे. ‘सूत्रधार’ हा शब्दही त्यावरून आला. २. (ल.) स्वतःला काही ठाम 
मत नसून द सऱ्याच्या मताने वागिारा मािूस; कोिाच्या तरी कह्यात राहिारा, परावलंबी मािूस : 
‘बाजीरावार्ें कळसूत्री बाह लें  आपले हातन बरें सापंडलें  असें बाळोबास वाटलें .’ – अस्तंभा १९. 
 
कळसो प . मोठी घागर. (क .) 
 
कळहिे अहि. भाडंिे : ‘ऐसे दोघे कळहाउ लागले’ – परं्ो १५९·९ 
 
कळहंस प . एक प्रकारर्ा हंस : ‘आप ला कळखी : कहवता कळहंसाते पढवी  – ’उगी २३. 
 
कळहारी स्त्री. अंतःकरि : ‘उगती कटाक्षसवांहर्या प टी : कळहारीये जीवाहर्ये’ – उगी ४५३. 
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कळज्ञ हव. १. सू्; जािता : ‘श्लाध्य हा त ज नसें कळ्ा ।’ – अकळ हहरराज म ग्दर्ायांरे् भाषातंर. 
२. कलावान. [सं. कला + ्] 
 
कळंक प . कलंक; डाग; बट्टा; काहळमा; कीट; गंज. पहा : किंक ‘तयाहर्ये हदठीर्ा िंिें कळंक  । 
लागेल त हिंया पे्रमा ॥’ – ्ा ६·११५. पहा : कळकट [सं. कलंक] 
 
कळंकट, कळकट हव. १. गंजाने कळकलेले; हवषार लागलेले; महलन; खराब; अस्वच्ि : 
‘हगरण्याचं्या हवनंे काळवंडलेला कळकट रे्हरा.....’ – धाधो २७. २. घािेरडे; वाईट ग ि ज्यात आहेत 
असे; दूहषत; पापी (मािूस, र्ाल, वतचन). [सं. कलंहकत] 
 
कळंकटिे, कळकटिे अहि. १. झकहर्त कळकिे; हहरव े होिे; गंजिे. २. घािेरडे होिे; नासिे : 
‘कळकटेना हें नामहपय ख ।’ – दाव ७८१. 
 
कळंकी स्त्री. बाबूरं्ी एक जात; किक. (गो.) 
 
कळंकी प . हव. पातकी. पहा : किंकी : ‘गेला तरी जावो स खें नरकासी । कळंकी याहवशन हशवो नये ।’ – 
त गा ३७४४. 
 
कळंकी नारद भाडंखोर, कळलाव्या, भाडंि लाविारा मािूस. 
 
कळंकी नारायि लंबाट्या; शलेाट्या; ढंगाळ्या. 
कळंग प . हभल्ल हस्त्रयाचं्या कानातील एक दाहगना : ‘किी कळंग  लेइली स ंदरी । केतकीदलें  शोभती 
हशरन ।’ – कथा २·१५·१३७. 
 
कळंजिे अहि. १. अहतशय भ केम ळे झकवा रडण्याम ळे थकून जाऊन व्याकूळ होिे (मूल इ.); 
मूल्च्िचत होिे. (कों.) २. हखन्न होिे; काळवडंिे : ‘हतरे् मन एकाबाजूने जसे मोहरून गेले होते तसे द सऱ्या 
बाजूने कळंजून गेले होते.’ – पाषाि २४४. [सं. कलंज] 
 
कळंजिे सहि. घरे पाडिे; व्यहथत करिे; टोर्िे : ‘पि त्या वाळत र्ाललेल्या हधप्पाड मािसार्ी 
मनाला कळंजून टाकिारी िाया माझ्याबरोबर सारखी येत होती.’ – उअं ६८ 
 
कळंजतूक हव. अहतशय स ढाळ व वजनात भारी असे; औटभर वजनारे् (मोती वगैरे) : ‘गवारा 
हातन दीजे कळंजतूक मोतन ।’ – भाए ६७४. [सं. कलंज = पहरमािहवशषे] 
 
कळंजे न. अपयश. (गो.) 
 
कळंब प . कदंब. आकाराने मोठे रंुद पानारे् िंाड. यास गोंद येतो. [सं. कदंब] 
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कळंब प . उमाळा; उकळी; पूर : ‘रघोजी रुस्त मराव जखमी तेथेर् होता. त्यालाही द ःखार्ा कळंब 
आला.’ – ऐपो १५. 
 
कळंबी स्त्री. मागर्ी डोलकाठी. पहा : किबी, किंबी. 
  
कळंबी स्त्री. वाळवी : ‘कळंबी लागे हहरवती तस्करा घालोहन खान ।’ – हिप . २८·७. 
 
कळंबे न. क रयार्ी ित्री; क रयारे् मूत. पहा : अळंबे 
 
कळंभट हव. भाडंक दळ: ‘हनशकं हनलाहजरा कळंभट । जगभाडं हवकारी ।’ – दास २·३·३२. 
 
कळंभा प . भाडंि; तंटा : ‘बोलें  इंहरया लागे कळंभा ।’ – ्ा ६·१६.[सं. कलह+भडं] 
 
कळा प . १. फ लार्ी मोठी कळी; कोरक; कळीरे् मोठे स्वरूप : ‘तो कनकर्ंपकार्ा कळा ।’ – ्ा 
६·२५७. २. केळफूल : ‘पाहता ंजैसा केळीर्ा कळा । स्वयें हवकासे फलादंळा ं।’ – एभा २·५७७. ३. र्ौफ ला 
वगैरेत शोभेसाठी कळीच्या आकारारे् हातात धरण्यासाठी जे बोंड बसवतात ते. ४. ब गडीर्ा वरर्ा 
कळीसारखा भाग. [सं. कहलका] 
 
कळा प . कलह. 
 
कळा प . कौल; प्रसाद : ‘अंबा आज अगदी आनंदात हदसली व मलाउजवा कळा हदला.’ – मल्स्थ 
१८३. 
कळा प . १. ज्यातून ज्योत बाहेर पडते तो स्टोव्हर्ा भाग : ‘स्टोव्हर्ा कळा (बनचर) वररे्वर हबघडत 
नाहन.’ – पाक ४२. २. ज्यातून दाढ झकवा स ळा बाहेर पडतो असा फ गीर भाग : ‘स ळ्याचं्या म ळाशी नंतर 
येिाऱ्या नव्या स ळ्यारें् कळे असतात.’ – भास ३०. 
 
कळा स्त्री. १. हकरि; प्रकाश : ‘जैसें शारदीयेरे् र्ंरकळे । माजन अमृतकि कोंवळे ।’ – ्ा १·५६. २. 
तेज : ‘कातंी तैसें झपडारे्हन आकारें । तें कळाहर् का ंअवतरें ।’ – ्ा ६·२५०. ३. र्रंार्ा सोळावा अंश, 
त्यावरून १६ ही संख्या : ‘र्रंमा कळन धाला । न हदसे कोिें आंगन वोसावला ।’ – ्ा १५·३०३. [सं. कला] 
(वा.) कळा खािे – अब्र ूघालविे; लाज उत्पन्न करिे : ‘या नाईहकिनना बलावले म्हिजे त्या प्रवीि नसतात 
व करे्रीर्ी कळा खातात’ – ऐकोप र. कळा जािे, कळा िोपिे – रया जािे; अवनती होिे; द म चखलेले 
हदसिे; हनस्तेज होिे : ‘त्याच्या अठरा कारखान्द्याच्या गेल्या कळा ।’ – ऐपो १४२. 
 
कळा स्त्री. १. हालर्ाल; र्लनवलन : ‘शहररातं हनया प्राि गळाल्या लोपहत सवच कळा ।’ – रत्न ४·३. 
२. प्रकार : ‘बालक नारे् नाना कळा ।’ – एभा ३·५९९. ३. िीडा. [सं. कला] 
 
कळा स्त्री. १. ल्स्थती : ‘काय भाव एक हनवडंू हनराळा । जािसी तंू कळा अंतरनर्ी ।’ – त गा १६१३. २. 
देखावा; सोंग; दशा : ‘दाउहन वैराग्यार्ी कळा । भोगी हवषयारं्ा सोहळा ।’ – त गा २८३५. 
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कळा स्त्री. १. य क्ती : ‘कळा त जपाशन आम रे् हजवन । उहर्त करून देई आम्हा ं।’ – त गा ९. २. र्ात यच; 
करिी : ‘पाव्यामाजन राग्ान । केल्या अहत मध र गायन । तो पाव्यार्ा नव्हे ग ि । कळा जाि गात्यार्ी ।’ – 
एभा १०·२६७. ३. ्ान : ‘कस्त रीर्ा वास घेईल काऊळा । तहरर् ती कळा कळे तया ।’ – ब ९८. 
 
कळाईत हव. क शल; कलावान (मन ष्ट्य). 
 
कळाकळा करिे सहि. त्रासदायक व डोके उठहविाऱ्या हेकेखोरपिाने भाषि करिे; भीक मागिे; कंटाळा 
येईल अशा रीतीने प नःप न्द्हा सागंिे. [ध्व.] 
 
कळाकळी स्त्री. १. ममच; कौशल्य. २. लढत : ‘तेजी ज ंिंार्ी कळाकळी । ते देशाहंर् वगेळी ।’ – हशव 
८७९. 
 
कळाकांती स्त्री. (शरीरावरील, रे्हऱ्यावरील) र्मक; सतेजता; तेज; टवटवी. 
 
कळाकुशिता, कळाकौशल्य, स्त्री. न. कसब व र्ात यच; नैप ण्य व करामत; शहािपिा व ब द्धी. 
 
कळाकुसरी स्त्री. अव. १. (क सरी हा शब्द ल प्त िंाला असून बह धा कळा शब्दाबरोबर अहधक 
जोर येण्याकहरता योजतात.) र्ात यार्ी कल्पना; य क्ती; करामत; क शलतेर्ी रर्ना; शहािपिार्ी योजना. 
२. कौशल्य; कसब; काराहगरी (गािे, हर्त्रकला इत्यादीतील) : ‘पहतच्या संगावारं्ूहन सवच स्त्रीच्या वृथा 
कळाक सरी ।’ – मो ३. बारीक नक्षीकाम (जीगरे् काम, भरतकाम इ.). 
 
कळाकुसळ हन. कलातंक शल : ‘कैसा रूपें ग िें त म्ही सागंा वो गोपाळा : त म्ही कळाक सळ सकळा’ 
– हपा ६०. 
 
कळाखाऊ हव. १. एखाद्याच्या मोठेपिाला, अब्रलूा काहळमा आििारा. २. जो द सऱ्याला मूखच 
बनवतो, घोटाळ्यात, गोत्यात आितो तो : ‘घरी कळाखाऊ अबला नसावी अशी । अवघा वळे रागामधी नागीि 
घ सघ शी ।’ – पला ८०. ३. (व्यापक) शोभा येण्यासाठी, सौंदयासाठी कोितीही गोष् केली असता हतर्ा 
ज्यावर पहरिाम होत नाही अशी व्यक्ती (हवशषेतः हस्त्रया व म ले); घािेरडा; कळाहीन; मळकट. 
 
कळातीत हव. हनग चि (परब्रह्). [सं. कला + अतीत] 
 
कळातीन स्त्री. कलावतंीि. (व.) 
 
कळातुटी स्त्री. र्रंाच्या कलारं्ा क्षय : ‘तया (र्रंा) आहत कळात टी : अस्ता जाए सेवटी’ – सव 
३६·२. 

हव. ज्यार्ी कळा क्षीि होत जाते असा : ‘पहर तो (र्रं ) कळात टी पाहावा : कृष्ट्िपक्षी’ – ऋम 
७२१. 
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कळाधर हव. कलावान; पहंडत; हवद्वान : ‘हजत के कळाधर परृ्थ्वीवरी । जेजे आले शाहू नगरन ।’ – हनमा 
(आत्मर्हरत्र) १. १०६. 
 
कळानष्ट हव. घािेरडी : ‘हतर्ी राहिी कळानष्.’ – पासंग १२०. 
 
कळाणनधी प . १. र्रं. २. ज्याच्यापाशी प ष्ट्कळ कला आहेत अशी व्यक्ती. 
 
कळान्यास हव. प ष्ट्कळ कलाकौशल्याने बनवलेले; नक्षीदार : ‘पारं्ा आंगोहळया ं हवन्द्यास । 
कळान्द्यास म हरका ।’ – एरुस्व १५·५३. 
 
कळापात्र हव. कळावान; कलावतं : ‘हवद्यापात्रें कळापात्रें । हवशषे ग िारं्न सत्पात्रें ।’ – दास 
१·८·२३. 
 न. कलावतंीि : ‘तों सभेसी आलन कळापात्रें । श्रीर्ी लीला वर्मिती हवहर्त्रें । – हहर २९·१५१.  
 
कळाफूि न. १. औषधासाठी वाळवलेली फ लार्ी एक कळी. २. कोितेही कळीच्या आकारारे् 
फूल. 
 
कळामोगरा प . (सोनारी) मोगऱ्याच्या फ लाच्या कळीसारखा आकार हदलेला कोित्याही 
दाहगन्द्यार्ा भाग. पहा : कळी 
 
कळाव प . उशीर; वळे. (गो.) [सं. कालव्यय] 
 
कळावती स्त्री. कलागत; भाडंि : ‘ ..... त्यामध्ये व पहंडत मशारइलेमध्यें कळावती जाली.’ – 
ऐसंसाख १·११९. 
 
कळावा प . पायबदं. पहा : कळवा : ‘भीम कसा हविमगहत सेवक िंाला ह्या कळावासा ।’ – मोरोि 
१२·२६. [क.] 
 
कळाणवद हव. कलेरे् ्ान असिारा, ्ानी कलावान; क शल : ‘ते कळाहवदन आइकावी । अवधान 
देओनी ।’ – हशव ६५१. [सं.] 
 
कळावी, कळाणवया स्त्री. १. हस्त्रयाचं्या हातातील कळेदार दाहगना : ‘करन कळाहवया र् डे कंकिें । 
म हरका रत्नें स लक्षिें ।’ – कथा ५·१६·१८३. २. हत झीच्या दातानंा बसवलेल्या सोन्द्याच्या स ळी, शेंबी, टोपि 
: ‘पषृ्ठी हमरहवलन ग ढारन । दंतन खोहवल्या कळाहवया स री ।’ – कथा ४·९·४६. ३. कोपरापासून मनगटापयंतर्ा 
भाग : ‘आंगी रत्नारं्ी अळंकरिें; कळावीयासंी माल्हाडी वाहत काकंिे’ – नरुस्व ८४. 
 
कळावो प . हमठागरातील माती. (गो.) 
 
कळाशास्त्र न. हशल्पकला : ‘की बह बाळािा घडली भाबं; कळाशास्त्रार्ी’ – नरुस्व ४१८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कळाशी स्त्री. म ख, हात, पाय आहि वाद्यघोष यासंह नृत्य : ‘मोटका कळाशी करी ।’ – भाए ४५९. [सं. 
कला झकवा कलहशका] 
 
कळाशी, कळासी स्त्री. १. दोन लाकडे झकवा दगड यारं्ा एकाशी एक घट्ट व नीट बसवलेला 
साधंा, संधी. २. साधं्यार्ा बेमालूम जोड; एकसंधीपिा. ३. असा साधंा करण्याकहरता दोन्द्ही बाजंूर्ा जोडाशी 
येिारा सफाईदार केलेला पृष्ठभाग : ‘साधं्यातं दशचनी बाजूपासून हनदान तीन इंर् कळाशी असावी.’ – मरॅट 
३४. ४. कळाशी करण्यारे् हत्यार; फावडी; आखिी; खताविी. ५. (स तारी) हखळा असलेली बारीक पट्टी. 
हहने लाकडावर खोल रेघा काढतात. (गो.) ६. नागंराच्या दातानंा फाळ पक्का बसवण्याकहरता घालायर्ी 
लोखंडी कडी. (व.) ७. कायमपिा; बेमालूमपिा : ‘अिं हिहह न वरे् हा र्रं अस्तार्लासी । यद पहतहवरहार्ी 
बसैवीली कळासी ॥’ – सारुह ३·११०. [सं. कलायस्] 
 
कळाशी, कळासी स्त्री. कौशल्य; ह शारी. पहा : कळास : ‘य क्तीने, कळाशीने मोरे्बदंी केली.’ – 
भाब १५. 
 
कळाशीदार हव. ग ळग ळीत. 
 
कळास कळासू हव. घाटदार; डौलदार : ‘मध्य कळासू नेटका । क्ष र घंहटका मेखळे ।’ – एभा 
११·१४८१.  प . कौशल्य : ‘तों ताडंवहमसें कळास  । दाहवसी तंू ॥’ – ्ा १७·८. 
 
कळास काम कळाशीरे् काम; झकहर्तही फट राहू न देता जोडिी केलेले पके्क बदं काम; कौशल्यय क्त 
काम; स ंदर घडकाम. [सं. कौशल्यकमच] 
कळासिे सहि. १. साधंा जोडिे; एकत्र करिे. २. (ल.) जखडिे; घट्ट करिे, बाधंिे : ‘कमाच्या 
वज्रगाठंी । कळासे तो ॥’ – ्ा १८·३९२. ३. फट न ठेवता बाधंकाम करिे; घट्ट, मजबतू जोडिी करिे; पके्क 
बदं करिे : ‘सवच द्वारन कवाडें । कळासती ।’ – ्ा १८·११२. ४. हनग्रह, हनरोधन करिे : ‘बाहेरी धीट जैसी । 
दाट गा पहत कळासी ।’ – ्ा १३·५०६. ५. कोंडिे, बदं करिे : ‘जहर संयमार्न अखंडें । सवचद्वारन कवाडें । 
कळासहत’ – ्ा ८·११०. 
 
कळासा प . हशखर: ‘वहर कमळकहळकारें् कळासे : माझज सोने केतकीर्न हंसे’ – नरुस्व ४३३. 
 
कळासूत्र पहा : कळसूत्र 
 
कळास्य प . कळाशीने केलेली घडि; बेमालूम रर्ना, बाधंिी; कळाशी : ‘पाहता ंमंडपार्ा कळास्य । 
तेिें हष ेपरम हास्य ।’ – स्वान  ८·५. ४९. 
 
कळाहीन हव. घािेरडे; हनस्तेज. 
 
कळाळहाट प . मद्यारे् द कान : ‘आवडा एका खाहटकहाट : तेथहर् कळाळहाट ’ – स्थापो ८१. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कळाळी स्त्री. भडका. 
 
कळांतर न. व्याज. पहा : किांतर : ‘पै कळातंर गाठंी बाहंधजे ।’ – ्ा१७·२८७. 
 
कणळकटा, कणळकाटा प . भाडंि; कलह : ‘हवहध हनषेधाहंर्या वाटा । दाहवता हाहर् हदवटा । बंधमोक्ष 
कहळकाटा । हशष् हाहर् ॥’ – अमृ ६·५. 
 हव. भाडंखोर; कलह लाविारा. [सं.] 
 
कणळका १. पहा : कणिका : ‘पहर कहळकेमाजी सापंडे । कोंवहळये ॥’ – ्ा १·२०१. २. (ल.) ज्योत 
(हदव्यार्ी) : ‘जैसी दीपकहळका धाक टी । परी बह  तेजातें प्रकटी ।’ – ्ा २·२३८. 
 
कणळकाळ प . १. कहलय ग; कहलय गातील काळ. २. (ल.) अहनष्, संकटमय वळे; हवपत झीर्ा 
समय : ‘त्यासी कहळकाळार्ें नाहन भय ।’ – हहर १८·८. ३. यम. 
 
कणळकोणळगा प . फ लाच्या कळीत ग ंतलेला भ गंा : ‘उदैजत पराझबबी : कहळकोहळगा राहहला कोंभन’ 
– ऋव ५६९. 
 
कणळत हव. ग्रासलेला; पीडलेला. [सं] 
 
कणळता हव. १. ग्रास करिारा; खािारा : ‘पै कहळतयामंाजन महाकाळ ।’ – ्ा १०·२४८. २. कळ 
र्ालविारा, हफरविारा; हनयामक : ‘जो जगार्ा हनयंता । त्या काळार्ा कृष्ट्ि कहळता ।’ – एभा ६·३२६. 
 
कणळमळ प . कहलय गातील पाप : ‘तंव त मरे्हन दशचनें तत्काळ । नासती सकळ कहळमळ ।’ – 
एभा २·२४३. 
 
कणळयोग न. कहलय ग : ‘जैसा कहळयोगार्ा ंरोगावा ं: रुषेर्श्रन काहढल काढावा’ – ्ाप्र १०४४. 
 
कणळरव प . पक्षयारें् कूजन : ‘वहर स हाव ेकहळरव : पहक्षयारें्’ – ऋव ७२. 
 
कणळिाउ, कणळिावा हव. कळलाव्या; आगलाव्या; भाडंितंटा उपल्स्थत करिारा : ‘तंव ंभिती हा 
कहळलावा आला ।’ – हशव १३१. 
 
कणळवर, कळीवर न. मृतदेह : ‘आताहंर् पडो अथवाराहो । हमर्थ्या कळीवर ।’ – दास ७·१०·९०. 
पहा : किेवर [सं. कलेवर] 
 
कणळसी स्त्री. लहान घागर : ‘मंद स योधनद मचहतहवषयवल्ली सेकमूळ तंू कहळसी ।’ – मोकिच ३०. ८४. [सं. 
कलश] 
 
ककळद्री हव. दहररी; दळभद्र्या. पहा : किंदर (गो.) [फा. कलंदर] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कळी स्त्री. १. भाडंि; तंटा; कज्जा; कलागत : ‘हवकत कळी जयानें घेतली आहज मोलें  ।’ – सारुह 
३·७८. २. कहलय ग; र्ालूय ग : ‘ऐसें य गन परी कळन । आहि महाराष्ट्र मंडळी ।’ – ्ा १८·•१८०३. ३. य द्ध : 
‘ऐसें गोत्रहर् दोहन दळन । उहदत जालें  असे कळी ।’ – ्ा १. १८४. [सं. कहल] (वा.) कळीिा येिे – 
भाडंायला लागिे : ‘पि तो कळीला आला.’ – ययाती २९८. कळीवाचून काटा णनघिे – भाडंितंटा झकवा 
त्रासावार्ून अहनष् गोष् नाहीशी होिे : ‘कॉलेजात हवद्यार्थ्यांर्ी मनस्वी गदी होत असते व ती कमी व्हावी 
यासाठी कॉलेजर्ी फी १५ रूपये करावी म्हिजे आपोआपर् कळीवारं्ून काटा हनघेल अशी कल्पना आहे.’ 
– मनोरंजन प . ७. भाग ८. 
 
कळी स्त्री. (वस्त्रोद्योग) सात र्टके एकत्र असिारी स तार्ी लड. [सं. कहलका] 
 
कळी स्त्री. १. कहलका; फूल उमलण्यापूवी पाकळ्यारं्ी परस्परात संकोर् िंालेली ल्स्थती; म क ल; 
कोरक. २. कमळाच्या कळीच्या आकारारे् एका जातीरे् हल्स्तदंती झकवा लाकडी भाडें (यात केशर इत्यादी 
ठेवतात.). ३. ब दंीच्या लाडवातील दािा. ४. लहान खडा. (भाजलेल्या र् नखडीर्ा, हमठार्ा इ.) जसे : – 
र् नकळी : ‘त का म्हिे लविकळी । पडता ंजळन तें होय ।’ – त गा २७१९. ५. कळीच्या आकृतीर्ा खायर्ा 
हवडा - पट्टी; कळीदार पट्टी. ६. अंगरख्याच्या घोळाच्या दोन हत्रकोिी भागापंैकी मागील भाग (हे दोन्द्ही भाग 
व आगा हमळून घोळार्ी बाजू होते.); अंगरख्याच्या कापडारे् हत्रकोिाकार असलेले त कडे. ७. सदऱ्याच्या 
बगलेत झकवा र्ोळीच्या बगलेत लावलेले अन िमे र्ौकोनी व हत्रकोिी त कडे; बगल िंाकिारा कपडा. ८. 
मराठेशाही पागोट्याच्या प ढील भागी असलेला कळीच्या आकृतीर्ा पीळ. ९. एखाद्या काटकी भोवताली 
ग ंडाळलेले स मारे तीन मासे वजनारे् रेशीम, रेशीम दोरा. १०. लहानशा काटकीला माती लावनू भोवती बेगड 
ग ंडाळून तयार केलेला त कडा; बेगड लावलेली मातीर्ी, कळीच्या आकारार्ी गोळी बसवलेली असते तो 
कळस. ११.र्ौपाखी िपरार्ी हतकोनी बाजू. (सं) (वा.) कळी उमििे, कळी खुििे – १. फूल हवकसिे, 
फ लिे, उघडिे. २. (ल.) (आतल्या गाठीच्या व घ म्या मािसाने) मौन सोडून मोकळेपिाने बोलायला 
लागिे. ३. एखाद्यार्ा रुसवा, औदासीन्द्य जाऊन रे्हरा प्रफ ल्लीत होिे. ४. स्पधेने झकवा मत्सराने जळिे; 
र्ढाओढीच्या भरीस पडिे. कळी उसळिे – जोरार्ी लैं हगक वासना होिे : ‘जेव्हा त्यार्ी कळी उसळे तेव्हा 
तो ककीला हैराि केल्याहशवाय रहात नसे.’ – वासू ५४. 
 
कळीचा काटा खेळ्या; कारस्थानी; आगलाव्या. 
 
कळीचा चुना भाजलेली र् नखडी; र् न्द्याच्या कळ्यापासून तयार केलेला खाण्यार्ा रवाळ र् ना. 
 
कळीचा दरवाजा (स्था.) र्ोरदरवाजा; दरवाजा उघडण्यासाठी व बदं करण्यासाठी हवहशष् कळ 
असलेला दरवाजा. 
 
कळीचा नारद कळलाव्या; भाडंि लावनू देिारा; कज्जेदलाल; आगलाव्या; र् गल्या; लावालावी करून तंटे 
उपल्स्थत करिारा (प रािात नारद हा नेहमी हतन्द्ही लोकात भाडंिे उपल्स्थत करतो अशा कथा आढळतात 
त्यावरून). 
 
कळीचे काम दगडारं्ी हबनथरी ओबडधोबड रर्ाई, रर्ना. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कळीचे पान, कळीदार पान आकड्ारे् हवड्ारे् पान; कळीसारखा लाबंड आकार असिारे टोकदार 
पान. 
 
कळीत न. उभ्या हपकारं्ा झकवा फळारं्ा अंदाज, अभाविी, आिेवारी. 
 
कळीदार बांधकाम (स्था.) अनेक कोन झकवा बाजू असलेले बाधंकाम. 
 
कळून सरिे अहि. समजिे; माहीत होिे; पूिचपिे आधीर् ्ात होिे : ‘हन मंतार्ी तीव्र व्यथा कळों 
सरली श्री रघ नाथा ।’ – भारा १२·१६. 
 
कळेकाम न. कळ्यारं्ी रर्ना : ‘म खश्रयार्ी ख ट नी पालवी । झवजिें केलें  सपल्लवन । बरीवाहन 
ठेहवली नवी । कळे कामार्ी ।’ – नरुस्व ५५२. [सं. कहलका + कमच] 
 
कळो प . कलह; भाडंि : ‘मग ते कळो वाढहवती । परस्परें कष्ती ।’ – दास १२·२·९. [सं. कलह] 
 
कळो प . कळ्या. सोनार जातीला उपहासाने म्हितात. (गो.) 
 
कळोकळो हिहव. तीव्रपिे : ‘लहान म ली कळोकळो भ केने व्याक ळ िंाल्या.’ – स्मृहत ४·२७. 
 
कळोकळो बायकारं्ी बजबज; कलकलाट. (गो) 
कळोतर, कळोत्र न. वस्त्र; उपवस्त्र : ‘धोत्रें कळोत्रें नेसला । य्ोपवीत रुळे गळा ं।’ – हहर ४·११२. [सं. 
कलत्र = कहट+उत झरीय] 
 
कळ्यांची पटी र्ाफेकळ्यारं्ी तयार केलेली विेी. (क .) 
 
कळ हिा प . कळि; डाळीर्ा र् रा. (को.) पहा : कळिा 
 
कळ हांटिे उहि. धान्द्य आहि माती एकत्र हमसळली असताना हाताने र्ाळवनू र्ाळवून हनवडिे. 
(राजा.) [सं. कल् = गोळा करिे] 
 
कळ हो प . कलह; दंगा; भाडंि; तंटा. पहा : कळी : ‘जािता प रुष असले जेथें । कळ्हो कैर्ा उठेल 
तेथें ।’ – दास १९·४·१६. (हि. करिे, माजविे.) [सं. कलह] 
 
कळ ळ हव. र्ोरटा. [क.] 
 
कक्ष, कक्षा प . स्त्री. १. खाक; खादं्या खालर्ी बाजू. २. एक बाजू; बगल : ‘शलै कक्षारं्ी क हरें । जळाशय 
पहरसरें ।’ – ्ा १३·६१३. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कक्ष प . १. खोली. २. आगगाडीच्या मोठ्या डब्यार्ा बदं लहान भाग. 
 
कक्षखंड प . (स्था.) मोठी कमान; मोठा कोनाडा. [सं.] 
 
कक्षबंध प . जोडून असलेल्या दोन खोल्या. 
 
कक्षबांध प . (स्था.) पाण्यात बाधंकाम करताना पािी आत येऊ नये म्हिून तेवढ्या कामाभोवती 
बसवलेली उभ्या फळ्यारं्ी पेटी. 
 
कक्षा स्त्री. १. खि; खोली, दालन. २. ग्रहारं्ा व ताऱ्यारं्ा संर्ारमागच; र्रं, सूयच, नक्षते्र इत्यादी 
कोितीही आकाशस्थ वस्तू द सऱ्या कोित्याही आकाशस्थ वस्तंूभोवती ज्या मागाने हफरते तो मागच. ग्रह व 
उपग्रह याचं्या कक्षा दीघचवत चळाकृती असतात. ३. (ल.) सीमा; आटोका; के्षत्र : ‘यारं्ी र्ौकशी कमेटीच्या 
कके्षबाहेरर्ी आहे.’ – के १२·७·३०. 
 
कक्षा स्त्री. ख सपट; संशय : ‘नसती कक्षा काढून परस्पर सौख्य र्ालतआहे त्याजमध्ये कल षता 
वाढवावी....’ – पेद ३·४९. 
 
कक्षा स्त्री. १. वादहववादातील वादीप्रहतवादनर्ा कोहटिम, आके्षप, उत झरप्रत्य त झर. २. वाक्यातील 
गर्मभत सूर्ना : ‘काक  : कक्षा : भावाथच प्रकरि : जािावे’ – लीर्पू १५२. (हि. घेिे.) 
 
कक्षाकेतु, कक्षाकेतू प . ध्वजारे् टोक, पदर : ‘रिदक्षा स्वहवपक्षा कहर कक्षाकेतू खंड नी त्वहरत ।’ 
– मोकिच नव ३४५. [सं.] 
 
कक्षाणचन्ह न. (गं्रथ) संग्रहहर्न्द्ह; गं्रथालयातील हवहशष् हवषयावरील गं्रथ, वार्नसाहहत्य वगेळे 
ठेवण्यासाठी वापरायरे् त्या संग्रहासाठी ठरहवलेले हर्न्द्ह. 
 
कक्षापती, कक्षाधीश प . १. (लक्षापती झकवा लक्षाधीश या शब्दाशंी ज ळवण्याकरता बनवलेले रूप) 
आपल्यापाशी फ टकी कवडीही नाही हे दाखवण्यासाठी खाका वर करून दाखहविारा. २. (ल.) अत्यंत 
दहररी मािूस. 
 
कक्षापात प . (ज्यो.) एका ग्रहार्ी कक्षा द सऱ्याच्या कके्षच्या सरळ पातळीला हजथे िेदून जाते 
तो झबदू. 
 
कक्षापात रेषा परृ्थ्वीच्या मध्यझबदूतून जाऊन कक्षापाताला जोडिारी सरळ रेषा. 
 
कक्षावतय प . पहवरयार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कं 
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कंक प . १. बगळा; करकोर्ा; िौंर्. बािाच्या शवेटी यार्ी हपसे लावीत असत : ‘कंक गोमाय  
मासंभक्षक ।’ – मोआहद. २. अ्ातवासात धमचराजाने (पाडंव) धारि केलेले नाव. ३. क्षहत्रय. यावरून 
मराठ्यातील एक आडनाव. उदा. येसाजी कंक. [सं.] 
 हव. खंक; फझटग. 
 
कंकि प . न. १. बागंडी; र् डा : ‘प रुषाहातन कंकिर् डा । नवल दोडा वृहत झ या ॥’ - त गा ९७७. २. 
बायकाचं्या हातातील सोन्द्यार्ा बागंडीसारखा पि रंुद असा दाहगना; बागंडी : ‘नाग म दी कंकि ।’ - अमृ 
९·१२. ३. य्दीक्षा घेतेवेळी यजमान आपल्या हातात हपवळा दोरा बाधंतो तो : ‘तें य्कंकिकराबं झज 
राघवातें ।’ – क शलवाख्यान. ४. लग्नहवधीत हळदीने हपवळा करून वध वराच्या हातात बाधंलेला अनेक 
पदरी दोरा. त्यात दूवा व हळक ं ड बाधंलेले असते. हा दोरा लग्नात मंत्रनू वधूवर परस्पराचं्या (वधूच्या डाव्या 
व वराच्या उजव्या) मनगटात बाधंतात. ५. (सामा.) हातातील कडे : ‘मग सावळा कंकि  । बाह पसरोहन 
दहक्षि  ।’ – दास १८·१४१८. [सं.] (वा.) कंकि हातात बांधिे, कंकि बांधिे – १. (स्वीकारलेल्या 
गोष्ीर्ा) अहभमान बाळगिे; व्रत स्वीकारिे. २. (एखादे काम पार पाडण्यार्ी) प्रहत्ा करिे; मेहनत करीत 
राहिे. 
 
कंकिकाडी स्त्री. एक गवत; सनकाडी. (बे.) 
 
कंकिघणटत हव. परस्पर समान अशी लहान लहान कंकिे झकवा वलयेएकाला एक जोडून ज्या 
प्राण्यारं्ी शरीरे बनतात तो. 
 
कंकिबाळ्या, कंकिीबाळ्या पहा : कंगिबाळ्या 
 
कंकिबंध प . १. गोलाकार बत झीस अक्षरी श्लोकरर्ना. यात कोित्याही अक्षरापासून म्हिायला 
आरंभ केला तरी काहीतरी स ंदर अथचहनष्ट्पत झी होते. २. लग्नातील कंकि बाधंण्यार्ा हवधी. [सं.] 
 
कंकिाकृणत, कंकिाकृती हव. काकिाच्या (वाटोळ्या) आकारारे्. 
 स्त्री. कंकिासारखी आकृती. 
 
कंकिाकृती ग्रहि या सूयचग्रहिामध्ये सूयार्ा मध्यभाग खग्रास होऊन सभोवतालर्ा बाहेरील 
वलयाकार भाग दृश्य असतो असे ग्रहि; वलयाकार ग्रहि. 
 
कंकिाश्व प . मानेवर तीन भोवरे असलेला घोडा. हा श भदायक व कल्यािप्रद असतो. – अर्श्प 
९२. [सं.] 
 
कंकिी स्त्री. बागंडी; कंकि. 
 
कंकिीपे्रम न. जबरदस्तीरे् पे्रम; अघोरी पे्रम : ‘जपान र्ीनवर करीत असलेले कंकिी स्वरूपारे् 
पे्रम फार उत झम म्हिावयारे्!’ – जका. 
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कंकतांग (वै.) कंगव्यासारखा दंत र आकार असिारा प्राण्याच्या शरीरातील भाग. [सं.] 
 
कंकणतत मृद भांडी (प रा.) कंगव्याने झवर्रल्यासारखी नक्षी असलेली मातीर्ी भाडंी. 
 
कंकपत्री, कंकणपच्छ प . बाि : ‘ते वज्रापरीस कठोर । कंकपत्री सरळे ॥’ – कृम रा ५०·९२. 
 
कंकर, कंकरा प . १. रेव; वाळू; रेती; लहान लहान खडे; गारगोट्यारं्ा र् रा. प ळिीच्या जहमनीत 
र् नखडीप्रमािे या मातीरे् थर प ष्ट्कळ हठकािी आढळतात : ‘तेथील लाधल्या कंकर । नीर् ते थोर ववे्हार 
होती ।’ – एभा १७. ५. २. लहान खडा; गारगोटी; कि : ‘हहरा कंकरा म्हिोहन ।’ – दाहव २०१. 
 हव. (ल.) दगडासारखे; कठोर : ‘वर्न कंकर ते उतराया ।’ – दाहव ३८०. [सं. कङ्कर] 
 
कंकर, कंकरा प . काकर, ढोल, मूद ंग इ. र्ी ओढदोरी; वादी; सामान्द्यतः र्ामडे : ‘कोिी 
वािवशावार्ून असेल त्याच्या पाठीर्ा तीन बोटें कंकर काढा.’ – गोपद्मार्ी कहािी १६. 
 
कंकर, कंकरी स्त्री. देवबाभळ : ‘कंकराच्या फ लारं्ा’ – हकहरस्ताव १८. 
 
कंकरसोथ प . (प रम) जाड वाळूच्या घराने बनलेले स्तरय क्त टेकाड. 
 
कंकरी स्त्री. १. पीळ भरलेल्या रेशमार्ी लड; काकरी (नगच्या उलट).२. खिावरील काठाला लागून 
काढलेला खडी. 
कंकही स्त्री. ऱ्हस्व हर्किी; नागबला. [सं.] 
 
कंकातिे अहि. त्रासिे; भ केने व्याकूळ होिे; दमिे. 
 उहि. बेजार करिे; त्रास देिे; िळिे. 
 
कंकाि, कंकाळ प . अल्स्थपजंर; हपशाच्च; पे्रत; सागंाडा; हाडारं्ा सापळा. : ‘नग्नभरैव वेताळ । िंोझटग 
हपशार् कंकाळ ।’ – एभा १०·५८०. ‘िंोझटग वतेाळ कंकाळ बंड ।’ – दाहव ४४६. 
 
कंकाि रचना प्राण्याचं्या शरीरातील हाडारं्ी ठेवि, माडंिी. [सं.] 
 
कंकाि संस्था (वै.) सागंाड्ार्ी रर्नापद्धती. [सं.] 
 
कंकाविे सहि. िळिे; गाजंिे. 
 
कंकास प . त्रास; जंजाळ; भाडंितंटा. [ग .] 
 
कंकाळा, कंकाळी हव. िूर; रानटी; राक्षसी. 
 स्त्री. राक्षसी; हपशार्ी; एक क्ष र देवी : ‘येक म्हिती काळी कंकाळी । येक म्हिती भरकाळी ।’ – 
दास ८·१०·३५. 
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कंकाळा मंत्र, कंकाळी मंत्र प . कंकाळी देवतेर्ा मंत्र : ‘बाळा मंत्र बग ळा मंत्र । काळी मंत्र कंकाहळ 
मंत्र ।’ – दास ५·४·७. 
 
कंकाळी स्त्री. डाहकनी; शाहकनी; क्ष रदेवता : ‘राक्षस रुहधराच्या कल्लोळन । तृप्ती कंकाळी करंू आजी ।’ – 
भावाथच रामा. बाल ५. 
 
कंकोत्री स्त्री. क ं क मपहत्रका; लग्नहर्ठ्ठी. [ग .] [सं. क ं क मपहत्रका] 
 
कंकोि, कंकोळ प . काप रहर्नी, कबाबहर्नी. यार्ा वेल असतो, फळ हमऱ्याएवढे व काळे असून थंड 
असते. स गंधी पदाथात व औषधात यार्ा उपयोग करतात व हवड्ात घालूनही खातात : ‘कंकोळारे् आंबट 
गोड त रे.’ – शलूेक ६०. [ते. तक्कोलम] [सं. कंकोलक] 
 
कंक्रांतिे पहा : कंकातिे (वा.) कक्रो म्हिून असिे – (हवहर्त्रप्रयोग) खा खा होिे; खाखाविे; 
भ केने व्याकूळ होिे. 
 
कंगट्टी प . अठरा इंर् लाबं व दीड इंर् व्यासार्ा एका टोकाला र्पटा होत गेलेला लोखंडी बत झा (याने 
बेरड लोक घर फोडतात.). (बेरडी) 
 
कंगि, कंगिी, कंगन प . न. स्त्री. १. बागंडी; काकि; हस्त्रयाचं्या हातातील एक दाहगना; हा 
पाटल्याचं्या शजेारी, हवशषेतः नव वधूच्या हातात घालतात : ‘र्रंहार प तळ्यारं्ी माळ आली घसरून 
पाठीखालती । या मजला वदेना लागती कंगण्या त मच्या पाठीप्रती ॥’ – होला ९६. २. कपाळावरील 
हबनीवरर्ा उंर् व वळ्या असलेला कंगव्याच्या आकारार्ा पागोट्यार्ा भाग, पेर्, पीळ : ‘पगडीच्या कंगण्या 
स टल्या.’ - संग्राम ७४. ३. कंगोरा; हकनारा; िपेली; कंकिाकृती उंर्वटा, कोर (झभत, खाबं इ. स शोहभत 
करण्यासाठी केलेला); साधारिपिे दहाबारा फ टावंर बाधंकाम गेल्यावर एकेरी अगर द हेरी हवटारं्ा थर 
बाधंकाम सोडून प ढे दाखवतात ती झभत : ‘िप्पर जेथे झभतीस हमळते. तेथें कंगिी असावी.’ – मरॅट ११६. 
४. घोड्ार्ी कलगी, कंगर; कपाळावरर्ी पट्टी : ‘घोहडया बािली मोहाळी । कंगि टोप रागावळी ।’ – एरुस्व 
८·१५. ५. केस झवर्रण्यार्ा अधचर्रंाकृती कंगवा. [सं. कंकि] 
 
कंगिदार, कंगिीदार १. कंगिीच्या प ढे पीळ असलेले (पागोटे, पगडी) : ‘कंगहिदार भरजरी हपळार्ी 
पगहड हशरावर ।’ – मृ १८. २. नक्षीदार; स रेख; र्टकदार : ‘अशी फक्कड कंगिीदार लाविी काढ्तस कन 
ज्यार् ंनाव त्ये.’ – तोब ं९८. 
 
कंगिबाळ्या, कंगिीबाळ्या स्त्री. अव. कानातील कंगव्याच्या आकाराच्या बाळ्या; बाळ्यारं्ा 
एक प्रकार; एक दाहगना : ‘हहरी बाळ्या कंगि बाळ्या मनोहर ।’ – अफला ५५. 
 
कंगिी स्त्री. १. तलवारीच्या म ठीर्ी मोगऱ्याखालर्ी वाटोळी खोबि. २. तोफेच्या हवहशष् भागारे् नाव : 
‘स्वामीर्ी आ्ा दलसमेत कंगिी तीन बोटे यापे्र ॥ करावी.’ – पेद. [सं. कंकि] 
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कंगिी िाट (प रा.) प्रार्ीन वास्त शास्त्रातील पाहरभाहषक सं्ा. 
 
कंगर, कंगळ पहा : कंगि, कंगिी ४ 
 
कंगरणपस्स हव. कौशल्यपूिच; नक्षीदार; िानदार. (गो.) 
 
कंगरा, कंगरो प . १. कौशल्य. २. कंगोरा; काठ. [फा. कंग रा] 
 
कंगरी, कांगरी स्त्री. शगेडी. 
 
कंगवा प . केस झवर्रायरे् फिीसारखे परंत  बह धा एका बाजूस दाते असलेले साधन. [सं. कंकत] 
[त. कंगम] 
 
कंगाि हव. १. हभकार, कफल्लक; दहररी : ‘नातरी ग रू मम मातेने । योहजला होता कंगाल हीन ।’ – 
नव १६·१२७. २. गरीब; क्ष र; नापीक; द र्मभक्ष असलेला (प्रदेश, जमीन इ.). ३. ल टारू. [सं. कंकाल = 
हाडार्ा सापळा] 
 
कंगाि पोते १. हभके्षर्ी िंोळी. २. अहतशय सैल अंगरखा, र्ोळी, हवजार वगैरे पोतेवजा कपडा 
(झनदाव्यंजक प्रयोग). 
कंगािवंत हव. अहतशय दहररी : ‘जेवन अकाप ढें खद्योत । हीन दीन अहत दीसत । तेवी मज 
कंगालवंतातें । ओळखील कोि तेथें ।’ – नव १९·९. 
 
कंगािी  स्त्री. १. कंगालपिा; दाहरद्र्य; द र्मभक्ष; हीनता. २. गहरबी. 
 
कंगी स्त्री. एक वनस्पतीरोग. 
 
कंगुमंगू, कंगमंग  स्त्री. १. टंगळमंगळ; टाळाटाळी; काकंूं; घ टमळिे; मागे मागे घेिे. २. मोघम, द टप्पी 
भाषि. ३. र्ोखंदळपिा (जेविातील), जेवताना पदाथच र्ाखतमाखत खािे. 
 हव. का ं कंू करिारा; ग ळग ळीत (मािूस, भाषि, वतचन इ.). २. द्व्यथी; मोघम; हनरथचक 
(भाषि). ३. अशक्त; द बळा; ल ळा (प्रािी.). 
 
कंगूर, कंगूरा, कंगोरा प . १. कड; काठ; हकनार; कोर : ‘ती खडकाच्या कंगोऱ्यावर शळे्या 
र्रावयास सोडून....’ – पाव्ह ४२. २. पहा : कंगिी ३. ३. खाबं, कोनाडा, झभत इ. च्या कडावंरर्ी कोरलेली 
नागमोडी रेघ. ४. कठडा; कोट. (देऊळ झकवा हवहीर यार्ा.) ५. कोनाकार वस्तूच्या हशरा, कोपरा. [का.] 
 
कंगोरि  न. र् राडा करिे; दळिे. 
 
कंगोरी स्त्री. एक फ लिंाड व त्यारे् फूल. 
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कंधी स्त्री. फिी; कंगवा. [झह.] 
 
कंच न. हपतळी तपेले; गोल आकारारें्, ओतीव, काशारे् झकवा हपतळेरे् भाडें; ग डंा. - (तंजा.) [क. 
कंर् ] 
 
कंचक संशय; शकंा. (अहहरािी) 
 
कंचन स्त्री. पजंाबातील दोर करिारी व साप पकडिारी आहि खािारी हजप्सीसारखी कंजर जात. पहा 
: कंजर 
 
कंचन, कांचन प . १. आपट्याच्या पानासारख्या पातळ व लहान पानारं्ा रंगीत फ लारं्ा एक वृक्ष. पहा 
: कांचन २. डोंगरी टेंब रिी. ३. सोने : ‘काहे पहरस कंर्न करे धात  । नहह मोल त टत पावत धात  ॥’ – त गा 
४३९. [सं. कारं्न] 
 
कंचनी स्त्री. नार्िारी बाई; कसबीि; वशे्या; कलावतंीि; नतचकी : ‘त्या कंर्नीहवषयी त म्हास कसे काय 
वाटते?’ – हवहव १०·५ - ७·१२२. 
 
कंचर, कंचरी कार्र. 
कंचरपट्टी स्त्री. बागंड्ा तयार करिाऱ्यावर बसहवलेली पट्टी. 
 
कंचा, कंची, कंचे सना. कोिता, कोिती, कोिते; प्रश्नाथचक : ‘ह्यातून कंर्ा मागून घ्यावा.’ – ऐपो 
२२. 
 
कंचा प . कारे्र्ी गोळी. 
 
कंचुक प . १. पेटी; बडंी; अंगरखा; िंगा; आच्िादन; पाघंरूि; र्ोळिा; लाडंी हवजार इ. : ‘समथच 
कटीर्ा आपाद कंर् क ।’ – सप्र ७. ३१. २. कवर्; हर्लखत. ३. सापार्ी कात. ४. साल; कोंडा; कवटी; 
कवर्; बाह्यागं (दािा, फळ इ. रे्). [सं.] 
 
कंचुक प . एक पक्षी. (माडगावकरारें् अंक वाङ्मय खं २·१३.) 
 
कंचुकी स्त्री. कार्ोळी; र्ोळी : ‘अंतवचसन बाह्यवसन । कंर् कीवरून प्रावरि I  - ह ६४·१६६. [सं. 
कञ्च हलका] 
 
कंचुकी प . साप. 
 
कंचुकी स्त्री. १. एक वनस्पती; आसंध. २. फ लारे् कर्ोळे, वाटी, गोंड; देठाजवळ असलेले फ लारे् 
आवरि. [सं.] 
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कंचुकी प . अंतःप रार्ा वृद्ध द्वारपाळ, पहारेकरी; खोजा; र्ोपदार; राजमहालातील राजार्ा हवर्श्ासू 
नोकर. [सं.] 
 
कंचुकी णवधान र्ोळी उतरून टाकिे; घट कंर् कीर्ा प्रकार : ‘क ं भपूजा कंर् कीहवधान । अघोर हिया 
मद्यपान आहि हत्रप रस ंदरीपूजन । कामाक्षी हवधी ॥’ – स्वान  ७·२·४३. 
 
कंज न. कमळ : ‘सवचस्व पहरत्याग हन ज्यार्ें स्मरतात पाद - कंज यमी ।’ - मोवन १·२८. [सं.] 
 
कंजर स्त्री. दोऱ्या वळून, त्याचं्या अनेक वस्तू तयार करिाऱ्या लोकारं्ी भटकी जात. ही अस्पशृ्य 
समजली जाते. पहा : कंचर 
 
कंजरीट प . खंजरीट; ताजवापक्षी; याच्या डोळ्यारं्ी उपमा बायकाचं्या डोळ्यानंा देतात : ‘बोलली 
भ पास काय कंजरीट लोर्नी ।’ - रामरौव ११४. [सं. खंजरोट] 
 
कंजार, कंजारी, कंजारभाट : प . भटक्या, हवम क्त जातनपैकी एक जात. पहा : कंजर 
 
कंजारी, कंजारी, कंजारीि स्त्री. १. कंजार जातीर्ी स्त्री. या हस्त्रया टाळ्या हपटून व अश्लील गािी 
गाऊन हभक्षा मागतात. २. (ल.) केस झपजारलेली स्त्री : ‘कशी कंजारीि आयत्यावळेन प ढें िंाली.’ - कीर् 
भाब ११८. [झह.] 
 
कंजाळ न. गवत. 
 
कंणजया हव. घाऱ्या डोळ्यारं्ा. 
 
कंजूत हव. हशवळा बेरड्ा; बलैाच्या गळ्यातील जोते ज ंपिी; जोतार्ी बैलाच्या मानेजवळील ख ंटी. 
 
कंजूश, कंजूष, कंजूस हव. करू; कवडीर् ंबक; कृपि; हर्कू्क. [सं. किच + ज ष्] 
 
कंज्याळ न. पाण्यात उगविारी एक वनस्पती. (माि.) 
 
कंझ्या प . साझं्या; कटकट; वाद : ‘वािी व सराफ वगैरे उदमी याकंडे हतकडील कंझ्या काहंन 
नसल्यास त्यानन स खरूप इकडे येऊन रहाव.े’ - ऐलेसं ५०९०. 
 
कंटक प . (ज्यो.) कें र; कोित्याही घरापासून ४, ७, १० ही स्थाने. 
 
कंटक प . १. काटा : ‘कंटकशल्ये बोथटली । मखमालीर्ी लव वठली ।’ - केक १. २. माशाच्या 
शरीरातील हाडारं्ा सापळा. ३. (ल.) व्याधी; पीडा; द जचन; द ष् मािूस : ‘भाहवका ंकंटक कहरताती पीडा ।’ 
- त गा १२८९. ४. (ल.) िूर; रानटी; द ष् मािूस. ५. हर्कू्क; कृपि. ६. शत्रू; वैरी : ‘आहज अकंटक केले 
नृपनयहनप िे स योधने राज्य ।’ - मोसभा ७·३. ७. (शाप) अग्र, टोक. ८. अडथळा; अडर्ि. [सं.] 
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कंटक हव. १. सोशीक. पहा : काटक २. कष्ाळू; किखर; अंगमेहनती : ‘जपानरे् लोक आम्हापेक्षा 
अहधक ब हद्धमान अगर कंटक नाहीत.’ - लोहटलेसं ८४. 
 
कंटकत्वक प . (प्राहि.) ताराकृती प्रािी. या वगातील प्राण्याच्या कातडीवर काट्यासारखे केस 
असतात. [सं.] 
 
कंटकशोधक प . ग प्तर्रहवभाग. (प रुषाथच, मार्च १९३२) 
 
कंटकारी स्त्री. १. झरगिी. २. सावरी. ३. बेहकळीरे् िंाड. [सं.] 
 
कंटकी स्त्री. एकिंाड : ‘खहदर, कंटकी, हहवर, सोदोड ।’ - म आहद १५·५३. 
 
कंटकी वन काटेरी रान : ‘वाढहवलें  कंट की वन ।’ - राहव नव २१८. [सं. कंटक = काटा + वन] 
 
कंटापार हिहव. काट्याबाहेर; काट्यापार - पलीकडे : ‘पहर बहरकाश्रमी बरीतरू । त्यातें वर्मिता ं
नसे पारु । कन वाट दावी कंटापारू । तयामाजन हरघाल्या ॥’ - नव १२·१७७. 
 
कंटाळ, कंटाळा  प . १. शीि; थकवा. २. वीट; हशसारी; हतरस्कार. 
 
कंटाळखोर हव. आळशी; कंटाळा, हटवल्याबावल्या करिारा; स स्त. 
 
कंटाळिे अहि १. त्रासिे; दमिे. २. आळसिे. ३. हशसारी येिे; हवटिे. 
 
कंटाळवािा, कंटाळवािी हव. कंटाळा आििारा; त्रासदायक. 
 
कंटाळा, कटाळा  प . १. अरुर्ी; वीट; हकळस; खंती; हशसारी (हि येिे.) : ‘पापा जयार्ा कंटाळा ।’ - 
्ा १६·४१९. २. आळस. ३. भय; त्रास. पहा : कांटाळा. ४. कट्टा; कत झल; मारा : ‘त्यारें् दायादयानंी दावा 
करून अमात्य यारें् पूवचजारं्ा काटंाळा केला’ - ऐकोप र. (वा.) कंटाळा घेिे – दहशत खािे; भीती खािे : 
‘क्षत्री राजे याहंी कंटाळा घेतला जर (की) यारे् हातें (हदल्लीच्या बादशहाच्या हाते) मृत्यू होई तो अधःपातास 
जाईल.’ - झबब १५. 
 
कंटाळेखोर हव. र्ेंगट, स स्त : ‘आमरे् तीथचरूप यारं्ा कारभार कंटाळेखोर होता.’ - ऐज लेहर्प्रसंमा 
४. 
 
कंटाळ्या हव. लवकर त्रासिारा; कंटाळिारा (काम, करमिूक, धंदा इ. ला.). 
 
कंणट, कांटी स्त्री. काटेरी क ं पि. 
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कंणटका  स्त्री. (भशूा.) काही हवहशष् जातीच्या (स्पाँज) प्राण्यारं्ी कवरे् एकसंध नसतात तर स यापं्रमािे 
असिारी अनेक एकके एकत्र येऊन बनतात. त्यापैकी प्रत्येक. 
 
कंटुिी, कंटोिी, कंटूि स्त्री.न. करटोली; काटले, करंट ली; कट चले (भाजी); रानकारले. 
 
कंटोि प . उिीव; र्िर्ि. (िंाडी) 
 
कंठ प . १. गळा (हन वटीच्या खालील व खादं्यावरील शरीरार्ा भाग) : ‘कंठन िंळके माळ 
म क्ताफळारं्ी ।’ - गिपतीर्ी आरती. २. (गायन) गळ्यातून हनघिारा ध्वनी; आवाज. ३. (पोपट, कब तर, 
हर्मिा इ.) पक्षयातील नराला (तारुण्यावस्था प्राप्त िंाली असता) गळ्याभोवती उमटली जािारी रेषा. (हि. 
फ टिे.) ४. भाडें वगैरेंच्या तोंडासारखा आवळ भाग; काठ. ५. र्श्ासनहलकेरे् वररे् तोंड, नरडे; घसा. [सं] 
(वा.) कंठ दाटिे, कंठ भरून येिे, कंठ सद्गणदत होिे – द ःख झकवा आनंद याचं्या उमाळ्याने घसा दाटिे, 
त्याम ळे तोंडातून शब्द न हनघिे; आवगे येिे; सद्गहदत होिे : ‘दासाकडे हन मंत पाहे । तों गहहवरे कंठ 
दाटलाहे ।’ -संहव २·८५; ‘सागंू जाता ंम खाने । तों कंठ आला भरून ।’ - नल २२·४५. कंठ फुटिे, कंठ बोटिे 
– (गायन) १. हर्रका आवाज होिे; वयात आल्यावर आवाजार्ा पोत बदलिे. २. कंठ (अथच ल ३) येिे 
(पोपट इ. पक्षाला). ३. खिखिीत शब्द हनघिे. ४. वयात येिे; प्रौढदशा प्राप्त होिे. ५. (ल.) अन कूल 
पहरल्स्थतीत स्पष्पिे, मोकळ्या मनाने बोलिे. कंठ बसिे - घसा बसिे; आवाज (गाण्यात, भाषिात), स्पष् 
न हनघिे : ‘उष्ट्ि काळन तेल हतखट खाता ं। तेिें बद्धक िंालें  बह ता ं। म्हिती कंठ बसले आता ं। नये गाता ं
कीतचनन ॥’ - संहव १२·१२२ कंठ शोषिे - (द ःखाने) घसा कोरडा पडिे. कंठ मोकळा करून रडिे - मोठ्याने 
रडिे, मनम राद रडिे, ओक्साबोक्शी रडिे; भोकाड पसरिे : ‘मोकळा करूहन कंठ तेधवा ं। आठवझून मझन 
जानकीधवा ।’ - (वामन) भरतभाव १४. कंठास प्राि येिे, कंठी प्राि येिे – १. (भीतीने, द ःखाने) अधचमेले 
होिे : ‘प्रहतवर्न प्रसंगी प्राि कंठास आला ।’ - सारुह २·१०३. २. द ःखाने झकवा भ केने व्याकूळ होिे. कंठास 
िाविे - हमठी मारिे; आझलगन देिे : ‘कंठास त्यास लावनू ।’ - संग्राम १५. कंठी प्राि उरिे – आसन्नमरि 
होिे; ध गध गी राहिे. कंठी प्राि ठेविे, कंठी प्राि धरिे, कंठी प्राि राहिे – एखादी इच्िा झकवा आशा 
सफळ िंाल्यावर मरू अशा इराद्याने जीव धरून राहिे : ‘अल्स्थ हशरा हदसती नयनन । प्राि कंठी धहरले त्यानन 
।’ - संहव २७·७७; ‘त म्हाहवि कंठी प्राि राहहला असे ॥’ - रत्ना ४०३. कंठी धारि करिे - १. गळ्यात घालिे 
(माळ, अलंकार इ.). २. जपिे; स्मरि करिे; अहतहप्रय असिे. 
 
कंठ प . कष्. 
 
कंठक हव. १. काटक; कंटक; सोशीक. २. धाडशी. 
 
कंठकोणकिा, कंठकोणकळा स्त्री. (ल.) मध र, कोहकळेसारख्या आवाजार्ी स्त्री. 
 
कंठगत  हव. १. गळ्यातील (दाहगना वस्तू इ.). २. नेहमी तोंडपाठ असलेला (अभ्यास, वर्न इ.); 
म खोद्गत. ३. गळ्याशी आलेला. [सं.] 
 
कंठगतप्राि हव. ध गध गी असलेला; ज्यार्ा प्राि गळ्याशी आला आहे असा. 
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कंठगणत  स्त्री. प्रािान्द्त : ‘प्रा्ा जो तो आभक्ष भक्षौं न ये : जऱ्ही प्राि कंठगतीतें पाव (ला)’ - परं्ो 
४४·१३. 
 
कंठगं्रणथ स्त्री. कंठातील गाठ. [सं.] 
 
कंठचामीकर न्याय गळ्यात सोन्द्यार्ा दाहगना असून तो हरवला अशा समज तीने घरभर झहडिे. 
समानाथचक : - काखेत कळसा, गावाला वळसा; गाडंीखाली आरी, र्ाभंार पोर मारी. 
 
कंठच्छद प . (वै.) १. स्वरयंत्रावरि. हे हजभेच्या मागील बाजूस असते. र्श्ासमागच उघडा ठेविे 
झकवा बदं ठेविे ह्यारे् कायच करते. अन्न खाताना झकवा पािी हपताना र्श्ासमागच बदं असिे आवश्यक असते. 
यासाठी यार्ा उपयोग होतो. २. अहधहजव्हा; पडजीभ. 
 
कंठच्छेदी हव. तीव्र; हवनाशक (स्पधा). 
 
कंठिे उहि. १. सहन करिे; सोसिे (आजार, द ःख) : ‘कैसा कंठूहनया राहों संवसार ।’ - त गा ५६५. २. 
कष्ाने घालहविे, संपहविे; कसातरी काढिे (हदवस, काळ) : ‘रामदास हन मंताहस म्हिे । मज सवचथा न कंठे 
रामाहविें ।’ - संहव २·८६. ३. गतीने मागच अहतिातं करिे, तोडिे, र्ालिे (अंतर, रस्ता, प्रवास.) : ‘तै मागच 
न कंठे तेिे । परी कष्िे अहनवार ।’ - एभा २१·२७. ४. क्षीि होिे; जीव कंठापयंत येिे : ‘श्रीमंत मातोश्री 
पावचतीबाई फारर् कंठली आहेत.’ - ऐलेसं २३५७. [सं. कठ्, कंठ हकवा कष्] 
 
कंठद्वार  न. (वै.) १. र्श्ासमागच; र्श्ासनहलका, स्वरनहलका, आहि कंहठकास्थी यामधील पोकळी. २. 
र्श्ासनहलकेरे् घशाच्या पोकळीत उघडलेले तोंड. ३. तोंडाच्या मागर्ा व फ फ्फ साच्या वरर्ा, गळ्याच्या 
पोकळीर्ा भाग. यामध्ये र्श्ासनहलका व अन्ननहलका असतात. [सं.] 
 
कंठन न. (यंत्र.) एखाद्या वस्तूर्ी कड उंर्ावनू घेिे. उदा. डब्याच्या िंाकिाच्या सभोवती आिलेला 
गोलाकार. 
 
कंठनाळ प . गळ्यार्ी नळी; मान : ‘मग कंठनाळ आटे ।’ - ्ा ६·२०७. [सं.] (वा.) कंठनाळ 
णचरिे - गळा कापिे; ठार करिे. 
 
कंठपाठ  हव. तोंडपाठ; म खोद्गत : ‘धौम्य म्हिे त ज यावें शास्त्रासह कंठपाठ वेदानन ।’ - मोआहद २·५१. 
 
कंठमिी प . १. गळ्यातील हारामधील म ख्य मिी; गळ्यातले रत्न. २. (वै.) गळ्यार्ा मिका, 
घाटी. ३. (ल.) अहतशय लाडका; गळ्यातील ताईत (मािूस, वस्तू) : ‘आवडते कंठमिी ही.’ -संग्राम २९. 
 
कंठमाळ स्त्री. गंडमाळा. (गो.) 
 
कंठरव प . आवाज. [सं.] 
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कंठरवाने, कंठरवेकरून हिहव. १. म िाम; हनश्चयाने; स्पष्ोक्तीने. २. मोठमोठ्याने ओरडून; घसा फोडून 
कंठशोष करून. 
 
कंठरवोक्त हव. हनश्चयाने साहंगतलेले. (भाषि इ.) 
 
कंठरा प्रणतके्षप (वै.) स्नायूला जोडलेल्या अस्थीवर आघात केल्याने हनमाि होिारा प्रहतके्षप. 
 
कंठिंगोट प . गळबदं, गळेबंद. [इं. नेकटाय] 
 
कंठवतय प . (य द्ध) पहवरयार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कंठशोथ प . (वै.) काही संसगाम ळे घशार्ा आतील भाग स जिे, स्वरयंत्रशोथ. 
 
कंठशोभा स्त्री. घोड्ाच्या मानेवर घालावयारे् अलंकारवजा उंर्ी आवरि. 
कंठशोष  प . १. (तहानेने) घशाला पडिारी कोरड. २. (ल.) ओरड; उगीर् घसा कोरडा करिे; 
घसाफोड; व्यथच समजूत (काढिे). (हि. करिे.) : ‘वादी-प्रहतवादीकडून अतोनात कंठशोथ होत असताहंह’ 
- लोहटकेले ४·१३१. [सं.] 
 
कंठसूत्र  न. १. जानव.े २. मंगळसूत्र. [सं.] 
 
कंठस्थ हव. १. घशात अडकलेले (बेडका, प्राि). २. गळ्यातील (दाहगना इ.) ३. (ल.) हजव्हाग्री; पाठ 
असलेला (अभ्यास, पाठ इ.). ४. कंठस्थ विच (गळ्यातून ज्यार्ा उच्चार होतो ते : - अ, आ, क्, ख्, ग्, घ्, 
ह.) [सं.] 
 
कंठस्थान न. गळा. 
 
कंठस्नान न. १. गळ्याखालरे् स्नान (हवशषेतः बायकारें्). (हि करिे.) २. (ल.) मान िाटिे; 
हशरच्िेद करिे (शीर िाटल्याने आतून वाहिाऱ्या रक्ताने होिारे स्नान); नागविे; ल टिे. (हि. घालिे.) 
[सं.] 
 
कंठहार  प . गळ्यात घालायर्ा एक दाहगना. 
 
कंठा प . १. सोन्द्याच्या मण्यारं्ा, मोत्यारं्ा, हहऱ्यारं्ा झकवा इतर रत्नारं्ा गळ्यात घालायर्ा हार; 
माळ; कंठभषूि. २. फ लारं्ा गजरा; एक प्रकारर्ा त रा. पहा : तुरा [सं. कंठ] 
 
कंठाग्र न. घसा; ध्वहनइंहरय. पहा : कंठ ५ (सामान्द्यतः सप्तम्यंत प्रयोग). 
 
कंठाभरि न. १. गळ्यातील एक अलंकार : ‘सौभाग्यरव्यें कंठाभरिें ।’ - एरुस्व ६·८७. २. 
घोड्ाच्या मानेखाली असलेला श भदायक भोवरा. ३. गळ्यातील ताईत; हप्रय. 
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कंठावरोध प . घसा दाटून येिे; घसा धरिे, बसिे. [सं.] 
 
कंठाळा, कंठाळी, कंठाळे स्त्री. १. जनावराच्या पाठीवर दोन्द्ही बाजूस सारखी बसेल अशी गोिी, पडशी; 
हपशवी. २. (ल.) प ष्ट्कळ हवषयाचं्या समावशेार्ा ठराव; गोधडी; कंथा; हखर्डी. [का. कष्ले] 
हव. पाल्हाहळक (भाषि). 
 
कंठाळी  स्त्री. ओरड; गलबला; गडबड. [सं. कंठ] 
 
कंठाळू प . अळवार्ी एक जात. 
 
कंणठका  स्त्री. हजभेच्या म ळाकडे असलेले हाड; कंहठकास्थी. [सं.] 
 
कंठी स्त्री. १. प रुषाच्या गळ्यातील सोन्द्यार्ा झकवा मोत्यार्ा तीन झकवा र्ार पदरी माळेसारखा एक 
अलंकार, माळ; हवहशष् पद्धतीने केलेली फ लारं्ी माळ. पहा : कंठा : ‘तैशन घेता ंकंठी मजहस, तव कंठी 
धहरयली ।’ - हवहवध ८·१·२०. २. त ळशीच्या मण्यारं्ी केलेली माळ (हवशषेतः पढंरीच्या वारकऱ्याचं्या 
गळ्यातील.). ३. सतारीच्या झकवा वीिेर्ा भोपळा व दाडंी याचं्या साधं्यावरील वत चळाकार हल्स्तदंती काम. 
४. अंगरख्याला गळ्याच्या हठकािी हशवनू हारासारखी केली जािारी नक्षी. [क. कंहट] [सं. कंहठका, कंठी] 
 
कंठी स्त्री. १. तलवारीच्या म ठीर्ा हातात धरण्याच्या जागेर्ा कंगोऱ्यासारखा खोल भाग (कटोरी व 
जनेऊ याचं्यामधील). २. पोपटाच्या गळ्याभोवती हदसिारी रंगीत रेष; कंठवलय. [सं. कंठ] 
 
कंठी स्त्री. भातारे् लोंगर, किीस. 
 
कंठीदार हव. धष्प ष्; रंुद प ठ्ठ्ठ्यार्ा : ‘म्हशी दोन सहस्र कंहठदार वािीच्या.’ - ऐको २०९. 
 
कंठीदार हव. कंठी असलेला (अंगरखा); अंगरख्यार्ा एक प्रकार : ‘कंठीदार अंगरखा द पेटावर 
नक्षी भरजरी’ - होला १२१. 
 
कंठीरव  प . झसह : ‘वृद्ध म्हिे पारं् पाडंव । दै्वतकाननीरे् कंठीरव ।’ - पापं्र ३१·२१. [सं.] 
 
कंठेर प . स ंदर ताबंड्ा कंठार्ा पोपट. (गो.) [सं. कंठ] 
 
कंठ्य हव. १. गळ्यासंबंधी; कंठातून बाहेर पडिारा (उच्चार). २. कंठवगीय, कंठस्थानारे् (विच). 
[सं.] 
 
कंठ्यविय प . संस्कृत व्याकरिाप्रमािे ज्यारे् हनर्ममहतस्थान कंठ हे आहे असा ध्वनी जसे : - ‘अ, 
आ’ हे स्वर, ‘क’ वगीय व्यंजने आहि ‘ह’ हे कंठ्यविच आहेत. ध्वहनहवर्ाराप्रमािे हजभेच्या मागच्या भागार्ा 
मृद ताल ला स्पशच होऊन हनमाि होिारा मृद तालव्य विच. 
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कंठ्यस्वर प . अ आहि आ हे स्वर. 
 
कंड स्त्री. १. खाज. २. खरूज. ३. (ल.) तीव्र इच्िा; स्फ रि; स रस री; रे्व (लढाई, भाडंि वगैरेर्ी). 
[सं. कंडू] 
 
कंड न. बाबंरू्ी काबं. (गो.) [सं. काडं] 
 
कंडका प . खाडं; त कडा; ओंडका (लाकडार्ा) : ‘कात्रनू एकदम कंडकाबी पाडायर्ा न्द्हाई.’ – रैत 
१४६. (बे.) [क. कहडक ] (वा.) कंडका पाडिे - तोडून टाकिे; भानगड हमटहविे; सौदा ठरहविे : ‘अखेर 
हतनश ेरुपयावर कंडका पाडला.’ - फगो ९९. (कर.) 
 
कंडकी स्त्री. (नाहभक) हजामतीच्या वळेी माडंीवर, अंगावर घालण्यार्ा कापडार्ा त कडा. (कर.) [सं. 
खंडक] 
 
कंडक्टर प . १. वाहनामध्ये प्रवाशानंा हतहकट देण्यासाठी नेमलेला सेवक; वाहक; आगगाडीत 
प्रवाशानंा मागचदशचन करिारा कमचर्ारी : ‘या साऱ्या रिध माळीत कंडक्टरर्ा पैशार्ा हहशबे न र् कता तरर् 
आश्चयच होते.’ - गोळा १३. २. वीज वाहून नेिारी धातूर्ी तार; वीजवाहक. [इं.] 
 
कंडि, कंडन न. काडंिे, मार. पहा : कांडि [सं. कंडन] 
 
कंडिी, कंडनी स्त्री. म सळ. [सं. कंडन] 
 
कंडपास प . काढिीर्ा फास. (गो.) 
 
कंडम हव. हनरुपयोगी; क्ष र : ‘आम्हालंा इमारतीच्या कंडमपिार्ी आठविही असत नाही.’ – वावा 
१०७. 
 
कंडरा प . १. स्नाय प च्ि; शीर; मोठे स्नाय.ू हाड व स्नायूंना जोडिारी संयोजी उती, स्नाय बंध. २. 
गळ्यार्ा दोर; काढिी. 
 
कंडा प . हविलेल्या र् डतारे् इरले. (गो.) [सं. कट] 
 
कंडा प . खोट्या अहभमानाने ताठिे, फ गिे; स्वतःच्या मोठेपिार्ा देखावा, हदमाख; डौल. [सं. 
कंड ] 
 
कंडा प . वरून सकलाद झकवा र्ादंीर्ा पत्रा मढहवलेला दोरार्ा त कडा; (घोड्ाच्या झकवा बैलाच्या 
गळ्यातील) शोभेरे् र्ऱ्हाट; कंठभषूि; ‘सजे तोडर पाखरा राजह मे कंडे पटे र्ागंले ।’ - सारुह ३·४५. [सं. 
कंठ] 
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कंडा प . (म लाचं्या खेळातील हवजयसूर्क शब्द) मात; कडी. (हि. लागिे, लाविे.) : ‘आज 
आमर्ा त मच्यावरदेखील कंडा िंाला की नाहन सागंा?’ - खरादे १०. 
 
कंडा प . गोवरी. (माळवी) [झह.] 
 
कंडा हव. फाकडू; मस्त : ‘काय कंडा हदसतेस ग !’ - वासू ३१. 
 
कंडापट्टा प . घोड्ाच्या गळ्यातील व डोक्यावरील अलंकार : ‘सभोवती कंडेपटे साज घोडे उभे 
केले ।’ - सप्र १८·२२. 
 
कंडार न. हशलालेख खोदहवण्यार्ा खर्च : ‘तेहार् प त्र ूनाऐक्य कंडार दीधले ।’ - अंबे हशला १·४६. 
कंडारिा हव. मोठा आहि स रेख; जाडजूड आहि सशक्त; भरीव आहि हदखाऊ (मािूस, 
जनावर, दोर, खाबं इ.). [सं. काडं] 
 
कंडारिे  अहि. १. लठ्ठ होिे; भरिे (ऊस, धान्द्यारे् किीस, मािूस, जनावर इ.) २. (ल.) मोठा 
व धट्टा - कट्टा होिे (मािूस, जनावर, िंाड इ.) [सं. काडं] 
 
कंडारिे   अहि १. कराडंिे; क रतडिे; तोडिे (उंदराने वस्त्र, कागद इ.) २. कोरिे; खोदिे : ‘भ ज चउहखया 
हवताहि यदा आम लाथे सेवहट कंडाहरली ।’ - अंबे हशला १. ४७. [सं. कंड] 
 
कंडारिे  न. १. शतेकऱ्याच्या आस डारे् दाडंके, मूठ. २. दाव्यार्ा मधला जाडा भाग. ३. दाडंके; 
सोडगा. ४. एक अलंकार; जाड, ओबडधोबड वढेे, कडी, सरी इ. ५. सोन्द्यार्ादंीच्या परयाला ठोकून आकार 
आिण्यारे् सोनारारे् एक हत्यार. ६. कागदाच्या जाळ्या करण्यासाठी काते्र पाडलेले एक हत्यार. ७. 
न्द्हाव्यार्ी नरािी, नखोरे. [सं. काडं] 
 
कंडाळी  स्त्री. हूल; खोटी बातमी; बाजार अफवा; अवई; वदंता; क भाडं; थोताडं. (हि. उठिे, हपकिे, 
उडिे.) पहा : कंडी ४ 
 
कंणडका स्त्री. िेदक. (पहरच्िेद) 
 
कंडी स्त्री. गोजरी. (माळवी) 
 
कंडी स्त्री. करंडी; वळूेर्ी उंर् टोपली. हहच्यात मािूस बसतो व ही मजूर आपल्या पाठीवर बाधूंन घेऊन 
डोंगरावर र्ढतात : ‘बरोबरील मंडळीस बसण्याकरता कंडया.... घेतल्या.’ - तीप्र १३. [सं. करंडी] 
 
कंडी पडा : कंडू 
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कंडी स्त्री. १. गप्प; हूल; खोटी बातमी; भ मका; अवई; वदंता : ‘आिखी मोठें मोंगलसैन्द्य आपला 
पाठलाग करण्यासाठी येते आहे. अशीही कंडी कानी आल्याकारिाने’ - केस्व २८४. २. क भाडं; थाप; थोताडं 
: ‘जड िंाले पातळ क स ंबी नाहन सागंत कंडी ।’ - प्रल १८८. [सं.] 
 
कंडीखोर हव. गल्प्पष्; हूल उठहविारा : ‘स धारक थोड्ा महहन्द्यानंी अहजबात बदं होिार... 
म्हिून जी कंठी उठली होती व कंडीखोराचं्या कृपेने जी कंडी प न्द्हाही उठण्यार्ा संभव आहे’ - आगर. 
 
कंडू प . १. खाज स टण्यार्ा एक रोग. २. खाल्ल्यावर झकवा स्पशच केल्यावर खाज उत्पन्न करण्यार्ा 
धमच (वनस्पती, भाजीपाला यारं्ा.) ३. (ल.) हशरहशरी; ख मख म; उत्कंठा; आवशे; ईर (लढाई, भाडंि इ. 
र्ी) : ‘जेस  त ंवा ंउत झम  पे्रत्न  केला । महापहवत्र  बापहतस्म  रहर्ला । तेिें पापार्ा कंड ं फेहडला ।’ - हिप  १·१·३८. 
४. मस्ती; माज; कामवासना; र्ळ. ५. कोरडी खरूज.[सं.] 
 
कंडूयन प्रणतके्षप प्राण्याच्या पाठीवर थोडा हवद्य ताघात केल्याने मागच्या पायारं्ी होिारी हालर्ाल. 
 
कंडोरा प . उसार्ा करवा; गंडेरी. (को.) [सं. काडं] 
 
कंडोिीन लग्नात वधूसमवते आरती घेऊन असिारी मानकरीि. (अहह.) 
 
कंडोळ न. एक फळिंाड; (यारे् फळ झलबाएवढे असते.) कवडंल; कडू वृदंावन. 
 
कंड्ड प . फोडलेला अधा बाबं.ू (गो.) [सं. काडं] 
 
कंत प . (प्र.) कातं; पती; नवरा. [सं. कातं] 
 
कंत प . (सरकारला) सारा, कर देण्यार्ा हंगाम. (गो.) 
 
कंतिे अहि. र्ळिे; ढळिे; हलिे; जागा सोडिे. (कर.) [सं. िम - िातं] 
 
कंतान न. तरट. 
 
कंतोस प . िं रिी; काळजी. 
 
कंत्रि, कंत्राि न. मसलत; कट; शक्कल; तोड; ग प्त बेत; (र्ात याने बाधंलेले) संधान. 
 
कंत्राट, कंत्राड न. १. ठेका; मक्ता. २. (ल.) भानगड; क लंगडे; लर्ाडं; हकटाळ. (हि. घेिे, देिे.) 
 
कंत्राटदार, कंत्राडदार हव. कंत्राटे (ठेके) घेिारा; ठेकेदार; मक्तेदार; कबालदार; एखादे काम 
अंगावर घेऊन प रे करून देिारा. 
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कंत्राि न. फंद; कारस्थान; कर्ाट. 
 
कंत्रािी, कंत्राण्या हव. ग प्त मसलत करिारा; तोड काढिारा; हहकमती; मसलत्या; खलबत्या 
(अपायकारक ब द्धीने करिारा.) पहा : कंत्राटदार 
 
कंथ प . पती; नवरा : ‘कंथा सामोरी आला ।’ - वसा ५६. [सं. कातं] 
 
कंथा स्त्री. १. गोधडी; अनेक झर्ध्या एकत्र हशवनू व हठगळे देऊन केलेले जाड वस्त्र : ‘कंथा हो का ंमृद  
आस्तरि ।’ - एभा १८·२५०. २. जोगी वापरीत असलेले एक उत झरीय वस्त्र. यार्ा िंोळीसारखाही उपयोग 
होतो : ‘कंथा कमंडलू देह उपर्ार । जािहवतो वारा अवसरु ।’ - त गा २१४०. [सं.] 
 
कंथा (गो.) पहा : कथा 
कंथाधारी प . १. कंथा पाघंरिारा, घेिारा, वापरिारा. २. (ल.) जोगी; गोसावी : ‘कंथाधारी 
बह त केले ।’ - सप्र १२·३८. 
 
कंद प . १. कादंा; गड्डा; मगज, गीर असलेले मूळ (स रि, अळू वगैरेरे्) : ‘जन्द्मरिार्ा बाध । 
सम ळूहन त टो कंद ।’ - त गा १३४२. २. रताळे इ. जहमनीत असलेला गोल ब ंधा (खा. ना.) ३. (ल.) 
(समासात) मूळ; साठा; उगम; उत्पहत झस्थान, जसे :- आनंदकंद, हवलासकंद : ‘जैसे महूर का ंम्हहिजे । 
हवषकंदाते ॥’ – ् ा ५·११५. ४. (योग) नाहभस्थानाखालील महिपूरर्ि; नाहभकमळ; मूलाधारार्ा उध्वचभाग; 
(सामा.) नाहभस्थान; नाहभस्कंद : ‘कंदावरी शक्ती । उठली हदसे ॥’ - ्ा ६·२२७. 
 
कंद स्त्री. काडंलेली ज्वारी. (व.) 
 
कंदडी स्त्री. धारेवर मासे पकडण्यारे् साधन. (िंाडी) 
 
कंदिे, कंणदिे सहि. नाश करिे. 
 
कंदन न. य द्ध; लढाई; मारामारी; नाश. [सं. कंद] 
 
कंदपद प . (स्था.) खाबंार्ा एक प्रकार. 
 
कंदमूळ न. खाण्याच्या उपयोगी असे कंद व म ळे (रताळी, म ळे, गाजर इ.) 
 
कंदर, कंदरा न. स्त्री. १. ग हा; दरी : ‘द मद हमताती हगहरकंदरे ।’ - ्ा १·१३०. २. डोंगरातील कोरीव 
लेिे. ३. (ल.) अंतःकरि; हृदय : ‘बोले तों गृहह कृष्ट्ि ये िंटकरी आनंदली कंदरन ।’ - नदा ३१. [सं.] 
 
कंदर हव. भीषि : ‘रात्रीच्या कंदर प्रसंगारे्’ - वज्रा २६०. 
 
कंदराकंदि न. गवतार्ी एक जात. 
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कंदराविे अहि. हर्डिे; हर्डून आवाज करिे : ‘मधमाशा कंदरावनू हनघून जात.’ - जैतरे ९६. 
 
कंदपय प . १. मदन; कामदेव : ‘ऐसा हनय त का ंकंदप च ।’ - ्ा ७·५१. २. (ल.) कादंा. [सं.] 
 
कंदपयकेिी प . शृगंार; मदनिीडा; स रतिीडा; स्त्रीसंभोग : ‘तेथ कंदपचकेळी खेळतन य गळें  । 
राजहंसारं्न ।’ - हशव ६४९. [सं.] 
 
कंदपाचे घर योनी; स्त्रीजननेंहरय : ‘क हश्चत कंदपारे् घर । म्याहर् सार्ार सेहवलें  ।’ - एभा २६·११२. 
 
कंदाकार पृष्ठभाग (प रा.) दगडारे् हत्यार बनहवताना काढलेल्या हिलक्यावरील फ गीर भाग. 
 
कंदार हव. हट्ट; वदचळ; हनकर. (हि. येिे, पेटिे) : ‘कंदार आयलॉपेटलॉ = हनकरावर, वदचळीवर 
आला. 
 
कंदार हव. दािेदार. [सं. कि] 
 
कंदारा प . एक वनस्पती : ‘हे तर कंदाऱ्यारे् तिाव.े’ - शलूेक ११४. 
 
कंदाि स्त्री. त्रास; कटकट; भाडंि. (को. क ि.) पहा : कंदाळी 
 
कंदाळी  स्त्री. परर्िापासून होिारा उपरव; हानी; त्रास; भाडंि (शत्र सैन्द्य, ल टारू इ. र्ा). [सं. कंड, 
कंदल = य द्ध, तंटा] 
 
कंदाळू, कंणदि न. ख र्ीसारखे आसन; कोर् : ‘कंहदलें  आिली आहेत त्यावर इंग्रज वकील बसत 
असतात.’ - ऐलेसं २४८३. 
 
कंदाळू न. महाबळेर्श्राकडे होिारे भ ईकमळ; महादकादंा. यार्ा कादंा फार मोठा असतो म्हिून याला 
हे नाव पडले. 
 
कंणदका स्त्री. (वन.) लहान कंद; पानाचं्या बगलेत झकवा कडेवर वाढलेली लहान गाठीसारखी झकवा 
सूक्षम मासंल पानाचं्या िं बक्यासारखी प्ररोहरूप संरर्ना. अशा कंहदका मूळ वनस्पतीपासून त टून पडतात व 
नवीन वनस्पती हनमाि करतात. उदा. घायपात. 
 
कंदी हव. कंदाच्या (म ळाच्या) रंगासारखा; ध ळीच्या रंगार्ा; भ रकट; झपगट रंगारे्; उदी (वस्त्र, 
पागोटे). [सं. कंद] 
 
कंदी स्त्री. खाि; स्थान; साठा : ‘जे ्ानारे् कंदी’ - परमा ११·५. [सं. कंहध = महासागर] 
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कंदी हिहव. कधी; केव्हा. (क ि. माि. को.) [सं. कदा] 
 
कंदी पेढा पक्या भाजलेल्या शकच राहमहश्रत खव्यारे् पेढे (साताऱ्याकडे रूढ). 
 
कंदीमंदी हिहव. कधीमधी; केव्हा केव्हा. (क ि. माि. को.) 
 
कंदी रुपाया रुपयार्ा एक प्रकार : ‘श्रीरे् ऐवज कंदी रुपये, मोहरा, प तळ्या जें असेल तें रवाना करिें 
म्हिोन आ्ा.’ - राखं ३·३८. 
 
कंदीय सुषी (वै.) अल्स्थमज्जेला होिारा व्रि, येिारी सूज. 
 
कंदीि प . १. वारा, पाऊस यापंासून संरक्षिासाठी कार् असलेला, हातात धरण्यासाठी धन ष्ट्याकृती 
कडी असलेला व सहजपिे कोठेही नेता येण्यासारखा हदवा; फािस. २. हपतळेर्ा लामिहदवा; टागंता हदवा. 
(पूवी वािी लोकाचं्या द कानात लावत असत.) [अर.] 
 
कंदी णहमनग ज्यावर बरेर् उंर्वटे आहेत असा बफार्ा हढगारा. 
 
कंदुक प . र्ेंडू : ‘नातरी उदकाहर्ये भहूमके । आफहळलेहन कंद के ।’ - ्ा १७. २८०. [सं.] 
 
कंदुक क्रीडा हिकेट - व्यायाम जा १९२०. 
 
कंदुक झडप (स्था.) र्ेंडूच्या आकारार्ी - हवशषेतः टाकीरे् पािी कमीजास्त होताना उपयोगी पडिारी 
िंडप. 
 
कंदुरी, कंदोरी स्त्री. १. गलबतासाठी व इतर कामासाठी मोठे दोर तयार करण्याकहरता बाधंलेला 
लाबंट सोपा - घर. (को.) २. गळ्यात बाधंायर्ा मंतरलेला दोरा. ३. करगोटा; कडदोरा. [क. कण्िी] 
 
कंदुरी, कंदोरी स्त्री. १. पैगंबर महंमद यार्ी म लगी फाहतमा हहच्या सन्द्मानाथच म सलमान लोक करतात 
तो भोजन समारंभ. २. (ल.) उत्सवारे् जेवि; भडंारा; समाराधना : ‘कंद री सोहळा स्वानंदार्ा ।’ - दाहव 
२५३. ३. बकऱ्यारे् मासं; साग ती; मासंार्ा नैवदे्य : ‘त्या कंद रीर्न प ण्यें जातन ते करामत देखोन ।’ - मब १०३. 
(वा.) कंदुरी करिे - जते्रत बकरे वगैरे बळी देिे : ‘ते गावंरे् हपराला बकऱ्यार्ी कंद री करतात.’ - ग आ ३१. 
[फा. कंदूरी] 
 
कंदुरी स्त्री. जेविाच्या मेजावर अंथरावयार्ी र्ादर. (टेबलक्लॉथ) [फा.] 
 
कंदुि प . कारं्नारे् फूल; फ लार्ी एक जात; कंदल : ‘कंद लारे् हार त टले । अशोकार्ें िंळब के 
गळाले ।’ - हशव ७१७. [सं. कंदल] 
 
कंदोरी प . १. कंजारी लोकारं्ी जात. हे दोऱ्या करतात. २. पहा : कंदुरी 
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कंद्या, कंध्या प . कंदील; फािस. (को.) 
 
कंधर, कंधरा प . स्त्री. मस्तक; शीर; कंठ; मान; गळा : ‘कंधरी घातली ज्याने त्याने ।’ - वामन उपदेश 
माला १·६२. [सं.] 
 
कंधूर न. हरळीसारखे एक गवत; क ं दा. (माि.) [सं. कंदल = नवा अंक र] 
 
कंप प . १. थरकाप; कापरे; हलिे; थरथरिे; वात, भय याम ळे शरीर, वृक्ष आदनना जे र्लन हमळते 
ते : ‘मस्तक आदरी हशरो । भागी कंप ॥’ - ्ा १३·७५७. २. (ल.) धाक; दहशत; भीती : ‘आहि जयार्ा अहा 
कंप  । तापसासंी ॥’ - ्ा १८·१०५७. ३. (संगीत) गाताना कंठातून हनघिारा कापरा आवाज. तान; 
स्वरनहलकारें् थरथरिे; भाहषक ध्वनीला घोष हा ग ि देिारी शारीहरक हिया. (हि. कंपिे.) [सं.] 
 
कंपक प . हजभेरे् टोक, पडजीभ झकवा ओठ याचं्या कंपनाने हनमाि होिारी ध्वनी. उदा. र हा ध्वनी 
कंपक आहे. 
 
कंपि, कंपिकाटा प . १. (सोने, मोती वगैरे) सूक्षम व मौल्यवान पदाथारे् तंतोतंत वजन 
दाखहविारा ताजवा. २. (सोनारी) पेटीच्या मध्यावर उभा लोखंडी दाडंा बसवनू त्यावर लावलेला 
(भारधडीच्या कामार्ा) मोठा ताजवा. 
 
कंपिे (प्र.) कापिे; थरथरिे; लटलटिे (भीती वगैरेम ळे). पहा : कापिे 
 
कंपन न. १. (शाप). आंदोलन; आघाताम ळे वस्तंूच्या किात होिारी हालर्ाल; शरीरात अथवा 
शरीरावयवात जागजागी होिारी हालर्ाल, कापरे. २. कापरे; कापिे; थरथरिे; लटलटिे; हालिे 
(भीतीने, िोधाहतशयाने). ३. (संगीत) एकर् स्वर आवाजाला कंप देऊन द सऱ्या कोित्याही स्वराला स्पशच 
न करता लाबंविे. [सं. कंप, कंपन] 
 
कंपन अधर (नृत्य) ओठ कापहविे. हा अहभनय रागाविे, थंडी वाजिे, रोगग्रस्तता दाखविे, भीती 
वाटिे व जयप्राप्ती इत्याहदकारं्ा द्योतक असतो. 
 
कंपन ऊरू (नृत्य) पाय वारंवार उद्धहटत करून माडंीला कंप उत्पन्न करिे; र्ालण्यार्ी हिया दाखविे 
िंाल्यास हा अहभनय करतात. 
 
कंपनरोधक प . (यंत्र.) कंपने शोषनू घेिारे साधन. उदा. वाहनामंध्ये वापरले जािारे कंपनरोधक. 
 
कंपनानुवतयन म . (वन.) कंपनाचं्या रे्तनेन सार अहधक स्थाहनक वाढ होऊन अवयवात विता येिे; 
स्पशाच्या रे्तनेम ळे उलट बाजूला वाढ अहधक होऊन विता येण्यार्ी प्रहिया. उदा. वलेीरे् टोक; 
स्पशान वतचन. 
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कंपनािेखक प . (स्था.) कंपनारं्ी नोंद करण्यारे् यंत्र; भगूभातील हालर्ालनम ळे होिारी कंपने 
मोजण्यारे् साधन. 
 
कंपनी स्त्री. १. मंडळी; टोळी; मंडळ. २. (१०० ते २०० पयंत) लष्ट्करी हशपायारं्ी एक त कडी. ३. 
व्यापारधंदा करण्यासाठी कायद्याने एकहत्रत िंालेली मंडळी. ४. सहवास; सहवासातले लोक. [इं.] 
 
कंपमान, कंपायमान हव. थरथरिारा; लटलटिारा; हालिारा. [इं.] 
 
कंपरोधी प . (यंत्र.) धक्का शोषिारे संयत्र. 
कंपवात  प . कंपवायू; ज्याच्याम ळे अंग कापते असा वात; एक रोग; खंज वाय.ू [सं.] 
 
कंपवेळ  स्त्री. घाबरण्यार्ी वेळ; कातरवेल. 
 
कंपश हिहव. कमी अहधक; स मारे; अदमासे : ‘कंपश कोसभर आहे.’ - नाग ३·७५. 
कंपाउंडर प . औषध तयार करून देिारा; डॉक्टरारं्ा मदतनीस. [इं.] 
 
कंपारी स्त्री. थरकाप; थरथराट : ‘आपि राग मानाल अशी मािंी मनोदेवता मला सागंून लागली म्हिजे 
माझ्या शरीरार्ी कंपारी होते.’ - हवहक्षप्त ३·८७. [सं. कंप] 
 
कंपाटयमेंट प . आगगाडीच्या डब्यातील झकवा एखाद्या मोठ्या दालनातील बदं केलेला खि, भाग 
झकवा लहान डबा. [इं.] 
 
कंपास प . १. वत चळाकृती काढण्यारे्, दोन बाह  असलेले साधन; क शलकामगार व हवद्याथी याचं्या 
वापरातील साधन : ‘कोशकारानंी आपला स्वैरिम सोडून मयादेने वागण्यास सागंिे म्हिजे नदीच्या ओघावंर 
व पवचताचं्या रागंावर रूळ व कंपास र्ालहविे होय.’ - हन. ४९७. २. होकायंत्र : ‘तसेर् हकतीएक देशातील 
लोक ह्या यंत्रास (होकायंत्रास) कंपास असे म्हितात.’ - मप  ८०. [इं. कंपास] 
 
कंणपत हव. हालत असलेले, कापत असलेले, थरथरिारे (शरीर वगैरे). [सं. कंप्] 
 
कंणपत कटी (नृत्य) र्ालताना एका पायावरर्ा भार द सऱ्या पायावर पडत असता कंबर एकदा एका 
बाजूला व एकदा द सऱ्या बाजूला वाकली जाईल असा अहभनय करिे. 
 
कंणपत कपोि (नृत्य) हसताना गाल स्फ रि पावल्यार्ा अहभनय दाखहविे. 
 
कंणपत शीषय (नृत्य) भराभर डोके खाली वर करिे, प्रश्न हवर्ारिे, राग आला असे दाखहविे, हवर्ारात 
गढलेले दाखहविे वगैरे गोष्ी करण्यासाठी हा अहभनय करतात. 
 
कंणपत्र न. सतत कंपने हनमाि करिारे यंत्र. 
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कंणपत्र न. (ध्वहन.) कंपनसंख्या हवभाग; कंपने मोजण्यारे् उपकरि. 
 
कंपू प . १. तंब ूघालून, तळ देऊन राहहलेले सैन्द्य. २. सैन्द्यार्ा एक हवभाग, त कडी, कंपनी (११ 
पलटिी) : ‘एका परीस एक हशपाई रागंडा झहद स्थानी । दोन कंपू हफरंगािी ।’ - ऐपो २७८. ३. हवशषेतः 
य रोहपयन लष्ट्करी पद्धतीने तयार िंालेले देशी राजाजवळरे् सैन्द्य; कवायती पलटि : ‘तवा ंकंपूनें कटाव 
केला मोररे् आले म्होरे म्होरे ।’ - ऐपो ३५०. ४. हवहशष् मतार्ी झकवा हवर्ारार्ी मंडळी; गट; सम दाय; टोळके; 
मंडळ : ‘आम्ही हॅहरसन आहदकरून मंडळीच्या कंपूत जाऊन हमळाली.’ - लोहटकेले १६०. [इं. कँप] 
 
कंपूशाही स्त्री. काही हवहशष् हेतूने एकत्र येिे. तेवढ्यार् गटारे् हहतसंबधं जपिे ही प्रवृत झी. 
 
कंपेश प . फरक; कमी अहधक प्रमाि : ‘बाजीराव कबलू होतारं् त्याशी पूवचवत्प्रमािे काहंी एक कंपेश 
न करता ंदोस्ती सरकारने कायम ठेहवली.’ - इनाम २४०. [फा.] 
 
कंपेि स्त्री. कंबेशी; न्द्यनूाहधक्य; घोटाळा; गोंधळ. 
हव. १. कमी अहधक, थोडे जास्त झकवा थोडे कमी; जवळ जवळ; ‘कंपेश र्ाळीस हजार फौज.....’ - 
ऐलेसं ७·३२८८. २. तंतोतंत : ‘सला िंाल्याप्रमािे वतचिूक कंपेश न केल्यास पाहरपत्य होईल.’ - ऐलेसं 
५·२६०७. ३. सहज; हवनायास : ‘असेर् करिे असते कर कंपेश वरखार्ा आरसा होता.’ – इसंहोकै ६. 
 
कंफ पहा : कंप [सं. कंप] 
 
कंबखत, कंबखती, कंबक्ती, कंबख्ती मार खाण्यार्ा प्रसंग; आिीबािीर्ी वळे : ‘कंबखती आली आता 
पि डरून काय उपयोग?’ - त्राहटका. [फा. कम+बख्त् = वाईट वेळ] 
 
कंबडी स्त्री. कळकार्ी काबंीट; कामटी; फीट; भेतूक. [सं. कमठ = वळूे] 
 
कंबिे अहि. वाकिे. (बे.) 
 
कंबर कटी; शरीरार्ा मध्यभाग; कमर. 
 
कंबरडे न. कंबर. (वा.) कंबरडे मोडिे - १. अहतशय थकून जािे. २. बदं पडिे; अयशस्वी करिे; 
अशक्य करिे : ‘पोहलसाकंडून गोळीबार करवनू संपारे् कंबरडे मोडता येते.’ - धाधो ७. 
 
कंबरबार प . करवस ली कारकून. 
 
कंबि न. (संगीत) एक प्रकारर्ी स्वररर्ना. [सं.] 
 
कंबि, कबि, न. प . अधा झकवा अध्याहून अहधक भाग (फळ, दगड, वगैरेर्ा फ टून हनघालेला). 
(राजा.) [सं. कवल] 
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कंबळ प . काबंळी; घोंगडी; लोकरीरे् वस्त्र; धाबळी : ‘मोक्षाहद सवचहसहद्धर्ी श्रेिी । र्श्ेतकंबलासनन 
साधका ं।’ - एभा १४·४०५. [सं. कंबल] 
 
कंबळ प . (पगडबदं) पागोट्यार्ा झकवा पगडीर्ा डोक्याभोवतालर्ा भाग. हा झडकाने कागद 
हर्कटवनू तयार करतात व त्यावर कापडी पट्टी हशवतात. [सं. कपाल] 
 
कंबळ स्त्री. भोवरसाल; एक िंाड. 
 
कंबळी स्त्री. काबंळे; ज नी घोंगडी, पटकूर : ‘काळी कंबळी ग ंतून ब थंी ।’ - नव १३·१२३. [सं. कंबल] 
 
कंबुकंठ  प . शखंासारखा गळा (हे सौंदयारे् लक्षि समजतात.) : ‘ओंकार मातृकासंकट । तोहर् जािावा 
कंब कंठ ।’ - एरुस्व १·४२. 
 
कंबु, कंबू प . शखं : ‘श्रीद त्यहजले वहरला अदहक्षिावतच त च्ि कंब  कसा ।’ - मोसभा ४·१४. [सं.] 
 
कंबेश फरक, कमी अहधक, कंपेश. 
 
कंबेशी स्त्री. १. कंपेशी; कमी करिे; क र्राई : ‘तेव्हा र्ाकरीच्या कंबेसीरे् इलाजमास झर्ता नाही.’ – 
होकै ४०. २. न्द्यनूाहधक्य; कमीअहधकपिा. 
 
करंचकर, करंजकर, करचकर, करजकर, करजगार प . हत्यारे करिारा; शस्त्रकार, 
हशकलगार. [सं. िकर्कार] 
 
कंवठाळी हव. कारस्थानी. (गो.) 
 
कंवसाि न. कपट; हकटाळ; य क्ती. 
 
कंवसािी, कंवसाल्या कपटी; क भाडंी; रे्टूक करिारा. 
 
कंशा प . पक्षपाती काम पत्करिारा; सूड घेिारा झकवा रक्षि करिारा; हवशषेतः भाडंितंट्याला फूस 
देिारा. 
 
कंस प . १. वत चळाच्या, पहरघार्ा भाग, अंश, त कडा; वत चळार्ी ज्या. २. ( ), [ ], { } यापंैकी 
कोितेही हर्न्द्ह. ३. क ं डली. [सं.] 
 
कंणसया स्त्री. हहरवी गारगोटी; एक रत्न. 
 
कंक्षा स्त्री. मयादा; भीड; म वचत. (गो.) [सं. काकं्षा] 
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कःपदाथय उद्गा. (हतरस्काराथी) त च्ितादशचक प्रयोग. (हि. मानिे.) 
हव. त च्ि; क्ष र. [सं.] 
 
 
 
 
का 
 
का, कां हिहव. १. प्रश्नाथचक वाक्याच्या शवेटी तोर् अथच दशचहवण्याकरता हे अव्यय योजतात. त्याम ळे 
वाक्याथच पूिच होतो. जसे :- ‘तू मग हतकडे जातोस कां?’ २. वाक्यातील हियापदानंतर येिारा प्रश्नवार्क 
शब्द. यारे् उत झर सामान्द्यतः हो झकवा नाही असे असू शकते जसे :- ‘त िंी पहरक्षा संपली कां?’ ३. कारि 
हवर्ारिारे प्रश्नाथचक अव्यय; कशासाठी; कोित्या कारिाने; काय म्हिून : ‘मी पाया ंलागे का ं। काईंसेया 
लागन ।’ – हशव २२४. 
उअ. अथवा; झकवा; की : ‘का ंन देहलया स धाकर । आपिपें भरें सागर ।’ - अमृ ७. १५२. 
 
का, कॉ  उद्गा. काव्, काव् असा कावळ्यार्ा ध्वनी : ‘का का शब्द करूनी भ्रमती त्याचं्या क ळात मी िंालों 
।’ - मोकिच २८·५९. 
 
काइ हव. कच्चा. - (तंजा.) 
न. कच्चेफळ. [रा. क. काई = कच्चे फळ.] 
 
काहिी स्त्री. (प्र.) १. कहािी. २. ज्याम ळे लोंबी काळी पडते असा जोंधळ्यावरील, ज्वारीवरील रोग. 
पहा : कावी 
 
काइमी स्त्री. कायमपिा; ल्स्थरपिा; पके्कपिा; शार्श्ती; अढळपिार्ी ल्स्थती; ठरलेली पहरल्स्थती. [फा. 
काईम] 
 
काइर न. १. खािारा. २. हाडवैर : ‘म्हि न  समथेहस वैर । जेया पडे हाडकाइर ।’ - रा्ा १३·५४९. 
 
काइरे मुबारक दीनाला रक्षि द्याव ेअशा हेतूने : ‘हकल्ले व म लूख दौलत कईरे म बारक दाखल जाला.’ – 
पेद ३१·४३. 
 
काई स्त्री. शवेाळ (िंाडी) [झह.] 
 
काईट  प . काळ्यापाठीर्ा हहरि. 
 
काईत कायस्थजात; त्या जातीतील व्यक्ती; कारकून : ‘हल्ली सवाईजीकडून एक काईत व आमरे् तरफेने 
मोरोपतं सैदाकडे रवाना िंाले.’ - पेद ११·१०; कायत. [सं. कायस्थ] 
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काईम हव. १. कायम; उभा. २. ल्स्थर; मजबतू ठोकलेला; पक्का. ३. काबीज : ‘परंत  आठपधंरा हदवसात 
सारी स्थळे इंग्रजानंी काईम कहरतात.’ - ऐलेसं ११·६०७. ४. हनत्य. [फा. काईम = उभा, ल्स्थर] 
 
काईमदाईम, काएमदाएम हव. हनरंतरर्ा; कायमर्ा; फार पूवीपासूनर्ा; सतत र्ालिारा. 
[फा.] 
 
काईि स्त्री. काहहली; उसार्ा रस कढवण्यारे् पसरट तोंडारे् भाडें; मोठी कढई. (वा.) काईिीतिा 
खडा - तावनू स लाखून हनघालेला, कसोटीला उतरलेला (मािूस.). [सं. काइल = हवस्तृत] 
 
काईि, कायि, कायर हव. १. दंहडत; हजत; पराहजत केलेला : ‘दोहनकडून त म्ही काईल व्हाल तेव्हा 
आम्हावंर शब्द’ - मइसा १. २२६. २. क ं हठत; हैराि; हनरुत झर : ‘पत्र कोठें आहे तें काढावें म्हिजे आम्हन त्यासं 
काईल करंू.’ - ऐलेसं ५·२४७३. [फा. काइल = हजत] 
 
काईस अनमान. 
 
काउ, काऊ प . (बालभाषा) कावळा. 
 
काउरे न. वडे; भ्रम; पहा : काणवरे 
 
काउस न. एक प्रकाररे् गवत. याच्या म ळ्या दहाबारा फूट खोल जातात. या म ळ्या हपकानंा 
त्रासदायक असतात. [सं. काश] 
 
काउळकाठी स्त्री. काटक्या; राबासाठी िंाडाच्या तोडलेल्या फादं्या; पहा : कवळकाठी 
 
काऊ स्त्री. गेरू; काव. (को.) 
 
काऊणचऊची भाषा १. बालबोध, सहज समजेल अशी भाषा; मोठ्यानंी वापरलेली म लारं्ी भाषा. २. 
नम्रपिार्ी भाषा; द बळेपिारे् बोलिे : ‘म जोरीला काऊहर्ऊर्ी भाषा का वापरली जावी माझ्या अल्पमतीला 
कधी कळलं नाही.’ - एल्गार ९९. 
 
काऊन, काहून हिहव. का म्हिून. (ना.) 
 
काऊर हव. जबर काम करिारा; मेहनती. (व.) [सं. कायचकर] 
 
काऊर स्त्री. कावीळ. (िंाडी) [सं. कामला] 
 
काऊि न. क रि. (बे.) [क. कावल, कावली] 
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काऊस प . १. उसाच्या शेंड्ारं्ा नीरस भाग; वाढे. (व.) २. (ल.) क र्कामार्ा मािूस; हनरुपयोगी 
मािूस : ‘उसाच्या पोटी काऊस जल्मून त्यार्ा फायदा काय?’ - धग ९५. [सं. दक्ष ] 
 
काऊळकाठी १. राब. २. िंाडपाला; हलक्या काठ्या; हशरकाठी (कवळकाठी). (गो.) 
 
काक प . कावळा; काऊ : ‘जे मृत्यकूाकासन क रोंडी । साहंडली आहे ॥’ - ्ा ८·१४०. [सं.] 
 
काक प . फादंी फ टण्यार्ा साधंा; काख. (माि.) [सं. कक्षा] 
 
काककव्वा प . काकाक वा. 
 
काकजंघा स्त्री. एक वनस्पती; कागं. [सं.] 
 
काकट, काकड हव. अढळ; ल्स्थर; भक्कम, मजबूत बाधं्यारे्. 
 
काकटिी, काकडिी स्त्री. हतरपीट; अडळखण्यार्ी ल्स्थती. (गो.) 
 
काकटी स्त्री. पहवरयार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
काकड स्त्री. थंडीने भरिारी ह डह डी. (हि. भरिे.) 
 
काकड न. एक फळ; त्यारे् लोिरे् करतात. 
 
काकड प . सरहि : ‘आमरे् काकडावर फौज आहलयावर ... या पत्राप्रमािे व्हाव.े’ - धापइसा ३·२३२.  
 
काकड प . हहरिार्ी जात. (िंाडी) [सं. ककच र] 
 
काकड प . खडकाळ भाग; खडबडीत, अडर्िीर्ी वाट; खोरे : ‘जैपूरर्ा व ब दंीर्ा काकड आहे त्या 
मागातून इन्द्रगडावरून र्मेलर्ा घाट दहा कोस आहे हतकडे र्ालावे’ - भारतवषच ७२. 
 
काकडआरती स्त्री. पहाटेच्या वळेी काकडा पेटवनू त्याने देवाला करायर्ी आरती : ‘काकडआरती 
परमात्म्या श्री रघ पती ।’ - पाहव २६०. 
 
काकडकुडा हव. थंडीने काकडलेला, क डक डलेला, ताठरलेला; ह डह डी भरलेला. 
 
काकडकंुभायी पहा : कुकुटकंुभा 
 
काकडखार प . भातार्ी एक जात. (िंाडी) 
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काकडिे अहि. थंडीने गारठिे; कळा येऊन अवठरिे (हात, पाय इ.) : ‘काकडले बसैली 
दातहखळी ।’ - दाहव ६६. [ध्व. कड] [सं.] 
 
काकडकशगी स्त्री. एक औषधी वनस्पती. हहरड्ाच्या पानाचं्या देठाशी रस जमून हतथे फोडासारखी 
गं्रथी बनते ती शेंग. हहर्ा रंग काळसर असून आकार खेकड्ाच्या आकड्ाप्रमािे झकवा बोकडाच्या 
झशगाप्रमािे असतो. म्हिून या वनस्पतीला हे नाव पडले. बाळंतपिात झकवा लहान म लाचं्या रोगावर ही 
औषधी आहे. [सं. ककच टशृगंी] 
 
काकडा प . १. कापडाच्या झर्धीर्ी वळलेली वात : ‘हत्रग ि काकडा दै्वतघृते झतहबला ।’ - दाहव २६०. २. 
हदव्यार्ी वात. ३. काठीला हर्रगूट ग ंडाळून त्यावर तेल ओतून पेटवलेली मशाल : ‘सूक्षमाहह रहवकराहूहन 
बह त तमा काय काकडा खातो ।’ - मोभीष्ट्म ५·६. ४. कापडार्ी बारीक ग ंडाळी, दोरी. ५. (ल.) र्ामड्ाच्या 
र्ाबकारे् टोक; र्ाबकार्ी वादी. ६. वादीने मारलेला फटकारा, तडाखा : ‘बलैाचं्या पाठीवर काकड्ारं्ा 
सडासड आवाज उठत होता.’ - वैष्ट्िव २९. ७. (ल.) लाबं आकडा (झर्र् वगैरेर्ा). ८. (ल.) झवर्वार्ी 
वळलेली नागंी. (खा.) 
 
काकडा प . प रते तयार न िंालेले भातपीक वगैरे; कोवळे, कच्च े(पेरू इत्यादी) (को.); काकाडो. (गो.) 
हव. लहान व रसभरीत, हहरवा व रसाळ. 
 
काकडा, काकडी प . स्त्री. अहतशय थंड हवा; अंग गारठविारी थंडी. (हि. भरिे.) 
 
काकडी  स्त्री. १. एक प्रकारर्ा वले व त्याला येिारे फळ; हखरा, काकडी, वाळूक, तवसे इ. फळे एकार् 
जातीर्ी आहेत. स्त्री. २. (ल.) क्ष र वस्तू. [त. कक्कहर] [सं. कंक = श्येन] 
 
काकडोळा प . स्त्रीयाचं्या केसातील एक अलंकार. 
 
काकि प . गरुड पक्षी. (क .) 
 
काकि, काकिीन. स्त्री. कंकि; बागंडी, पाटली; बायकाचं्या हातातील सोन्द्यार्ा एक दाहगना; कंकिी; 
मनगटारे् भषूि; अलंकार : ‘का ंनाहटता ंकाकंि । सोनेंहर् तें ॥’ - ्ा १४·३७८. [सं. कंकि] (वा.) काकि 
घाििे, काकि भरिे - १. हातात बागंड्ा भरिे. २. (ल.) बायको, भागूबाई, भ्याड प रुषाला लावतात : 
‘काकंिे आम्हासम हातन । भरलेली का ंहो होतन ।’ - संग्रामगीते ४२. काकि फुटिे - १. वैधव्य येिे; बागंड्ा 
फ टिे. २. कडक हशक्षा करिे. काकि वाढिे, काकि वाढविे - (बायकी) बागंड्ा हपर्िे, फ टिे (काकंि 
हा सौभाग्यालंकार असल्याने त्याला फ टिे न म्हिता उलट वाढिे, वाढविे असा प्रयोग करतात. जसे :- 
कंकू वाढविे, वाढिे इ.) 
 
काकिकार प . बागंडी कासार; बागंडीवाला. (गो.) 
 
काकिकोर न. बागंडीर्ा त कडा. (ना.) 
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काकिघोि स्त्री. गोम; घोि. (गो.) 
 
काकिता, काकिा प . १. (सोनारी) गोठ, पाटली, अंगठी, वाकी झकवा यासारख्या दाहगन्द्यारं्ा 
गोल आकार देण्यासाठी केलेला ख ंटा,  हनम ळता ठोकळा; देशम ख; वरतािा; काकता. २. र्ौंगा; पार् अंग ळे 
रंुदी; हातार्ी रंुदी. (दे.) [सं. कंकि] 
 
काकिभर हव. १. थोडे अहधक; झकहर्त जास्त. दोन वस्तंूर्ी त लना करताना एकीरे् द सरीवर 
झकहर्त आहधक्य दाखहवण्यासाठी योजतात : ‘प रुषाइतकीर् झकवा काकंिभर जास्तर् ब हद्धमत झा असून 
हकत्येक शतके आम्ही हवर्ार करावयारे् सोडून हदले.’ - हवहवधवृत झ (खास अंक १९२८). २. (सामा.) 
अल्पप्रमाि, काकिभराने, काकिभऱ्याने अशीही रूपे आढळतात. 
 
काकिी स्त्री. अधे किीस. (गो.) 
 
काकिी पाग मासे पकडण्यारे् एक प्रकाररे् जाळे. (को.) 
 
काकिेज न. रेि का; रेि काबीज;एक स गंधी औषधी रव्य. 
 
काकता पहा : काकिता 
 
काकतािीय यदृच्िा; आकल्स्मकता;दैवघटना; योगायोग. 
हव. यदृच्िापूवचक; एकसमयावच्िेदे; सहजासहजी घडिारी; आगंत क; दैवागत. [सं. काक+ताल = 
ताड] 
 
काकतािीयन्याय प . कावळा बसल्यावर फादंी त टली तर त्यात कायचकारि भाव म ळीर् नसतो 
यावरून यदृच्िेने, दैवगतीने वा कमचधमचसंयोगाने वास्तहवक कायचकारिाभाव नसताना जोडलेला संबधं. जसे 
: – कावळा बसिे, फादंी त टिे. 
 
काकताळ आकल्स्मतता; दैवघटना : ‘अमृतहसद्धी योग फावला । अकल्ल्पत काकताळें  ।’ – हनमा 
(आत्मर्हरत्र) १·१०४. 
 
काकदंतपरीक्षा स्त्री. ज्यात काही अथच नाही अशा हवषयार्ी खोल हर्हकत्सा (वास्तहवक कावळ्याला दात 
नसतात यावरून). 
 
काकदृणष्ट, काकदृष्टी हव. १. तीक्षि दृष्ीर्ा; सूक्षम दृष्ीर्ा; बारीक व र्लाख नजरेर्ा. २. हिरान्द्वषेी; 
वाईट तेवढ्यार् गोष्ी पाहिारा. 
स्त्री. (कावळ्यासारखी) तीक्षि नजर; सूक्षम नजर; दृष्ी : ‘बाजारातूंन जर सौदे काकदृष्ीने हफरले तर 
संध्याकाळी येथे वेळ मोडून राहण्यार्ा मोबदला हमळेल.’ - हवहव ८·८·१५५. [सं.] 
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काकपद न. १. हलहहताना गळालेल्या अक्षराच्या द रुस्तीच्या वळेी जेथे ते अक्षर घालायरे् असेल 
तेथे करायर्ी. (कावळ्याच्या पायासारखी) ^ अशी खूि. २. हहरा या रत्नात, तीन मोठे काळे िोटे असल्यास 
त्या दोषास म्हितात. ३. शरायती. [सं.] 
काकपक्ष प . कानावंरील िं लपे; लहान म लाच्या पहहल्या हजामतीच्या वळेी दोन्द्ही कानावंर 
ठेवलेली जािारी िं लपे. मोठेपिी काढून टाकतात. [सं.] 
 
काकफळ, काकफळी स्त्री. एक वनस्पती : ‘बेल, काकफळी, वले हनग चळी आहि कंदम ळी.’ - मोहना. 
 
काकबिी, काकबळ, काकबळी प . स्त्री. न. वैर्श्देव व बहलहरि होऊन उरलेला भात घराबाहेर 
कावळ्याला टाकतात तो; कागवळ. (को. गो.) 
 
काकबाळ न. कडेवररे् मूल; क क बाळ. (क .) 
 
काकम, काके स्त्री. काकवी. (गो.) 
 
काकमारी पहा : काकफळ 
 
काकमुखी हव. सगळा एकरंगी पि तोंड काळसर असलेला घोडा. 
 
काकमैथुन न. कावळी कावळा यारं्ा रहतप्रसंग, मथै न. हे पाहहले तर लवकर मरि येते अशी 
समजूत असल्याम ळे ते पाहिारा आपल्या मृत्यरू्ी खोटीर् बातमी पाठवतो. 
 
काकय स्त्री. कावीळ. (गो.) 
 
काकयव प . १. ज्यामध्ये पीठ झकवा सत्त्वाशं नसतो असा पोर्ट यव; फोलकट; धान्द्यारे् वािंं 
किीस. २. तृिधान्द्य : ‘षंढहतळ घमचमयमृग काकयव जसे तसेहर् फटकळ गे ।’ - मोसभा ७·९. [सं. काकयव] 
 
काकर प . १. कातड्ार्ी वादी; ढोल, तबला यारं्ी वादी; ओढि; पहा : कंकर. २. शरीरावर नखाने 
बोर्करल्याम ळे उठिारा ओरखडा; ओरबाडा; खरर्टल्यार्ी खूि. (राजा.) ३. िातीच्या बरगड्ा 
ज ळलेल्या असतात तो कण्यासह पाठीर्ा भाग : ‘बरगड्ा, मान, काकर वगैरे भागातले मास व हाडे 
यखनीच्या र्ागंलन उपयोगी पडतात.’ - गृहश २·१२. 
 
काकर प . (झपजारी) कापूस झपजण्याच्या कमानीला असलेल्या पंख्याच्या कडेवरील पट्टी. 
 
काकर स्त्री. १. (भाकरीर्ा खेळ) नदीतील, तलावातील पाण्याच्या पषृ्ठभागावर खापरी अथवा र्पटा 
दगड जोराने पाण्याला सरपट मारला असताना होिाऱ्या उशा प्रत्येकी. २. भोवरा जहमनीवर टाकला 
असताना त्यारे् होिारे पहहले एक दोन फेरे (हे हळू होतात.). 
 
काकर प . १. ऊस लावायर्ा लहान उंर्वटा. (िंाडी) २. पहा काकरी १ 
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काकर १. अश्रू. २. हरभऱ्यारे् न फ गलेले दािे. (अहह.) 
 
काकरडोंगर प . दरीखोरे. (अहह.) 
 
काकरिे अहि. र्ार्रिे; का ंकू करिे; हो ना करिे; हदरंगाई करिे. 
 
काकरिे अहि. हमटिे; लागिे. (व.) 
 
काकरता हव. हिहव. हतरकस; कसरता; वळलेला; हतरपा; बाजूवर कललेला. (वा.) काकरता 
घेिे - माघार घेिे; पाय मागे काढिे; पाय काढता घेिे, हनसटिे. 
 
काकरती हिहव. हनसटती : ‘पागेरे् झलगोजी जाधव यासं गोळी काकरतीदंडावर लागली.’ - ऐलेसं 
८९३. 
 
काकरव प . १. कावळ्यारे् ओरडिे; कावकाव. २. (ल.) झनदकारं्ी व्यथच झनदा :‘ज्यास आपली योग्यता 
यथाथच भासत असेल त्याने ... किचकट  काकरवार्ी अगदी पवा करंू नये.’ - हन [सं.] 
 
काकरी स्त्री. नागंरार्ी एक फेरी, वळसा (हि. घेिे.); पेरिीच्या वळेी हतफिीने पडलेल्या रेषा; 
पेरण्यामागे ओढायर्ी काट्यार्ी फादंी. 
 
काकरी स्त्री. कातलेले रेशीम, त्यारे् ग ंडे, ग ंडाळे, लड, क कडे; कंकरी. 
 
काकरी स्त्री. बारीक खडी; दगडाच्या बारीक हर्पा :‘रेती अथवा काकरी टाकून जागा साफ करावी.’ - 
स्वारी हनयम (बडोदे.) ११५. [ग .] 
 
काकरोळ प . एक पक्षी :‘वोक, कब तर, स रखाव, काकरोळ हे जसे जमीनीवररे् पक्षी’ - गृहश 
२·१०. 
 
काकिक न. कंठमिी; नरडे; कंठनाळार्ा प ढे आलेला म ख्य भाग. [सं.] 
 
काकिा, काकिो प . मावशीर्ा नवरा; मावसा. 
 
काकिावी स्त्री. कहरहारी; लागंहलकी; अल्ग्नहशखा; एक वनस्पती. [सं.] 
 
काकिीणनषाद प . (संगीत) प्रार्ीन भारतीय संगतीतील दोन हवकृतस्वरापंैकी एक. 
 
काकवंध्या स्त्री. एकदा प्रसूत होऊन प न्द्हा प्रसूत होत नाही अशी स्त्री, मादी. 
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काकवी स्त्री. १. उसाच्या रसार्ा कच्च्या कढार्ा पातळ राधंा. २. आटवनू थोडासा घट्ट िंालेला उसार्ा 
रस मडक्यात भरून ती मडकी घडवंर्ीवर पालथी ठेवल्यावर त्यातून गळून पडिारा रस : ‘हभऊहन म्हितील 
का ंजहश स धा तशी काकवी ।’ - केका १०९. ३. ग ळार्ा राब. 
 
काकशंका स्त्री. कावळा ज्याप्रमािे साशकंपिे बसतो तसा साशकंपिा; भीती : ‘संकोर्ें अंग खािें 
अस खद बसिें का कशकंाप्रमािें ।’ - झकस ८३. 
 
काकसाविे अहि. शकंा घेिे; अंदेशा, आशकं धरिे. (क .)[सं. काकं्षा] 
 
काकसावळा हव. काळा; काळ्यासावळ्या रंगार्ा. 
 
काकसासरा प . नवऱ्याच्या आत्यार्ा नवरा. - (तंजा.) 
 
काकसासू स्त्री. नवऱ्यार्ी आत्या.  - (तंजा.) 
 
काकस्नान न. कावळ्याप्रमािे घाईघाईने, अधचवट केलेले स्नान; अंघोळ. पहा : मुसळस्नान 
 
काकस्पशय प . मृताच्या दहाव्या हदवशी मृताला द्यायच्या झपडाला कावळ्याने हशविे. या झपडाला 
कावळा हशवला नाही तर मृताच्या आप्तापंैकी कोिी तरी त्या वेळी मृताच्या इच्िा पूिच करण्यारे् वर्न देतो व 
त्यानंतर झपडाला कावळा स्पशच करतो. [सं.] 
 
काकस्वर प . १. कावळ्यार्ी ओरड; कावकाव. २. (ल.) किचकठोर स्वर. 
 
काकळ हव. नाजूक : ‘कोंबड्ार्ी जात काकळ.’ - गागो ७४. 
 
काकळी स्त्री. काकडी. (व.) 
 
काकळूत, काकळूतमामळूत स्त्री. १. दया करण्याबिल परोपरीर्ी हवनविी; कळावळा उत्पन्न 
करण्यासाठी गयावया करून प्राथचना, हवनंती करिे; करुिा भाकिे (हि. करिे.) २. करुिा; दया; अन कंपा; 
कळवळा. (हि. येिे, करिे.) : ‘या गड्ानो त मर्ी मला काकळूत वाटत्ये.’ - बाळ १·७०·८०. ३. दयेम ळे 
अपराधार्ी उपेक्षा करण्यार्ी ब द्धी. [सं. काकहल = मंजूळ, बारीक, मृदू] 
 
काकळूतवािा हव. दीनवािा; रडवा (स्वर, ध्वनी, वािी.). 
 
काकंबी स्त्री. काकवी; हर्की; राब. [दे. कक्कब] 
 
का का उद्गा. कावळ्यार्ी कावकाव. पहा : काव : ‘स्व्ाहत श्रेष्ठारं्ें गहतताडंव पाहताहंर् काकानंन । हषचभरें 
नभ भहरलें  का का का का अशा स्वहाकानंी ।’ - मोकिच २८·४१. [ध्व.] 
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काका प . १. र् लता; बापार्ा भाऊ. २. आपल्याहून वयाने मोठ्या प रुषालाही म्हितात. [त . काका 
= थोरला भाऊ] 
 
काका प . नारळाच्या सावळीर्ा (िंावळीर्ा) अग्रभाग; माडावर ज्या दाडं्ाला फ ले व फळे (नारळ) 
येतात तो दाडंा; पोय - याला अनेक फाटे फ टलेले असतात. (को.) 
 
काका स्त्री. आत; आत्याबाई; काकी. (क .) 
 
काकाकव्वा, काकाकुवा, काकातू प . एक प्रकारर्ा पोपट. [झह. काकात आ] 
 
काकाडो प . लहान व कच्चे फळ; काकडा. (गो.) 
 
काकामामा प . कोिीतरी नातेवाईक; आप्त; संबधंी (वा.) काकामामा करिे - मनधरिी करिे. 
 
काकारडा, काकारडो हव. अपक्व; कच्चा; हहरवा; काकडो; काहकडा. हवशषेतः काजूला म्हितात. 
(क .) 
 
काकाणक्षगोिकन्याय प . एकर् शब्द अनेक अथांनी योजिे. एका शब्दारे् दोन झकवा अनेक अथच 
संभवत असल्यास झकवा एकार् वस्तूर्ा दोन झकवा अनेक कामी उपयोग होत असल्यास त्याच्या स्पष्ीकरिाथच 
हा न्द्याय लावतात. (कावळ्याच्या दोन डोळ्यात एकर् ब ब ळ असून ते तो प्रसंगाप्रमािे एकातून द सऱ्यात 
हफरहवतो अशी लोकसमजूत आहे. त्यावरून हा न्द्याय.) 
 
काणकिी स्त्री. १. वीस कवड्ारें् वजन; एकदमडी : ‘काहकिी म्हिजे वीस कवडी ।’ – एभा 
२२·३५४. २. एक कवडी. ३. एका दंडार्ा (काठीर्ा) र्ौथा भाग; एक हात (कोपरापासून मधल्या बोटाच्या 
टोकापयंत). [सं. काहकिी, काहककहिका] 
 
काणकता स्त्री. (संगीत) गाताना कावळ्यासारखा हनघिारा आवाज. 
 
का की उअ. मागील हवधानातील गोष्ीरे् कारि स्पष् करिारे कारिदशचक उपवाक्यापूवी येिारे 
उभयान्द्वयवी अव्यय. जसे :- दारूहपऊ नये, का की त्याम ळे शरीरस्वास्र्थ्य हबघडते. 
 
काकी स्त्री. रानातील एक प्रकारर्ी पालेभाजी. 
 
काकी पहा : काकवी 
 
काकी, काकू स्त्री. र् लती. [क. कहक्क] 
 
काकीमुख न. (हठयोगी) स ष म्ना. नाडीरे् मेंदूकडील टोक; ब्रह्रंध्र : ‘हजिोहन काकीम खार्ी 
वाट । सवगेें हत्रकूट घेतलें  ।’ - एभा १४·४४६. 
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काकीस  स्त्री. आत्या; आपल्याहून वडील अशा स्त्रीला सन्द्मानाथी म्हितात. (को. क ि.) 
 
काकु स्त्री. कला; कौशल्य : ‘भटोबासी तेयार्ी काक  जािीतली.’ - लीर्उ २११. 
 
काकुण्डप प . बािार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
काकुिता, काकुितो, काकुळत, काकुळती, काकुिपि स्त्री. यार्ना, कीव, दया इ. पहा : काकळूत 
: ‘अहो देहो पार्मथव कीर जाये । ययार्ी काक ळती कविा आहे ।’ - ् ा ११·३६७; ‘आठवि त म्हन द्यावी पाडं रंगा 
। कीव मािंी सागंा । काक लती ।’ - त गा २२०७. [क. कक्कलाते] (वा.) काकुळतीिा येिे, काकुळती करिे 
- करुिा भाकिे. काकुळती करिे, काकुळतीिा येिे - १. अंतःकरिाला पािंर फ टावा अशा रीतीने गयावया 
करिे. अहत दीनवाण्या रीतीने, पदर पसरून, कळवळ्याने मागिे. २. दया येिे, हवनविीने हृदय रविे. 
काही हठकािी हवशषेिाथी ही वापरतात. 
 
काकुिपिे हिहव. वडीलपिे : ‘तरी त्यास काक लपिे सागंून पहावेआहि त म्ही न जाव.े’ – भाब १०५. 
पहा : काकिा 
 
काकुिवंत हव. दयारच स्वभावार्ा. (गो.) 
 
काकुिा प . म लार्ी डोई करताना टाळूवर ठेवतात ते केस; र्ौल. (हि. ठेविे.) [सं. काक+कल्ला] 
 
काकु, काकू स्त्री. एका प्रकारर्ा भाषालंकार. यात प्रश्नाथचक झकवा द सऱ्या स्वराने शब्दाथाच्या 
अथाहून उलट अथच ध्वहनत होतो. स्वरभेदेकरून हवरुद्धाथच कल्पनाबोधक वाक्यार्ा होिारा डौल. 
 
काकुछ न. कासव. 
 
काकू स्त्री. र् लती; काकी. 
 
काकुसखाना प . शौर्कूप. 
 
काकेर बेहकळ. 
 
काकोिी स्त्री. ज्वरनाशक व कफनाशक एक वनस्पती; क्षोहलका; वायसाली. [सं.] 
 
काकोळ  प . १. डोंबकावळा. २. एका प्रकाररे् हवष. ३. कावळा (गो.) ४. काकबळी. (गो.) [सं. 
काकोल] 
 
काक्मा प . उंटाच्या नरम र्ामड्ापासून केलेले वस्त्र. [प श्त ] 
 
काक्वथय प . पहा : काकु 
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काख स्त्री. खादं्याखालील हात व बरगडी यामधील खोलगट जागा; बगल; खाक : ‘काखेसी मेरू 
घेऊहन देखा । कैसें नृत्य करील हपपीहलका ।’ - राहव १·२२. [सं. कक्षा, त. कक्कम] (वा.) काख वर करिे - 
बगलेत काही नाही हे दाखवण्यासाठी दोन्द्ही हात वर करिे; हदवाळखोरी जाहीर करिे; आपि खंक बनलो 
असे सागंिे; नंगा बनिे; एखाद्या प्रकरिातील आपली जबाबदारी िंटकून टाकिे. काख वाजविे - आनंद 
प्रदशचक रे्ष्ा करिे; आनंदाच्या भरात दंड बगलेवर मारिे; हटऱ्या हपटिे. काखेतिा काढून बाजारात मांडिे 
- स्वतःर् एखादी कथा रर्ून खरीर् आहे म्हिून भर र्ारर्ौघापं ढे माडंिे, सागंिे. काखेत मारिे - १. 
एखाद्याला आश्रय देिे, आपलासा म्हििे, कह्यात घेिे. २. काही पदाथच घेऊन पळ काढिे झकवा एखादी 
वस्तू उपटून पोबारा करिे. ३. कडेवर घेिे. काखेतून काढिे - १. (एखादी गोष्) बनवनू सागंिे; थाप मारिे. 
२. तंतू; तािा; पागोरा फ टिे (कारि हा देठाच्या काखेतून फ टतो म्हिून). 
 
काखणबिाई, काखणभिाई, काखमांजरी स्त्री. काखेतील गळू; बगलेतील फ टक ळी; बाहू, बरगड्ा, 
खादें व काखा या हठकािी हपत झप्रकोपाम ळे वदेनाय क्त व काळ्या फोडानंी व्यापलेली अशी होिारी एक गाठ. 
हहला लोिी लावनू ते माजंराकडून र्ाटवले म्हिजे ही बरी होते अशी समजूत आहे. 
 
काखभोंवरा प . घोड्ाचं्या प ढील दोन पायापंैकी कोित्याही एका पायाच्या जाघेंत असिारा 
केसार्ा भोवरा. हा अश भकारक समजतात. 
 
काखर प . ओरखडा; बोर्कारा. (राजा.) 
 
काखवाळ स्त्री. र्ोळीला काखेत लावण्यार्ी पट्टी; लाग. (क .) 
 
काखसाविा हव. (वाटेने जािाऱ्या झकवा जायला हनघालेल्या प्रवाशाप्रमािे काखेत सावले म्हिजे 
हर्रग ट घेतलेला) आळशी; उदासीन; (र्ालू कामधंद्याहवषयी) काळजी, आस्था झकवा संबधं न दाखहविारा; 
हनष्ट्काळजी र्ाकर, म लगा झकवा एखाद्या संस्थेच्या सभासदाला हा शब्द झनदाव्यंजकतेने लावतात. 
 
काखा प . तािा; तंतू; पागोरा. पहा : काख २ 
 
काखाटिे पहा : काखा वर करिे 
 
काखाटिे, काखाळिे पहा : काखेस मारिे 
 
काखाटी, काखोटी स्त्री. (व्याप.) काख; बगल; बगलेत एखादी वस्तू घेतली झकवा घेऊन पळवली 
तर हे शब्द वापरतात. (हि. मारिे.) 
 
काखावतय पहा : काखभोवरा 
 
काखाळा, काखाळ्या हव. एखादी वस्तू उपटून पळवण्यास टपून बसलेला; उर्ल्या; लोभी; आपल्या 
पोळीवर तूप ओढिारा; ओढाळ जनावरालाही म्हितात. (प्रा.) 
काखाळी स्त्री. हवनाकारि अहतशय कागंावा करिारी स्त्री. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काखां प . १. िंाडारे् वाळलेले खोड झकवा धान्द्यारे् ताट; ख ंट. (को.) २. (ल.) हकडहकडीत मािूस. 
 
काखी हव. काळा-ताबंसू असा रंग. पहा : खाकी 
 
काग प . कावळा : ‘बाह्य हमरहवती आर्ार । जेवन कागारं्ा शौर्ार्ार । हवष्ठातत्पर मानसन ।’ - एभा 
९·३५६. [सं. काक] 
 
कागड न. एक प्रकाररे् गवत : ‘हयेला कागड म्हनत्यात पाटील.’ – वामा ६६. 
 
कागडा प . एक फ लिंाड. 
 
कागडा प . कावळा (झनदाव्यंजक). 
हव. कावळ्याच्या दृष्ीसारखी र्ंर्ल दृष्ी असलेला; धूतच; दक्ष; कावबेाज; ह शार. [झह.] 
 
कागडा हव. पटाईत; जहाबंाज; ध रंधर. 
 
कागडा खाऊ प . (उप.) पारशी लोक. 
 
कागडे प . नैऋच त्य हदशरे्ा अहधपती. हनऋच हत ही मृत्य देवता आहे व कागडा (कावळा) मृत्य सूर्क पक्षी 
आहे. तेव्हा कागडा व नैऋच त्य यारं्ा असा संबधं असावा. 
 
कागद प . १. कापूस, झर्ध्या, ताग वगैरेपासून राधंा तयार करून त्यापासून हलहहण्यासाठी केलेले 
साधन, वस्तू. झहद स्थानात भबर, म ंज वगैरे गवतापासून कागद करतात. २. पत्र; हर्ठ्ठी; ज्यावर काही 
हलहहले आहे असा कोिताही कागद, खडा. ३. दस्तऐवज; रहजस्टर पत्र; खत. ४. वर्नहर्ठ्ठी. [फा. काग्] 
(वा.) कागद करिे - एखादी गोष् लेखी करिे. कागदावर बसिे - धूळपाटीवररे् हलहहिे संपून कागदावर 
खडे हलहहण्यास स रूवात करिे; म ळाक्षराप ढे प्रगती होिे. कागदावर बसविे, कागदावर घाििे - १. खडे 
हलहहण्यास प्रारंभ करविे; खडे हलहहण्यास हशकविे. २. जमाखर्च, पत्र हलहहिे; हहशबे इ. अभ्यास करून 
घेिे : ‘शहराबाहेर म क्काम करुहन कागद भेटहवला । गोष् लाहवता हतशन पतीर्ा ह कूम आठहवला ।’ - पसा ८८. 
 
कागद प . वतचमानपत्रार्ा अंक - दपचि १७/२/१८३२. 
 
कागद कुटारी, कागद कुट्या प . कागद करिारा; झर्ध्या झकवा रिी कागद क टून त्यारें् कागद 
तयार करिारी एक जात. 
 
कागदगडी प . पत्र हलहहिारा गडी : ‘मोगल या प्रातंन येतो तंवर घाट र्ढल्यावर आिखी 
कागदगडी पाठहवतो.’ - पेद १०·१४. 
 
कागदपत्र न. (व्यापक) कागदपते्र; हर्ठ्ठ्ठ्यार्पाट्या; सनद; रोखा; पत्रव्यवहार. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कागदबडा प . सरकारी कामासाठी होिारा कागदार्ा खर्च. [फा.] 
 
कागदाचा घोडा कब लीपत्र (कजच इत्यादीरे्); कजचरोखा; दस्त. (हि. करून देिे.) (वा.) कागदाचे घोडे 
नाचविे - पहा : कागदी घोडे नाचविे : ‘कागदारे् घोडे नार्वनू जेथे राज्य करण्यार्ी म ख्यत्वेकरून पद्धत 
आहे.’ - लोहटकेले १·२९·१. 
 
कागदी हव. १. कागदार्ा; कागदासंबधंी; कागदापासून तयार केलेला (जाळी, मखर, डबा इ.) २. 
(ल.) तकलादी; नकली; नाजूक; फार न हटकिारा; हनजीव; हनबचळ; हकरकोळ बाधं्यार्ा, हाडार्ा. ३. (ल.) 
पातळ व नाजूक सालीर्ा (आंबा, झलबू, वगैरे फळ, बाबं)ू. ४. पते्र नेिारा, पोहर्विारा; जासूद; दूत; 
काशीद; हलकारा. 

प . १. कागद तयार करिारा मािूस; त्यार्ी जात. २. कागदार्ा व्यापारी; स्टेशनरी 
लेखनसाहहत्याच्या सामानार्ा द कानदार. [ग . फा. कागद] (वा.) कागदी घोडे नाचविे - १. कागदोपत्री 
व्यवहार करण्यात वळे खर्च करिे; फक्त कलमबहाि री दाखविे. २. (ल.) प्रत्यक्ष अंग मोडून काम न करता, 
कृती न करता, केवळ पत्रोपत्री व्यवहार करिे (हदवाळीत म ले जनावरारं्ी कागदी हर्ते्र करून ती 
हदव्याभोवती हफरतील अशी बसवतात, त्यावरून) : ‘कोितीही नवीन घटना करावयार्ी जबाबदारी व 
अहधकार सवच इंग्रज मंहत्रमंडळाकडेर् असल्याने आयहरश लोकानंा संघटनेरे् कागदी घोडे नार्वनू तरी काय 
उपयोग?’ - आयलंडर्ा इहतहास. 
 
कागदी प . १. पते्र घेऊन जािारा जासूद झकवा काहसद. २. कागद तयार करिारा : ‘कागदी जाऊन 
जाबसाल यावयास हदवसगत वाटेल’  - पेद २५·५३. 
 
कागदी खबुतर द धासारख्या पाढंऱ्या रंगार्ा पारवा. 
 
कागदी गोळीबार लेखी हवरोध; लेखी मारामारीर्ी उत झरे - प्रत्य त झरे; कागदावर कोरडी वाटाघाट 
करिे : ‘ब क कहमटी िहमक प स्तकात ढवळाढवळ करू लागतार् डॉक्टर भालर्रं यारें् दवाखान्द्यात काहंी 
शहाण्यानंी जमून न सता कागदी गोळीबार स रू करावा.’ - लोहटकेले ४·४१९. 
 
कागदी णचवा बाबंतूील स्त्री जात; पोकळ वळूे. 
 
कागदी जवान, कागदी ज्वान अशक्त, हकडहकडीत काठीर्ा मन ष्ट्य; काडी पहहलवान; लेर्ापेर्ा मािूस. 
 
कागदी जोडी पत्र नेिारी जासूदजोडी : ‘स्वामनकडे २-४ जोड्ा कागदी गेल्या.’ - ऐलेसं १७४६. 
 
कागदी वेळू पहा : कागदी णचवा 
 
कागदोपत्री हिहव १. पत्ररूपाने; पत्रव्यवहाराने; लेखद्वारा. २. पत्रात; हर्ठ्ठीत; पत्रोपत्री; हलहहण्यात. 
 
कागळ प . कागद; पत्र. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कागाबाशी न. एका जातीरे् काळे मोती. 

हव. कागाबाशी रंगार्ा. 
 
कागाळ खोर, कागाळी खोर हव. कागाळी करिारा. 
 
कागाळी   स्त्री. १. गाऱ्हािे; तिार; ओरड (एखाद्याबिल). २. हवरुद्ध सागंिे, कळविे; र् गली; र्हाडी. 
(हि. करिे.) [सं. काकहल] 
 
काणगनी  स्त्री. एका राहगिीरे् नाव. पहा : राग 
 
कागोरी  स्त्री. श्राद्धार्ा झपड. (िंाडी) 
 
काघोरी  काकबली. (पूवच हवदभातील हववाह) 
 
काच हव. कच्चा; हभत्रा : ‘ऐसे मन कहरसी हो कार्ें ।’ - रा्ा ११·६२०. 
 
काच प . १. जार्; त्रास; िळ : ‘र्ागंल्या गोष्ी मन ष्ट्यास हव्या खऱ्या पि ... त्यारें्पासून त्यास कारं् 
बसावा अशासाठन त्या नकोत.’ - अमृतार्ा घ टका (उषा गं्रथमाहलका) ९. २. द ःख; वदेना : ‘पािी मीर् पाही 
तृि घाली मीर् । भजवीि कार् मनन वाहे ।’ - ब १४. [सं. कच् = बाधंिे] 
 
काच प . सदरा वगैरेरे् बटि अडकहवण्यारे् भोक. 
 
काच प . स्त्री. १. एक कठीि, हठसूळ व पारदशचक असा पदाथच; झभग. वाळू, सोडा, पोटॅश, र् ना, 
अल्य हमना, हशशार्ा ऑक्साइड वगैरेपासून कार् तयार करतात. हहरे् अनेक प्रकार असून प्रत्येकीरे् ग िधमच 
हनरहनराळे आहेत. २. स्फहटक; गार (रत्नासारखा उपयोग होिारी). ३. पोटॅशर्ा कोिताही 
स्फहटकावस्थेतील क्षार. ४. डोळ्यातला कार्झबदू. ५. आरसा. (माळवी) [सं. कार्] (वा.) काच मारिे - 
(र्मच.) कारे्ने घासिे. काच खुििे, काच खंुटिे - उिापक्ष होिे; बेअब्र ूहोिे; तडा पडिे : ‘पातशाहातर्ी 
िडी आपल्या हातन राहहल्यास हवलायतवाले यारं्ी कारं् ख लून जाते.’ - झहदखं १·४५. 
 
काचकमळ न. कमळासारखी एक आकृती. एका वत चळाच्या पहरघामध्ये ज्यारे् मध्यझबदू आहेत 
अशी वत चळे यात असतात. 
 
काचकतयक प . कार् कापण्यार्ी हहरकिी. 
 
काचकवडी स्त्री. बागंडीच्या कार्ाचं्या त कड्ानंी खेळायर्ा म लनर्ा एक खेळ : ‘भ ईला खडूनं 
आखून कार्कवड्ानंी खेळिाऱ्या पोरी.’ - वळीव ११. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काचकळिे अहि. १. भयाने झकवा व्यग्रतेने अडखळत बोलिे; अधचवट, घोटाळ्यारे् भाषि करिे. 
(को.) २. गोंधळल्याप्रमािे अहनहश्चतपिे कोितेही काम करिे. 
 
काचकसूर स्त्री. काटकसर; खाराखोशी : ‘मोठी कार्कसूर केली तर पार्सहाश ेरूपये हमळतील.’ 
- नाग २·४९. 
 
काचका  प . सागरगोटा; म ली खेळण्यासाठी वापरतात ते लाखी रंगारे् खडे. पहा : गजगा [सं. 
कंटकगंज] 
 
काचकागद प . सामान्द्यतः लाकूड वगैरे घासून ग ळग ळीत करण्यासाठी, यंत्रावर झकवा भाडं्ावर 
र्ढलेला गंज काढण्यासाठी वापरण्यात येिारा कारे्र्ा, वाळूर्ा, क रंुदार्ा कागद; पॉहलश कागद, 
खरकागद. र्ादंीसोन्द्याच्या भाडं्ानंा हजल्हई देण्याकहरता हा वापरतात. कागदावर सरस पसरून त्यावर 
कारे्र्ी पूड, वाळू, क रंदार्ी पूड वगैरे बसवनू हा तयार करतात. 
 
काचणकरडा हव. १. (बायकी) दडस; कर्कर्ीत; भरडव किी लागिारा असा (भात, भाजी.) 
(को.) २. प रता न हशजलेला; कच्चा. 
 
काचणकरडा प . म लनर्ा एक खेळ. 
 
काचकुइरी, काचकुयरी, काचकुणहरी, काचकुरी स्त्री. खाज उत्पन्न करिारी एक वनस्पती. पहा : 
कुहरी : ‘बागेत वाढिाऱ्या .... कार्क इरीर्ा म लाजा करण्यात काही हंशील आहे काय?’ - हन १०८३. 
 
काच कंुति (शाप.) कारे्पासून बनवलेले लोकरीसारखे हदसिारे धागे. उष्ट्िता हनरोधक म्हिून 
उपयोग. 
 
काचकूच स्त्री. अळंटळं; टंगळमंगळ; कबूल करायला तयार नसिे; मागेप ढे करिे : ‘झमटोर्ी या 
बाबतीतली कार्कूर् लक्षात येण्याला हरकत नाही.’ - आमासे ३७१. 
 
काचकोन काढिे प्रमािात कापिे. 
 
काचगृह  न. थंडप्रदेशात, उष्ट्िकहटबंधातील फळिंाडे, फ लिंाडे वा हपकासंारख्या वनस्पतनरे् उत्पादन 
घेण्यासाठी तयार करण्यात येिारे कारे्रे् घर. 
 
काचघर  न. १. कारे्च्या वस्तूठेवण्यारे् हठकाि : ‘हंड्ािं ंबरानी कार्घर भरले जात होते.’ – श्रीयो १. 
३७. २. झभतनना आहि िताला कार्ा बसवनू तयार केलेली वास्तू, कक्ष. 
 
काचणचत्र स्त्री. रंगीबेरंगी कारे्रे् बारीक त कडे ज ळवनू केलेली हर्ते्र, आकृती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काचिी  स्त्री. १. घषचि : ‘दैवें वायचू्या कल्लोळन । परस्परें वळूेजाळन । स्वजाहतकारं्िन इंगळी । पेंटली ते 
होळी वनार्ी करी ।’ - एभा १३·१८९. २. घषचिाने पडलेली खार्, वळ, ओरखडा : ‘दोरे हर्रा कापे पहडला 
कारं्िन ।’ - त गा ३३९४. ३. रेडे वगैरेंर्ी झशगे कापण्याकरता तयार केलेली दोरी. ४. काळजी; ह रह र; झर्ता 
: ‘ऐसा पहडलो कारं्िी । करी धावा म्हिउहन ।’ - त गा १५०८. ५. गाजंिी; जार्िी; िळिूक. ६. नाश; 
काटिे; िाटिे : ‘ब दं नोहे ते झर्तामिी । हरुषे केली भवकारं्िी ।’ - नव १४·२६. [सं. कार्न = बधंन] 
 
काचिी  स्त्री. एक प्रकारर्ी र्ोळी, कार्ोळी. [ग .] [सं. कार्न=बंधन] 
 
काचिे अहि. १. घषचिाने कमी होिे, हिंजिे : ‘त ज जवहळ भल्यारं्ा काय सन्द्मान कारे् ।’ - सारुह 
६·१०५. २. (ल.) कृश होिे; वाळिे (भकू, काळजी, द ःख, आजार यामं ळे.). ३. हभिे; धाकिे : ‘पहर िंाले 
हहरवहर कहर वर जाता ंजेझव तेझव भट कारे् ।’ - मोकिच ४३·६६. उहि. गाजंिे; िळिे; शरीराला घासून झकवा 
आवळल्याने वेदना होिे : ‘ते दोर आता खादं्याला कारे्नासे िंाले.’ - एको २. [सं. कच्] 
 
काच तंतू कारे्पासून बनवलेले धागे. प्रबलक म्हिून उपयोग. 
 
काचनद्रव्य न. (रसा.) वस्तंूना र्काकी र्ढवण्यासाठी कारे्पासून तयारकरण्यात येिारे रव्य.  
 
काचपट, काचपट्टी स्त्री. (शाप.) सूक्षमदशचकातून हनरीक्षि करण्याकहरता वापरली जािारी कारे्र्ी 
आयताकार पट्टी. 
 
काचफुगारी प . कारे्ला फ ं कून आकार देिारी व्यक्ती. 
 
काचफोड प . एक प्रकारर्ा मोठा फोड. यात पािी असते. (अप.) कासेफोड. 
 
काचबंदी स्त्री. कारे्रे् त कडे बसवलेली जमीन; आरसे लावलेला महाल. : ‘कार्बहंद आिी जळ 
। साहरखेंहर् वाटे सकळ ।’ - दास ८५·४३. 
 
काचकबदू, काचकबब प . न. एक नेत्ररोग; मोतीझबदू. डोळ्यातील ब ब ळातं कारे्प्रमािे एक झबदू येतो व 
त्याम ळे हदसेनासे होते. 
 
काचमिी प . कारे्र्ा मिी; स्फहटक; एक प्रकाररे् रत्न. 
 
काचणमना प . कारे्च्या रसाने एखादे पात्र मढहविे, हर्त्र काढिे. हे रव्य हसहलका, हमहनयम व 
पोटॅश याचं्या हमश्रिापासून तयार करतात. 
 
काचय हव. हभत्रा; अधीर. पहा : काचा २ 
 
काचरिे  कमी होिे, हिंजिे : ‘हतच्या आय ष्ट्याच्या दोरीर्ा अधचवट कारं्रलेला एकेरी पदर त टला 
नव्हता.’ - िंामूं ६७. 
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काचरी स्त्री. १. फळे, फळभाज्या यारें् वाळहवलेले काप, फोडी, उसरी : ते पाहे होईल कार्री । वाळली 
जैसी ॥’ - ्ा १३·१५६. २. (ल.) म्हाताऱ्या स्त्रीरे् स रक तलेले स्तन. ३. (ल.) स रक ती. [सं. कातरा] 
 
काचरी एक स गंधी िंाड; अंगाला लावण्यासाठी उपयोगात आिली जाते. काळी हळद. 
 
काचरी कर्रा : ‘ते पाहे होईल कार्री । हसजली जैसी ।’ - रा्ा १३·५५४ 
 
काचिवि न. कृहत्रम मीठ. [झह.] 
 
काचिा, काचवा  प . बडंी, हबनबाह्यार्ा अंगरखा, जाकीट. [सं. काच् = बाधंिे] 
 
काचवटी स्त्री. कारे्र्ा त कडा; झभग : ‘ज्यारे् गाठंन नाहन कार्वटी । परी संत ष्ता हनत्य पोटन ।’ - 
एभा १९·५५९. [सं.] 
 
काचविे अहि. कारे्र्ा हमना र्ढविे. 
 
काचवा, काचा प . बडंी. 
 
काचवाळू स्त्री. (भशूा.) ज्या वाळूपासून कार् तयार करतात ती वाळू. 
 
काचळ स्त्री. १. पातळ त कडा; र्ीप २. कातळ; दगडार्ा लाबंट त कडा, कपरी : ‘दगडाचं्या तळाशी 
कार्ळा असंू नयेत.’ - मरॅट ३४. 

हव. दगडारे् त कडे, हर्पा असलेली (जमीन इ.). 
 
काचळिी स्त्री. (बायकी) ग दग ली; क र्क ली (हिया व भावना). (हि. करिे, होिे.) (राजा.) 
 
काचळी  स्त्री. स रक ती; अल्स्थपजंर. 
 
काचा हव. १. कच्चा; अपक्व; न हशजलेला; हहरवा : ‘हवर्ार हा कार्ा कवा नव्हे ।’ - वाहव ७४. २. (ल.) 
हभत्रा; अधीर; घाबरा : ‘तेथ भेडारं्ी कवि मात  । कारं्या केर हफटत  ।’ - ्ा १. १३४. ३. तज्् नसलेला; 
अधचवट ्ानी : ‘ऐसा मागच हववकेार्ा । प्रािी जो स्वयें कारं्ा । त्यास हें कळेना ।’ - दास ११·८·२४. ४. बळहीन. 
[झह.] 
 
काचा प . करकोर्ा; घट्टा. (व.) 
 
काचा, काच्या प . १. वीत - सव्वावीत रंुदीर्ा व तीन - साडेतीन हात लाबं असा कमरेला बाधंायर्ा 
पट्टा; वस्त्र. २. नेसलेल्या धोतरार्ा, ल गड्ार्ा जो प ढर्ा ओर्ा मागे खोवतात तो. (हि. घालिे, खोर्िे, 
मारिे.) ३. लंगोटीसारखी क स्तीच्या वेळेला नेसायर्ी नवारीसारखी घट्ट पट्टी, र्ड्डी : ‘पहहलवानाने आंत 
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लंगोट घातलेली असून त्यावर कार्ा घातलेला आहे’ - पहहलवान व क स्ती (बडोदे १९). [सं. कच्, कच्ि, 
क. कचै्च] (वा.) काचा घाििे, काचा णभडिे - प ढला सोगा मागे खोविे. काचा णभडविे - कार्ा घट्ट 
आवळिे : ‘त्यामंागें माडंर्ोळिा घालून कार्ा हभडवलेले... तीनर्ारश ेमावळे हेटकरी लोक र्ालले आहेत.’ 
- मोर्नगड. 
 
काचाकुची स्त्री. संकोर्. पहा : काचकूच 
 
काचापािी न. म लनर्ा एक खेळ. या खेळात कारे्रे् बारीक बारीक त कडे करून त्यारं्ी एक रास 
करतात व हतच्यावर फ ं कर मारून वगेळे होिारे त कडे एक द सऱ्याला स्पशच न करता काढून घेतात. द सऱ्या 
त कड्ाला स्पशच िंाला तर डाव जातो. त्याप्रमािे सवच त कडे संपेपयंत खेळ र्ालतो. 
 
काचाबुि, काचाभूि हव. कावराबावरा. (गो.) 
 
काचाबुिचे कावराबावरा होिे. (गो.) 
 
काचार, काचारी  प . कार्काम करिारा झकवा बागंड्ा बनविारा, भरिारा कासार. [सं. कार्] 
 
काचाविे अहि. १. आजाराम ळे खंगिे; क्षीि होिे; काळजीने झकवा द ःखाने हनःशक्त होिे. २. 
भीतीने माघार घेिे; कर्िे; कर् खािे; अडखळिे; कापिे; धैयच स टिे : ‘कार्ावला वीर प ढे धसेना ।’ - 
वामन, भीष्ट्मप्रहत्ा १२. 
 
काचाळा, काचोळ प . गोिपाटार्ी, काबंळ्यार्ी हात नसलेली बंडी.(क .) पहा : काचवा 
 
काणचयि स्त्री. खेळण्यार्ी कारे्र्ी गोटी. 
 
काची प . फळभाजी, फळफळावळ हवकिारा; कच्िी; कािी; काहर्या : ‘नंतर जानूने कार्ीला 
हवर्ारलें  कन, हसताफळें महाग िंाल्यार्ें कारि काय?’ - मराठी ६ व ेप स्तक (१८७५) १८८. [झह.] 
 
काची, काचे हव. १. कार्ा; कच्चा :‘अमृताहदक मध रहह तन मान हन एका त िंेंहन मन कार्न ।’ – मोकिच 
१·८. २. (ल.) अधीर अ् : ‘एथ मन करूहनया कार्ें ।’ - ्ा ११·६३०. 
 
काचीकुची स्त्री. संकोर्; कार्ाक र्ी : ‘नव्हों आम्हन आहजकाळीर्न । कारं्ीक र्ी र्ाळविी ।’ - त गा 
१३९८. 
 
काचीबंद, काचुबंदी कारे्रे् त कडे बसहवलेली जमीन : ‘स ंदर श्रीधर नागर रूपडे कार्ीबंद आंगिी ।’ - 
नामदेव. 
 
काचुक न. (हवटीदाडूं) अंतराळी हवटी िेंलिे. (कर.) 
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काचेचे भांडे १. (ल.) सम रारे् खारे पािी खारीत येऊ नये यासाठी खारीवर नेहमी राखि ठेवावी 
लागते. सम रारे् पािी आत आल्यास खारीर्ी जमीन हनरुपयोगी होते. म्हिून या जहमनीला हे नाव आहे. 
अशी शते जमीन. २. (ल.) नाजूक व हठसूळ असा पदाथच झकवा प्रािी (स्त्री, घोडा, अब्र ूइ.). 
 
काचोटी  स्त्री. कारे्र्ा मिी (अलंकार म्हिून मानलेला) : ‘कार्ोटी आहि महामिी । मेरू मशकसम नव्हे 
।’ - हहर १·८४. [सं. कार्] 
 
काचोरी  स्त्री. वागं्यार्ा देठ. (िंाडी) [सं. कर्ूचर] 
 
काचोळिे अहि. (आंब्यात) बाठ, कोय धरिे, बनिे. 
 
काचोळा प . १. धान्द्य वगैरेंर्ा कोंडा, कीस; भसू. २. बारीक कोंडा. 
 
काचोळा स्त्री. पातळ त कडा; र्ीप; दगडार्ी कपरी; कार्ळ. 
 
काचोळी स्त्री. न कतीर् तयार िंालेली आंब्यार्ी कोय. 
 
काचोळी न. हळद, क ं कू, अक्षता, गंध इ. ५ वस्तू ठेवण्यारे् गोल आकारारे् धातूरे् भाडें : ‘अंजीने 
देवीच्या कार्ोळीर्ी शपथ घेऊन शकूेला दगा देण्याबिल शपथ घेतली.’ - बनगर ११२. 
 
काचोळी स्त्री. १. हमरर्ीर्ा देठ. (व.) २. वागं्यार्ा देठ.  - (तंजा.) 
 
काचोळी स्त्री. १. हजरे् बदं पाठीवर बाधंतात अशी र्ोळी. हहला गाठ झकवा हबरडे नसते. ही 
त कड्ा त कड्ार्ी करतात. लहान म ली, मारवाडी व ग जराथी हस्त्रया बह धा अशी र्ोळी वापरतात. : 
‘आंगनर्ी उलटली कारं्ोळी I’ - एरुस्व ५·८८. २. (लग्नात नवरीला घालतात ती) पाढंऱ्या रंगार्ी अखंड 
र्ोळी. ३. हहरव्या ताप्त्यार्ी झकवा हहरव्या रंगार्ी रेशमी, र्ोळी. [सं. कंर् हलका, कंर् ली] 
 
काचोळी पंथ हा पथं ग जराथेत आहे. या पथंातील लोक (स्त्री, प रुष) रात्री एके हठकािी जमून जेवतात 
व नंतर जमलेल्या हस्त्रयाचं्या कार्ोळ्या एका घागरीत घालतात. या पथंार्ा ग रु त्यातील एक एक कार्ोळी 
काढून जमलेल्या एकएक प रुषाला देतो. हजर्ी कार्ोळी ज्या प रुषाला हमळेल त्या स्त्रीशी तो प रुष रात्रभर 
रममाि होतो. घटकंर् की पंथ. 
काचोळी न. १. फळे, फ ले याचं्या देठाला आच्िाहदत करिारा भाग, वाटी. २. धान्द्यारे् टरफल, 
कवर्. 
 
काणच्चकारी णचनीकाम (स्था.) लहान लहान रंगीत त कड्ानंी बनवलेले हर्त्र झकवा नक्षीकाम. 
 
काच्या प . तालीम करताना कमरेस बाधंायरे् कापड. 
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काच्छी, काछी प . कच्ि प्रातंातील मािूस; फळे हवकिारा; उत झर झहद स्थानात हे लोक माळ्यार्ा धंदा 
करतात. [सं. कच्ि = प्रातं] 
 
काच्छीि स्त्री. कच्िी स्त्री. 
 
काज स्त्री. १. काजूरे् िंाड व फळ : ‘रस्त्याच्या बाजूला ताबंड्ा, हपवळ्या, फळाचं्या भाराने लवलेल्या 
हहरव्यागार काजनर्ी रागं लागली होती.’ - सह्याहद ८८. (को. गो.) २. काजूच्या फळातील अथवा बोंडातील 
र्ीक. काजू खाल्ला असताना हा घशात खवखवतो व खाजतो. 
 
काज न. रक्षि; ‘भक्ताहर्ये काजा ।’ - नागा ९६. 
 
काज न. १. काम, धंदा; कृत्य : ‘आम हर्या काजारे्हन पाडें ।’ - ्ा १·११२. २. कारि; उपयोग; 
प्रयोजन. ३. (ल.) हेतू; मनोरथ : ‘रयंबक हा तीथचराज । प रवी अंतरीरे् काज ।’ - भपूाळी ११. [सं. कायच] 
 
काज स्त्री. १. कार्; झभगा. २. कारे्सारखे लकाकिारे तेल; रोगि. [सं. काच्] 
 
काज न. ग ंडी अडकवण्यारे् भोक (सदरा, अंगरखा इत्यादीरे्.). [झह. काज] 
 
काज न. लग्नकायच इ. : ‘रामदेवारं्ा घरी काहंन काज माडंले.’ -स्मृस्थ ६४. 
 
काजकार प . काजूर्ी दारू करून हवकिारी हिस्ती जात. (गो.) 
 
काजकीदय स्त्री. अमदानी; अम्मल; कारभार (राजार्ा.). 
 
काजकैवारी प . वळे प्रसंगी धावनू येिारा : ‘आहन भलतयाहस पाव े। अडल्यारं्ा काजकैवारी ।’ - उह 
११५०. 
 
काजगी, काजा स्त्री. तोंडामधून घेऊन (ओठाळी) पाठीवरून शपेटाखालून गेलेली घोड्ाच्या 
लगामार्ी दोरी; ओठाळी व दाडंी ज्या दोरीने बाधंतात ती दोरी; लगाम; काटेरी म ंगा. [फा. काइजी] 
 
काजगे न. (ढोरधंदा) अधोड उलटी करताना तंगडीला भोक पाडून हतच्यात ओवायर्ी दोरी. 
 
काजिी  स्त्री. १. दोन मािसात दाटीने घ सून बसिे. २. म ंढे, दाभि; बायकारं्ी आंबाड्ात खोर्ण्यार्ी 
जाड स ई/काटा; नाडी ओढण्यार्ी सळई. ३. ज ळलेल्या म राक्षरातून अक्षर/शब्द वर उर्लण्यार्ी जाड 
म ठीर्ी सळई. 
 
काजिे अहि. काजूरे् बोंड खाल्ल्यावर घसा खवखविे; घसा खाजिे. 
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काजभोज न. कायच प्रसंगीर्ी जेविावळ : ‘तयातें काजभोज होए : तै तयाहस तेयार्ी पाहंत नाहन 
:’ - लीर्उ १६१. 
 
काजबारिे अहि. घाबरिे : ‘लोक काजबारले होते.’ - फहकरा ११९. 
 
काजर न. काजऱ्याच्या फळारे् हवष. 
 
काजर णबिाई हव. काळीक ट्ट. (िंाडी) 
 
काजरवेि स्त्री. एका जातीर्ी औषधी वले. 
 
काजरा प . क र्ला. एक हवषारी वृक्ष. 
 
काजवा प . १. रात्रीच्या वेळी पषृ्ठभागाजवळ प्रकाश हदसिारा हकडा : ‘करूहन काय झजकील रहववा 
काजवा रि ।’ - मोअंबरीषाख्यान ४२. (नवनीत प.ृ ३३५). २. हपत झहवकाराने झकवा जबर मार बसल्याम ळे 
डोळ्यापं ढे जे सूक्षम प्रकाशारे् अिू हदसतात ते. यानंा ‘काजव ेलखलखतात’ असे म्हितात. [सं. खज्योहत, 
खद्योत] (वा.) डोळ्यांपुढे काजवे चमकिे, काजवे चमकिे - अंधारी येिे. काजव्याचा उजेड - क्षिभगं रता; 
अशार्श्तता; कमताई; महागाई; पाण्यावरर्ा ब डब डा. 
 
काजवा प . नदी ओलाडंण्यासाठी केलेला लहान तात्प रता रस्ता. [फा.] 
 
काजवेि, काजयाि न. काजूर्ी दारू, तेल. (क .) 
 
काजळ न. तेलाच्या झकवा त पाच्या हदव्यापासून हमळिारा पदाथच. त पाच्या, तेलाच्या वातीर्ा झकवा 
कापरार्ा धूर भाडं्ावर वगैरेजमवनू ती काजळी त पात खलून केलेला डोळ्यात घालायर्ा एक पदाथच. हे 
अंजन म्हिून औषधासाठी अगर शोभेसाठी डोळ्यात घालतात. [सं. कज्जल] 
 
काजळकाठ प . (ल.) डोळ्यार्ी पापिी : ‘आता का बर काजळकाठं हभजवतोस असा?’ - एप्या 
८६. 
 
काजळकंुकू न. १. हस्त्रयारं्ी वेिीफिी, नट्टापट्टा वगैरेंना व्यापक सं्ा : ‘हतला न्द्हाऊं ध व ूघालून 
काजळ क ं कू करून अंगावर वसे्त्र घालून संतोहषत केलें .’ - कमं २·५७ (हि. करिे.). २. एका रानटी िंाडाच्या 
फ लाला (व्यंग्योक्तीने) म्हितात. 
काजळिे अहि. १. काळे होिे : ‘ते अद्याहप काजळेसे हदसत सें ।’ - हशव ७४०. २. (ल.) अहतशय 
शरम वाटिे : ‘केशवदाजी आतल्या आत काजळून गेला.’ - हत्रशकूं ५१. 
 
काजळतीज हरताहलकेर्ा हदवस. (व.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काजळाचा डोंगर १. हदव्यावर जमिारा काजळार्ा उलटा हनम ळता गड्डा. २. (ल.) अहतशय काळा 
मन ष्ट्य. 
 
काजळाची कोठडी (ल.) सरकारी खहजना झकवा पैशाच्या देवघेवीर्ी मोठी पेढी. 
 
काजळी  स्त्री. १. वात झकवा काकडा वगैरेर्ा जळून काळा िंालेला भाग; कोळी; कोजळी : ‘मग आगी 
लागहलया काप रा । ना काजळी ना वैर्श्ानरा ।’ - ्ा १५·४३९. २. धान्द्यावर, हवशषेतः जोंधळ्यावर पडिारा 
एक रोग. याम ळे किसात धान्द्याऐवजी काळा पदाथच हनघतो. कोळशी; काजळ्या; कािी. ३. हदव्याच्या ध राने 
जमलेला काळ्या पदाथार्ा थर. ४. दाहगन्द्याच्या अरंुद व खोलगट भोकातील लाख जाळून बाहेर काढली 
म्हिजे आत जो लाखेर्ा थोडासा जळका भाग राहतो तो. ५. हपत झहवकाराने डोळ्यापं ढे येिारी अंधारी. ६. 
काजळ धरण्याकहरता हदव्यावर धरतात ते भाडें. ७. काजळाइतपत अहतशय बारीक वाटलेले औषध वगैरे. 
८. काजळ झकवा काजळा नावारे् िंाड. ९. अंबर, राळ, टपेंटाईन वगैरे पदाथच जाळले असताना हशल्लक 
राहिारा काळा पदाथच. १०. (ल.) द ःख, काळजी : ‘नाना झर्तेर्ी काजळी । नाना द ःखे हर्त झ पोळी ।’ - दास 
३·६·५२. 

हव. काजळारे् केलेले (शाई, पागोट्यासाठी केलेला रंग, अशा रंगाने रंगवलेले कापड.) (वा.) 
काळजी पडिे - द ःखाने हवस्मरि होिे. (काजळी पडल्याने हदवा मालवतो त्याप्रमािे.) [सं. कज्जल] 
 
काजळी कागद ज्याच्या पाठीवर हलहहले असताना खाली ठेवलेल्या कागदावर अक्षरे उमटविारा काळ्या 
लेपार्ा कागद. [इं. काबचनपेपर] 
 
काजळ्या प . गव्हावरील रोग. पहा : काजळी 
 
काजा घोड्ाच्या लगामार्ी दोरी; पट्टा. पहा : काजगी 
 
काजाऊ   हव. कामी येिारा; कामाला उपयोगी पडिारा; उपय क्त. 
 
काजाि, काजािू न. १. इमारतीरे् लहान - मोठे लाकूड; सवच लाकडी सामान. २. ज ने 
मोडकळीला आलेले लाकडी घर; खोपट; िंोपडे : ‘त म्हास कौल सादर केला आहे. भमू ठाव देखील िंाडे 
व परस  व त म्ही आपली कमाहवस करिे ज ने काजािू आहे ते रामभटास देिे.’ - मइसा २१·४.  
 
काजार न. लग्न : ‘त्यार् ंकाजार! लग्न! तोही हवषय त्याला वज्यच होता.’ - हकहरस्ताव ८१. (गो.) [पो. 
काजारी = लग्न िंालेला] 
 
काजारी   प . कारे्च्या बागंड्ा करिारा व हवकिारा कासार व त्यार्ी जात; कार्ारी. 
 
काजी काजूरे् िंाड. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काजी, काझी प . म सलमानी धमचशास्त्राप्रमािे हनकाल देिारा न्द्यायाधीश; म सलमान पहंडत; 
न्द्यायदान करिारा. [फा. कािंी] (वा.) काजी कोतवािी करिे - अहधकारार्ा दबाव दाखविे : ‘याजम ळे 
काजी कोतवाली करून कायच संपाहदले पाहहजे.’ - ऐलेसं ६४०९. 
 
काजीफॉड प . मसिवट. (गो.) 
 
काजीशरा स्त्री. धमचशास्त्र. [फा. कािंी+शअच = धमचशास्त्र] 
 
काजुरा गौरी आंबे हळद. 
 
काजुिा  प . १. समई मालवल्यानंतर (शातं िंाल्यानंतर) ल कल किारे वातीरे् टोक; काजळी; गूल. 
(क .) २. कानातील मळ. [सं. कज्जल] 
 
काजुिी  स्त्री. गोकिारे् िंाड, वले. (गो.) 
 
काजुिे न. कानकोरिे. (गो.) 
 
काजुिो  प . १. काजवा. (क .) २. वातीरे् गूल; कोळी; कोजळी. (गो.)३. काजूर्ी दारू. (गो.) 
 
काजू प . काजूरे् जाभंीरे् िंाड व फळारे् बी. हे िंाड रानात, डोंगरात - हवशषेतः मलबार, गोमंतक, 
मालवि या भागात होते. 
 
काजे हव. ख रटे िंालेले, वाढ ख ंटलेले (फळ.). (गो.) 
 
का जे उअ. कारि; की : ‘का ंजे हवदे्यने मोठा । म्हिोहनया ।’ - वास ९·४·९. 
 
काजेि, काज्याि, काज्येि न. १. काजूरे् तेल. २. काजूर्ी दारू. ३. काजूर्ा डामरासारखा 
र्ीक. हा गाडीच्या वगंिाला उपयोगी पडतो. (क . गो.) 
 
काझ स्त्री. कारे्सारखे तकतकिारे तेल. (गो.) 
 
काट प . १. राबासाठी शतेात टाकलेले कवळ, हशराटी इत्यादी. (को.) २. (हवड्ाच्या पानार्ी) 
लहानशी रास; क जकी पाने कापून हशल्लक राहहलेली कत्रि. ३. गंहजफा अगर पते झ हपसून िंाल्यावर 
वाटण्याच्या आधी वाटिाऱ्याच्या डाव्या हातच्या मािसाकडून भाग काढून ठेवण्यार्ी हिया. ४. 
राज्यकारभार, घरखर्च वगैरेमधील काटिाट, काटकसर, कपात : ‘लँकेशायरच्या हगरिीवाल्यानंी मज रीत 
काट करण्यारे् ठरहवले आहे.’ - के १४·५·३०. ५. रेघ; फ ली; खोडिे. (वा.) काट देिे - १. न करिे; कपात 
करिे. २. अपमान करिे. काट बसिे - न कसान होिे. काट मारिे - कपात करिे; रि करिे. एखादा शब्द, 
ओळ झकवा मजकूर रि केला आहे हे दाखहवण्यासाठी त्यावर रेष मारिे. 
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काट प . १. ग प्त कट; खोल मसलत : ‘असा काट मजीबखान याने केला.’ - भाब ५८. २. यत्न; 
य क्ती; र्ात यच; कतृचत्व : ‘शत्रचू्या माराप ढे काट प रेनासे पाहून आमच्या फौजा तमाम हनघाल्या.’ - ऐलेसं 
८०६. [सं. कूट] 
 
काट प . १. घट्ट राड; राप; हकटि; डाग; मळ : ‘अनेक दोषारें् काटं । जे जे गादलें  हनघोट । होती 
हहरनामें र्ोखट । क्षि एक न लागतो ।’ - त गा २४९८. २. कपड्ावरील बेलब ट्टीरे् (लाख, र्ीक, वगैरेरे्) 
ल ंकि, खडीर्ा रंग; कापडावरील डाग : ‘कषायारे् काट । फेडूहन कीजे ध वट ।’ - भार २८३·३. बाभळीच्या 
शेंगा झकवा आवळ्यार्ा आळवनू घट्ट केलेला रस. [सं.] 
 
काट न. मसि. [सं. कट = स्मशान] (वा.) काटात जािे - १. मसिात जािे. २. (ल.) ज्यार्ी 
आपल्याला माहहती झकवा काळजी नाही त्याचं्या हजर असण्याबिल अगर जाण्याबिल बेहफकीरवृत झीने 
बोलिे.  
 
काट, काटे न. पावसाळ्यात उत्पन्न होिारा जळूसारखा एक हकडा; कािट. 
 
काट न. क ं पि, वई घालण्यासाठी (बाभळ, बोर वगैरेच्या) भाऱ्यातील एक फाटा, ख ंट. [सं. कंटक] 
 
काट न. ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये सापडिारा सम रातील एक मासा. 
 
काट न. १. शाई बनवण्यासाठी नार्िी, बाजरी इत्यादी जाळून त्यात पािी ओतून केलेले हशरे. २. 
क ळीथ, हरभरा इत्यादी कडधान्द्यारे् हशजवनू काढलेले पािी, कढि; कट; स पाऱ्या, रंगीत पदाथच झकवा 
कडधान्द्य हशजवलेले पािी. (मासं हशजवनू केलेले पािी) ३. आमस ले तयार करण्यासाठी, त्यानंा पूट 
देण्यासाठी काढलेला राताबं्याच्या फळारं्ा रस. [सं. क्वथ् = कढहविे] 
 
काट स्त्री. १. तोटा. २. (झशपी धंदा) कापलेला नम ना. ३. पत्रावळी झकवा रोि यानंा बाधंायर्ा बदं. 
(गो.) 

प . आघात, प्रहार, काप, वार : ‘केला षड वैऱ्यावर काट.’ - दे कहटबधंसंग्रह. [सं. कंृत-
कापिे] 
 
काट प . वरपगडा; वरर्ष्ट्मा : ‘इंग्रजाचं्या कवायतीकंपूवर मराठेस्वारीर्ा काट र्ालेनासा िंाला.’ - 
भभृ्र २९. 
 
काटक हव. १. कनाटकातील एक रानटी व िूर रामोशी, बेरड यासंारखी जात. यावरून दरोडेखोर, 
बडंखोर, दंगेखोर. गळेकापू लोकानंा हा शब्द लावत असत : ‘येथील काटकावंर भरवसा नाहन.’ – ऐलेसं 
३२९१. २. कष्ाळू: किखर; अहत मेहनती (शरीर, मािूस); हर्वट. [क.] [सं. कंटक] 
 
काटकढी स्त्री. कडदि हशजवनू त्याच्या पाण्यार्ी - काटार्ी केलेली कढी. 
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काटकर  प . काठीकर; काठीने मोजिारा : ‘पाहिी करावयास काटकर काटी होनाजी 
बळकवडे याजंकडून देहवले.’ - बाबा ३·२०४. [सं. काष्ठ] 
 
काटकवळ न. राबारे् कवळ. (को.) 
 
काटकसर स्त्री. १. कमीतकमी खर्च करिे, काटिाट, हमतव्यय. (हि. करिे, काढिे, पाहिे) : 
‘द ष्ट्काळाम ळे काटकसरीर्ी पहहली कात्री य हनव्हर्मसटीस सरकारातूंन जी पारं् हजार रूपयारं्ी मदत होती 
हतजवर पडली.’ - लोहटकेले २·१५२. २. अशा रीतीने हशल्लक टाकलेला पैसा, रक्कम. 
 
काटकसरी, काटकसऱ्या हव. बेताने खर्च करिारा; हमतव्ययी. 
 
काटकाई स्त्री. १. काटक, रामोशी, बेरड, हभल्ल वगैरे लोकानंी केलेली प ंडाई, दंगा, नासधूस, 
अनथच : ‘वाटेस काटकाई फार यास्तव मािसे येत नाहीत.’ - ऐलेसं १११०. २. िूरता, हवध्वसं, रानटीपिा. 
 
काटकी, काटकुळी, काटकोळी स्त्री. लाकडार्ी ढलपी, त कडा, हशरप टी. (अव.) काट्याक टक्या; 
काटक्या; काटक टी; काट्याकूट. 
 
काटकी  हव. हजवावर उदार; शूर : ‘मोठा काटकी लोकं सोजीर हभईना मरिाला ।’ - ऐपो २११. 
 
काटकुटा, काटकुळा, काटकोळ, काटकोळा हव. रोडका, हकडहकडीत; क्षीि; खंगलेला; कृश; 
सडपातळ : ‘अशीर् ही जाडक ट्यार्ी हन काटक ट्यार्ी जोडी ठेवली.’ - गाता ९६. 
 
काटकुटी, काटकूट स्त्री. १. काटकी (अव.). २. लहान काटकी. ३. कार्थ्याकूट, वादहववाद, 
ऊहापोह, र्र्ा. 
 
काटकूट स्त्री. काटकसर: ‘त्यातर् काटकूट करून दोन महहने भागवायरे् होते.’ - कोसला ११५. 
 
काटकोन चौकोन ज्या र्ौकोनारे् सवच कोन काटकोन असतात तो र्ौकोन. 
 
काटकोन णत्रकोि ज्या हत्रकोिार्ा एक कोन काटकोन असतो तो हत्रकोि. 
 
काटकोना, काटकोन्या प . ग ण्या; गवडं्ारे् एक हत्यार. 
काटकोरिे न. काटा काढण्यारे् अिक र्ीदार हत्यार : ‘इतक्यात हतर्ा ग राखी म लगा आपले 
काटकोरिे घेऊन आला.’ - जीवनकलह. 
 
काटणगरी स्त्री. शहािपिार्ी व धूतचपिार्ी मसलत; योजना झकवा बेत करण्यातील र्ात यच; धूतचता; 
कावबेाजपिा (हवशषेतः अपकार करण्यामध्ये.); शह; वरर्ष्ट्मा; जोरा. (वा.) काटणगरी चाििे - हात 
र्ालिे; कायच करून दाखहविे : ‘परंत  काहंन काटहगरी र्ालावयार्ी नाहन.’ - ऐलेसं ४१४२. 
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काटगोट प . संकटे. (िंाडी.) 
 
काटगोि प . वाटोळा वासा, सोट इत्यादी. 
 
काटछाट स्त्री. पट्ट्ट्याने कापण्यार्ी हिया. 
 
काटछेद प . १. (भहूमती) अक्षाच्या उजव्या बाजूच्या कोनातून कापलेला भाग. २. (स्थाप.) 
एखाद्या वस्तूर्ा हनरीक्षिासाठी लाबंीच्या काटकोनात घेतलेला िेद. 
 
काटिी  स्त्री. १. जोंधळा, सजग रा इत्यादी हपकाचं्या किसारं्ी कापिी. २. गंहजफा, पते झ वाटण्यापूवी 
त्यातील काही पाने उर्लून काढून ठेवण्यार्ी हिया. पहा : काट २. ३. हवड्ाच्या पानातील नासक्या पानारं्ी 
िाटिी. ४. जंगलार्ी, रानार्ी कापिी, िाटिी. ५. सैन्द्यार्ी कत झल, कापाकाप. [सं. कृत्] 
 
काटिीवाटिी स्त्री. पते झ झकवा गंहजफा काटून वाटण्यार्ी हिया. [सं. कृत्] 
 
काटिे अहि. मळिे, महलन होिे; राप र्ढिे; लेप र्ढिे : ‘तैहसया वदनन प्रळयरूहधरें : काटहलया दाढा 
।’ - ्ा ११·३४५. 
 
काटिे उहि. १. िाटिे; कापिे (परंत  हववहक्षत प्रसंगीर् या अथी उपयोग करतात.). गंहजफा, पते झ 
इत्याहदकातूंन काही भाग उर्लिे, कमी करिे; िाटिे (शरीरार्ा एक भाग) : ‘कोरा काटहलया म खन 
कटकट ढोराहंर्या ंशोहषते ।’ - आता १३. २. द ःखात, अडर्िीत, त्रासात वळे घालविे, खर्चिे : ‘ह जूर 
र्ाकरी राजापाशन काहन हदवस काटले ।’ - पला ८८. [सं. कृत्] 
  
काटदार हव. कावबेाज, धूतच; कल्पक; मतलबी; कारस्थानी. 
 
काटफेरा प . गलबतार्ा एक प्रकार : ‘त्यारें् कारक नाजवळन त म्हास पत्र लेहून की काटफेरा 
मात्र देिे.’ - पेद ३४·९३. 
 
काटबोहोरी स्त्री. १. एक गवत. २. केरस िीर्ा एक प्रकार. (िंाडी) 
 
काटभं्श प . (भशूा.) घड्ा पडलेल्या खडकाचं्या थरामध्ये म ख्य कमानीच्या काटकोनात 
होिाऱ्या स्तरभ्रंशाच्या समूहापंैकी एक. कमानीच्या लाबंीस समातंर असे ताि हनमाि िंाल्याम ळे असे भ्रंश 
हनमाि होऊ शकतात. 
 
काटमाि प . पडलेल्या इमारतीरे् सामान : ‘बगंला पडण्यास आला म्हिून त्यार्ा काटमाल 
त्यानंी हवकला.’ - लहश आत्म ४२२. 
 
काटमूय स्त्री. काडम ंगी; वाघम ंगी. ही मोठी, काळी असून र्ावते. दंशार्ावगे फार तीव्र असून गाधंी-दादी 
उठतात. (गो.) 
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काटमोगरा प . मोगऱ्यार्ी एक जात. 
 
काटिा, कटिा  वजनी एक मि हजन्नस हवकला असता त्यावर द्यावयार्ा वताळा. 
 
काटिा, काटिी, काटवेि प . स्त्री. फळ न येिारा करटोळीर्ा वले; रानकारले. 
 
काटिे न. १. करट लीरे् फळ. (को.) २. काटेरी रान. 
 
काटवट  स्त्री. १. भाकरीरे् पीठ मळण्यार्ी लाकडी, कान असलेली परात; काथोट. २. (हबडकाम) 
र्रकार्ी खालर्ी बठैक; बूड. [सं. काष्ठ+वृत्] 
 
काटवि, काटवन न. काटेरान; काटेरी वन : ‘काटंवि अटव्यहक्षहत । आंधळे साडंोहन जाये 
सागंाती ।’ - एभा ६·२४३. [सं. कंटक+वन] 
 
काटविी न. १. कडधान्द्य हशजवलेले पािी; रंग उकळलेले पािी. २. अहतशय गढूळ पािी. 
(फोड, गळू इत्यादीतून वाहिाऱ्या पाण्याला ही सं्ा वापरतात.) : ‘हनळा म्हिे काटविी । घाहलती घालिी 
जाहिवचे्या ।’ - हनगा २४१. [सं. क्वथ्+वन] 
 
काटवि न. १. करटोली; काटली. (व.) २. ग राला घालण्यारे् झकवा िपरावर घालण्यारे् 
गवत (ह्याच्याहून भात्याि हनराळे). ३. तोडलेले िं डूप; काटेरी िंाडाच्या बारीक फादं्या. (को.) 
 
काटवळ   स्त्री. डोंगर व पडजमीन यात होिारे गवत. [सं. कंटक+वलय] 

न. काटेरी िंाडाचं्या बारीक फादं्या. 
 
काटवाडा प . पावसाळ्याहशवाय इतर ऋतंूत तात्प रता बाधंलेला गोठा, भोवती काट्यारं्ी सळदी 
लावनू केलेली, रात्री ग रे कोंडण्यार्ी जागा. (को.) 
 
काटणवकरा, काटणवका प . अहतशय द र्ममळता; महागाई; टंर्ाई; कमतरता. (राजा.) 
 
काटशह, काढशह, काढशहा प . (ब हद्धबळ) काटून शह; ब हद्धबळाच्या खेळात एखाद्या मोहऱ्याच्या 
पगात असलेले आपलेर् द सरे मोहरेबाजूने खेळून प्रहतपक्षीय राजावर मोहऱ्यार्ा मारा लागू करिे; 
(सामान्द्यतः) जरब काढिे. 
 
काटस हव. काट्यारं्ा; काटेरी : ‘जैसा कमळबनन फासं  । काहढहलया काटंस  ।’ - ्ा १८·६१७. [सं. 
कंटक]  
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काटसरी स्त्री. १. (ढोरधंदा) कातड्ाच्या कडेर्ा भाग; कडेर्ी पट्टी. २. (हविकाम) टोकाला 
टार्िी बसवलेल्या दोन काठ्या; ल गडे हविताना काठाला ताि करण्याकहरता लावतात त्या काठ्या; मट्टी.  
पहा : काटोस्त्री 
 
काट संस्तरि (भशूा.) गाळाच्या थरात म ख्य प्रतलाशी कोन करून रर्ले गेलेले थर. 
 
काटळिे उहि. झर्रे्च्या आकड्ातून झर्र्ोके काढिे : ‘आकडीने झर्र्ा पाडी. ठेल्यात भरी. घरी 
आिी. काटळी.’ - गाबा १७. 
 
काटळी  स्त्री. एक प्रकाररे् हलके धान्द्य. 
 
काटा प . काठ, काठा; हकनाऱ्याकाठर्ा प्रदेश : ‘रे्ऊल प्रातंर्ा काटा राखावयास जमाव जागजागा 
आम्ही ठेहवलेर् आहे.’ - पेद ३३·५८. 
 
काटा प . १. अिक र्ीदार, तीक्षि टोक असलेली, जी बोर्ली असताना रक्त काढते अशी काडी; 
बाभळीर्ा, बोरीर्ा दाभिासारखा टोर्िारा अवयव : ‘सपच कपाळन काटंा नेहटे । का ंसापस रळीरे् प च्ि त टे 
।’ - भारा बाल ८·३५. २. स ई : ‘काटा आहिला । मेग सनउ बसैले ।’ - लीर्उ २९. ३. (भयाने, थंडीने वगैरे) 
अंगावर उभे राहिारे शहारे; रोमारं्. ४. (अव.) तापानंतर अंगावर येिारा खरखरीतपिा अथवा उठिाऱ्या 
बारीकप टक ळ्या; प रळ. ५. (अव.) तापाच्या पूवी अंगावर येिारी हशरहशरी; रोमारं्; कसर. ६. झवर्वाच्या 
नागंीरे् प ढरे् तीक्षि टोक. ७. जो क ल पाच्या दाडंीत असतो व मागे सरतो तो क लपाहदकार्ा हखळा. ८. वळूे, 
बाबं ूवगैरेंना येिारा त रा, मोहोर, फ लोरा. ९. कंबर, मान, पाठ, याचं्या आतील बाजूला आधारभतू असलेला 
अल्स्थहवशषे. १०. ग िाकार, भागाकार यारं्ा ताळा पाहण्यासाठी अंक माडंण्याकहरता घातलेली र्ौफ ली 
(ल.). ११. वजनाने हवकलेल्या वस्तंूवर जे काही वजन कटते देतात ते. पहा : कडता. १२. काट्यासारखी 
शरीराला बोर्िारी कोितीही वस्तू (माशारे् हाड, र्िार्ा दाता, घड्ाळार्ा हातकाटा, खडबडीत 
लगामारे् टोक, करवतीर्ा दाता, जेविातील वापरायरे् दाताळे - काटा, जनावरे झकवा भाजीपाला यावरील 
खरखरीत केस व लव इ.) : ‘काटा बराबर एकावंर एक आला.’ - रासहिडा ७. १३. हलवा, इतर हमठाई 
यावरील टोके, रवा. (हि. येिे, उमटिे, वठिे, उठिे.) १४. (वस्त्रोद्योग) वशारन करताना इकडून हतकडे 
(वशारन प ढे सरकण्यासाठी) हफरवायरे् लाकूड. १५. स तारारे् एक हत्यार. (क .) १६. (ल.) त्रास देिारा 
मािूस, व्याधी, शल्य, पीडा, शत्र.ू १७. तराजूच्या दाडंीमधील उभा हखळा : ‘जहर काटंा कलताए देवारं्ा । 
जेउता राजमठ  ।’ - ऋ ३९. १८. काटा असलेला तराजू (हवशषेतः सोनारार्ा, सराफार्ा) : ‘मेरूहर्या 
वजनासपाहन । काहंटया घातली जैसी राई ।’ - हहर ६०·१६१. [सं. कंटक] (वा.) काटा उपटिे - १. 
त्रासदायक प्रािी, शत्रू, गोष् नाहीशी करिे. (कर. व.) २. समूळ नाहीसा करिे, काढून टाकिे. काटा 
काढिे - आपल्या मागात असलेल्या, आपल्याला पदोपदी नडविाऱ्या शत्रलूा दूर करिे : ‘वस दानाच्या प त्रें 
जो अहभम ख काहशराजतो वहधला । काटंाहर् काहढला तो जािो तव सून च्या मनामहधला ।’ - मोकिच ४·१५. 
काटा मारिे - १. काट्याने हसद्ध करिे. २. अंगात (तापार्ी) कसर येिे. ३. काटेकोरपिे बरोबर आहे असे 
दाखहविे; र् कीर्ा तराजू वापरून वजनात खोट आििे. काटा मोडिे - १. झवर्ू र्ाविे. (व.) २. पािी 
झकहर्त उष्ट्ि होिे. ३. पायात काटा घ सिे. काट्याचा नायटा होिे - काटा मोडल्यावर लगेर् तो काढला 
नाही तर त्या हठकािी नायटा होतो, म्हिजे आरंभी क्ष ल्लक वाटिाऱ्या वाईट गोष्ीरे् प ढे मोठे हाहनकारक 
पहरिाम कधी कधी होतात. काट्याने काटा काढिे – एका द ष्ाच्या हातून परभारे द सऱ्या द ष्ास शासन 
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होईल असे करिे. काट्याप्रमािे सििे - सतत त्रासदायक होिे; द खःकारक होिे; मत्सर, हेवा, दे्वष वाटिे. 
काट्यावर ओढिे, काट्यावर घाििे - वस्त्र काट्यावर ओढले असताना फाटते त्यावरून द ःखात घालिे; 
द ःखात लोटिे : ‘त्यातं (कौरव सैन्द्यात) मरेनहर् हशरता ंकाट्यावरी घाहलता ंहर्रे पट कन ।’ - मोहवराट २. 
४१. काट्यावर येिे - १. (बैलगाडी) आसाच्या दोन्द्ही बाजूला समतोल वजन होिे. २. (ल.) (मूल) खळीला 
येिे; रडायरे् न थाबंिे. ३. सहनशक्तीर्ी पहरसीमा होिे. 
 
काटा प . राघू, मनैा इत्याहदकाचं्या गळ्यात होिारा एक रोग. 
 
काटा प . नदी झकवा सम रातील पाण्याखाली िंाकलेला खडक. 
 
काटा प .  थेंब : ‘घरात तेलार्ा एककाटा नाही.’ - वशाप ५१·१२·४८. (व.) 
 
काटा किगी किगर; एक कंद. (गो.) 
 
काटाकाट, काटाकाटी, काटाकूट स्त्री. १. काटकसर. २. सरसहा कापाकापी; तोडातोडी; कत झल 
(लढाईतील) : ‘त्या काटाकाटीतून तो वारं्ला.’ - अस्तंमा ४१. 
 
काटाणगरी पहा : काटणगरी 
 
काटाि  न. कापलेले लाकूड; सपचि : ‘दोन मि काटाि मसेैल्यास रवाना.’ - आंपव्य ४३. 
 
काटादाट हव. मारूनम टकून बनहवलेला. 
 
काटादाटा प . कावादावा : ‘तूतच तो काट्यादाट्याने धोवभाव दाखवनू त्यास (आपि) भारी ऐसा 
हवर्ार त्यािे दाखहवला आहे.’ - ऐलेसं ८४०. 
 
काटा धारवाडी अगदी बरोबर तोल दाखविारा काटा. 
 
काटाभर हिहव. (बायकी) थोडे. 
 
काटारा  पहा : उटकटार, उटकटारी 
काटारोखि स्त्री. लाकडात खार्, रेघ पाडण्याच्या उपयोगी स तारारे् एक हत्यार; खताविी; 
फावडी. (क .) 
 
काटािे  न. १. तराजू. २. रोमारं्; शहारे. 
 
काटावळ स्त्री. रोमारं् : ‘त्याचं्या अंगावर कटाकळ थरथरून येई.’ - जैत १२७. 
 
काटाळा  प . किसारं्ा भारा : ‘ह रडेयारे् काटाळे गोसावीयाहंस दहरसन केले :’  - लीर्पू. ५९१. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काटाळी   स्त्री. झधड. (गो.) 
 
काटांजन, काकटजन न. कठडा. पहा : कटंजन 
 
काटांदोर, काटांदूर, कांटुदूर प . िंाडावर राहिारा म ंगीसारखा एक प्रािी; काडेंर्ोर; ऊद. (गो.) 
 
काटाळू  हव. काटे असिारे (बाभळ, बोर इ. िंाड). 
 
काटाळे, कांटाळे  न. ताजवा; तराजू : ‘जें हनत्यानंदारे्हन मानें । उपमेर्ा ंकाटाळा ंन हदसे सानें ।’ – ्ा 
८·२६२. 
 
काटी, कांटी हव. वीस ही संख्या : ‘उधान  काटीवरी र्ोपडूर्ी आस । नवरा राजस हमरवतसे ।’ – 
त गा ४४५९. (नंदभाषा) 
 
काटी स्त्री. कावळी वल्ली; वायसोळी; स्वाद रस; वयस्था; एक वनस्पती. 
 
काटी स्त्री. मोजण्यार्ी काठी.(वा.) काटी आड करिे, काठी आड करिे - दरवाजे लाविे; पराङ्म ख 
होिे : ‘परंत  प्रािासी गाठं आली तेव्हा गाव सोडून हदल्हा. काठी आड केली.’ - पेद. काटी काढिे - १. 
अडथळा दूर करिे. २. नाहीसे करिे. [सं. काष्ठ] 
 
काटीकुपाट न. रोपट्यानंा घालतात ते काट्यारें् क ं पि. 
 
काटीमुळू, कांटीमुळू परं्वीस ही संख्या. (नंदभाषा) 
 
काटूक न. १. लाकडार्ी हिंलपी; बारीक काटकी; काडी. २. लहान काठी : ‘धावंली मारू काट क 
घेऊहन ।’ - दाहव १९. 
 
काटून जवळून. (िंाडी) 
 
काटंूबर प . काठ (घागरीर्ा). 
 
काटे प . काठेवाडातील लोक; हभल्ल - कोळ्यासारखी काठेवाडातील एक ल टारू जात : ‘र्ोरारं्ा व 
काट्यारं्ा उपरव लष्ट्करात फार.’ - ऐलेसं २३०५. 
 
काटे न. जोंधळा, तूर हपकहविारी काळी जमीन; जोंधळ्यारं्ी एक जात : ‘काटी नागंरायर्ी तशीर् 
पडल्यात.’ - बारी ११६. 
 
काटेआसि प . एका जातीरे् काटेरी िंाड. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काटे किंग न. किगर फळ. 
 
काटेकरंजी स्त्री. प हतका कहलमारक; एक वनस्पती. 
 
काटेकाळजी स्त्री. झर्ता : ‘नवीन गव्हनचर हे काटेकाळजीने व हनःपक्षपात ब द्धीने आपलें  काम 
करतील.’ - लोहटकेले १४२२. 
 
काटेकुट्याचा, काटेसराट्याचा हव. काटेरी (िंाडिं डप); काटे असलेला. 
 
काटेकुयरी स्त्री. क यरीर्ी एक जात. 
 
काटेकुवर काटेकुवरी, काटेकुवार, काटेकुवारी, काटेकोरफड कोरफड; क वारकाडें. [सं. कंटक + 
क मारी] 
 
काटेकुवळा प . एक िंाड. 
 
काटेकेकत, काटेकेकती प . स्त्री. रानकेवडा; घायपात. 
 
काटेकोर हव. १. कडक; तडीस नेण्यात, अमलात आिण्यात हशस्तवार; हनष्ठ र. २. रेखलेला; 
नेमका; बरोबर; हबनर्ूक; रीतसर; रहतभरही र्ूक नाही असा; मेहनतीने केलेला. ३. बारीक, सूक्षम, नाजूक, 
जेथे हतळाएवढीही र्ूक खपायर्ी नाही असे (काम) : ‘उमेदवाराचं्या हनवडीबाबत आजच्या इतके काटेकोर 
हनयम बनवले नव्हते.’ - माजी ४४१. 

हिहव. बरोबर, ठाकहठकीने; योग्य प्रमािात (करिे, वतचिे). 
 

काटेकोहळ न. कोहळा. (व.) 
 
काटेखतान ज्याला कापूस येतो असे उंर् वाढिारे िंाड. 
 
काटेगहू प . गव्हार्ा एक प्रकार. (अकोला, खामगाव या भागातील) (व.) 
काटेगारी स्त्री. िाटािाटी; कापाकापी; हातघाई : ‘रावसाहेबाकंडील लोकानंन उलफती 
काटेंगारीस उठले.’ - ऐलेसं ८०५. 
 
काटेघर  न. ज्याच्या अंगावरील कवर्, काट्यानंी व्यापले आहे असा हकडा : ‘कोसले अथवा काटेघरें । 
नाना पहृष्ठभागन र्ालती घरें ।’ - दास ९·७४. 
 
काटेणचिी स्त्री. क ळकण्यार्ा भत झा. (गो.) 
 
काटेचंुबक प . न. हवलायती झकवा पाढंरा धोत्रा. हा उंटानंा फार आवडतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काटेडोळे प . अव. अहतशय ख पतात अशा प्रकारे डोळे येिे. 
 
काटेतोि हव. १. अगदी बरोबर वजन असलेला, काट्याने तोललेला; हबनर्ूक; बरोबर; नेमका 
: ‘त्यार्ा काटेतोल न्द्याव । जसा गावामधी राजा ।’ - बगा ५. २. फार नाजूक. 
 
काटेधुवा प . एक काटेरी वनस्पती. (िंाडी) 
काटेधोत्रा प . हपवळा धोत्रा, हवलायती धोत्रा. हे िंाड दोन हात उंर्ीरे् असून त्यावर सवचत्र काटे 
असतात. बी बंद कीच्या दारूप्रमािे काळे असते. 
 
काटेबुरड स्त्री. प ष्ट्कळ काटे असलेली मासळी. (गो.) 
 
काटेभाजी स्त्री. एक पालेभाजी; काटेमाठ. 
 
काटे भोवरी स्त्री. एक काटेरी िंाड. यारे् फळ भोवऱ्याप्रमािे असून त्याला फाटे असतात. 
 
काटेमाठ प . एक प्रकारर्ी पालेभाजी. आय वेदोक्त परं्शाकापंैकी र्वथी शाक, मेघनाद या 
नावार्ी आहे. 
 
काटेमारकांती स्त्री. अन पम सौंदयच. 
 
काटेमांडिावळ, काटेमोडिावळ स्त्री. १. शतेाच्या जहमनीर्ी पाहिी करत असताना मामलेदाराच्या 
पायात काटा मोडल्याम ळे घरटी जो दंड वसूल करण्यात येत असे तो. २. काटेरी िंाडेिं डपे तोडून 
टाकण्याकहरता त्यावर बसवलेला सरकारी कर. 
 
काटेमुकुट न. एक काटेरी िं डूप. 
 
काटेरा, काटेरी हव. काट्यानंी भरलेला; काटे असलेला. 
प . एक लहान काटेरी िंाड. याला पाढंरी स ंदर फ ले येतात. 
 
काटेकरगिी स्त्री. काटेरी, जहमनीसरपट वाढिारे एक िं ड प. याला वागं्यासारखे फळ येते. ते औषधी 
असते. 
 
काटेरी न. काटेरी करवंदीरे् वगैरे हशरे, फादंी. (राजा.) 
 
काटेि स्त्री. एक मधमाशी. ही उघड्ा हवते राहते व कमी मध गोळा करते. 
 
काटे वाळूक न. काटे असलेले वाळूक. (कर.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काटेशेवंती स्त्री. हहमालयात येिारी शवेंती नावाच्या फ लिंाडार्ी एक जात. पाढंरी शवेंती, ग लाबी 
शवेतंी अगर शवेतंीग लाब. ग लाबाप्रमािे हहच्या िंाडाला काटे असतात. 
 
काटेळे न. िंाडावर लागिारे मोहोळ; मधारे् पोळे. (को.) 
 
काटोमोटो प . मीठभाकर. (गो.) 
 
काटोस्त्री स्त्री. (वस्त्रोद्योग) कोष्ट्ट्यारे् एक उपकरि; लहान हखळे मारलेली एक पट्टी, काठी. 
मागावरील ताि ताठ राहण्याकहरता त्याच्या दोन्द्ही बाजूंना ही लावतात; काटसरी. 
 
काट्टा, काट्टी प . स्त्री. काटा, काटी. (व.) 
 
काट्याकुट्या स्त्री. अव. काटेरी िंाडेिं डपे. (वा.) काट्याकुट्याशी काट्या घासिे - फहजती 
करिे; बेजार करिे; िळ करिे; त्रास देिे; गाजंिे. काट्यावरून ओढिे - अहतशय त्रास देिे, िळिे, 
गाजंिे. (व.) काट्यादाट्याने जेर करिे - य ल्क्तप्रय क्तीने झकवा धाकदपटशाने जेर करिे. 
 
काट्याळे न. पाकोळी. (गो.) 
 
काठ प . १. कडा; बाजू; मयादा; टोक; हकनारी (ताट, पागोटे, मडके इ. च्या भोवतालर्ा भाग); 
कोर (भाडंी वगैरेर्ी); कंगोरा. २. हकनारा (सम रार्ा); जवळर्ी भमूी; थड, थडी, (सम र, नदी यारं्ा). ३. 
पदर; हकनारी (वस्त्रार्ी बेलब ट्टीर्ी झकवा साधी). [सं. कंठ = गळा, काष्ठा = सीमा] (वा.) काठकोिा मोजिे 
- सूक्षमपिे परीक्षिे, बारकाईने तपासिे. काठावर बसिे - १. (पखवाजाच्या काठावर थाप मारली म्हिजे 
बि आवाज होतो त्यावरून) सोडिे, कमी होिे, (धंदा, गोष्); नासिे (काम). अकतृचक योजतात. २. न सती 
गंमत पाहिे; जबाबदारी टाकिे; सहभागी न होिे. ३. (ग्राम्य) ढ ंगिावर बसिे. काठावर मारिे - हबघडिे; 
नासिे, मारिे. काठावर येिे - हजवावर येिे. 
 
काठकर प . देवाहदकाचं्या उत्सव समारंभात पागोटे बाधंलेली काठी झकवा हनशाि घेऊन र्ालिारा 
मािूस. 
 
काठकाई स्त्री. मारामारी; दंगा :‘हवजापूरकडे हकरकोळ काठकाई िंाली आहे.’ - बागोप २१२. 
काठणकनारा प . बाजूर्ी पट्टी, कडा, काठ. 
 
काठकोपरा प . बाजू, कड; कोपरा, कोन. 
 
काठि, काठाि न. कडदि; कडधान्द्य. काहनच्या मते हरभरा, वाटािा, मसूर, लाख इत्यादी रब्बीच्या 
हपकानंा हा शब्द लागत नाही. बाकीच्या खरीपातील हद्वदल धान्द्याला लावतात : ‘काठािी, तीळ, उडीद, 
त री वगैरे पावसाळी.’ - मसाप २·२·६९. [सं. काष्ठ+अस्त्र] 
 
काठिे उहि. कंठिे; सोसिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काठदरी स्त्री. नदीच्या काठावरील दरडी; कडेर्ी, डोंगरकठडी : ‘खाडीच्या पलीकडील 
काठदरीत बरकंदाज लोक मारीत आले.’ - पेद ३·३४. 
 
काठदोरा प . कापडाच्या गाठीला - काठाला घातलेला जाड दोरा; पदराला घातलेली दोऱ्यार्ी 
हशवि. 
 
काठपरा, काठापरा, काठप्रा, काठाप्रा, काठापुरा, काठफरा प . १. फ टलेल्या मातीच्या 
मडक्यार्ा वरर्ा भाग; अधा भाग; गळा; काठ : ‘जें का ंकाठफरा उलले । देखसी ज्यार्ें ब डे गेलें  । तें न पाहहजे 
हालहवलें  । असो संर्रले हनजआळा ।’ - एरुस्व १८·४५. (को.) २. बोडके गलबत (शीड, काठी, वगैरे काही 
नसलेले); गलबतार्ा सागंाडा; खटारा. ३. सागंाडा; आच्िादनहवरहहत उघडे घर वगैरे (कौलाहशवाय घर, 
कापडाहशवाय ित्री, पानाहशवाय इरले इ.). ४. मासंहवरहहत शरीर. 
 
काठफेरा, काठमारा प . खटारा; सागंाडा; गलबतारे् शीड; डोलकाठी व वर माल नसलेला खोका. 
पहा : कटारा : ‘जर त्यािी काठमारार् नाथाला सोहडला तरी आम्ही तसार् देऊन’ - पेद ३४. १०६; ‘त म्हास 
पत्र हदल्हे की काठफेरा मात्र देिें.’ - पेद ३४·२१२. 
 
काठभोवरी स्त्री. पहा : काटे भोवरी 
 
काठमोरा प . १. पहा : काठ : ‘जेवन नीर्ार्ा काठंमोरा । गळा अडकल्या माजंरा । ते हरघोहन 
श र्ीहर्या घरा । नाना रसपात्रा ंहवटाळी ।’ - एभा २६·२०६. २. पोळी, भाकरीर्ा कडेर्ा त कडा. (हि. घेिे, 
तोडिे.) (वा.) काठमोरा गळ्यात अडकिे, काठमोरा गळ्यात येिे - एखाद्या धंद्यातील, कामातील लभ्याशं 
हाती न लागता व्यथच शीि पडिे. (ज्याला मडक्यातील वस्तू खायला हमळाली नाही पि मडक्यार्ा काठ 
गळ्यात अडकला त्या क रयाप्रमािे.) 
 
काठरे न. कापडार्ी हकनार, धार. 
 
काठवट, काठवटा स्त्री. प . (ग ऱ्हाळ) नवरानवरीच्या (उसाच्या र्रकातील नर-मादी अशा दोन 
लाटा) खालर्ा आस हफरिारे आडव ेलाकूड; र्रकार्ी बैठक. 
 
काठवटी, काठवड स्त्री. लाकडी ताट झकवा थाळी : ‘काठवटीसी घाटा हनवत  होता.’ - गोप्र २३९. 
 
काठवि  न. पहा : काटवि; िंाडी, काटेरी रान : ‘सातप डी डोंगर साजिी िंाडी काठवि 
हभल्लारं्ें ।’ - मसाप १·१·२. [सं. कंटक+वन] 
 
काठवा प . काठ; हकनारा; थडी : ‘या सपार्ा रंग लाल राखाडी असतो, हठपक्यानंा लाल काठवा 
असतो.’ - भास १०९. (ना.) 
 
काठवाड न. घोडे हवकिाऱ्या काठेवाडी लोकारं्ा तळ झकवा सम दाय. 
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काठसर  हिहव. त ड ंब; काठोकाठ; ओतप्रोत. 
 
काठळी  स्त्री. काठाळी; वस्त्रार्ा काठ; हकनार. 
 
काठळी  स्त्री. हलके धान्द्य. 
 
काठंगा, काठंनया हव. काठीसारखा; बारीक; सडपातळ; हकरकोळ; काटकोळा. (को.) 
 
काठा प . बोरू. (व.) [सं. काष्ठ] 
 
काठा प . काठ; हकनारा; थडी. (को.) (वा.) काठा बांधिे - भाडं्ात हशजिाऱ्या पदाथार्ी वाफ 
बाहेर जाऊ नये म्हिून भाडं्ावर ठेवलेले िंाकि सवच बाजूंनी ओल्या किकीने बदं करिे. 
 
काठा प . १. वर जहमनीर्ा थर असलेला कातळ; खडकाळ जमीन. २. पवचतार्ी कटारी. [सं. काष्ठा] 
 
काठाड  न. रे्हऱ्यार्ी एक बाजू; गाल; थोबाड. पहा : कानठाळ 
 
काठाडी   प . काठीवाला; रखवालदार. 
 
काठार, काठारा  न. प . हवहहरीर्ा, नदीर्ा झकवा सम रार्ा काठ, हकनारा. 
 
काठारा  प . १. फक्त काठ राहहलेले भाडें. २. गलबतार्ा खटारा, सागंाडा. 
 
काठाळी  स्त्री. कापडार्ा काठ, पदर. 
 
काणठण्य न. कठीिपिा; घट्टपिा; मजब ती; कडकपिा; दृढता; र्रा पडायला कठीि असा 
पषृ्ठभाग : ‘हवसंब ून सके धोंडन । काहठण्य जैसें ॥’ - ्ा १८. ७५४. [सं.] 
 
काणठण्यमापी प . धातू आहि रबर यारें् काहठण्य अजमाविारे यंत्र. 
 
काणठया  प . एक प्रकारर्ा साप : ‘पनकयाहतरे् फहिधर । काहठये संकपाळ हवखाहार ।’ - हिप  ३८·२७. 
 
काणठळी  स्त्री. एक हलके धान्द्य. 
 
काठी स्त्री. १. लहान िंाडार्ा सोट; खोड. २. दाडंके; िडी; (सामान्द्यतः) वेळू, बाबं ूइत्याहदकारं्ा 
र्ारपार् हात लाबंीर्ा सोटा, दाडंका, लाठी (टोकाला गोळे नसलेली.). ३. हनशाि; झदडी : ‘महादेवास 
काठी नेतात.’ - मसाप २·२·२६. ४. जहाजार्ी डोलकाठी; ज्यावर शीड बाधंतात तो सोट : ‘सोहडले मर्वे 
लोक र्ढती काठीवर ।’ - हवहव ८·२·५४. ५. काठीर्ा फटकारा. (हि. मारिे.) : ‘आम्हा ंलागहलसे पाठी । 
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बालत्व तारुण्य काठी ।’ - त गा १३४७. ६. जमीन मापनारे् एक माप, साधन. ही काठी पार् हात पार् म ठी 
लाबंीर्ी असते. एक हवसाशं पाडं झकवा एकर्ारश ेअंश हबघा. ७. या काठीने मोजलेले के्षत्रफळ. ८. शरीर, 
शरीरार्ी काठी; अंगकाठी; र्ि; बाधंा; ठेवि : ‘सूयारे्नी दीपें । वसीस्टार्ी काठी तपें ।’ - उषा ८००. ९. 
जननेंहरय (प रुषारे्). १०. उसार्ी एक जात. ११. (ल.) आडकाठी. १२. महाराच्या हातातील सरकारी 
काठी : ‘महाराच्या कामार्ी पाळी आली व संपली म्हिजे काठी आली व काठी पडली असे म्हितात.’ - गागंा ं
५९. १३. (जळाऊ) लाकडे, सरपि. (क .) १४. (िाप.) ज ळवलेले हखळे (टाईप) िापण्यासाठी लोखंडी 
र्ौकटीत (बेसमध्ये) आवळण्यासाठी सभोवार टाकायर्ी एका बाजूला सरळ व एका बाजूला हनम ळती होत 
गेलेली हववहक्षत मापार्ी लाकडी पट्टी. १५. आधार. [सं. काष्ठ] [क. कहट्टगे] (वा.) काठी टाकिे - सरकारी 
र्ाकरीच्या महाराने आपली पाळी द सऱ्याला देिे. काठी बसिे - सवचनाश होिे. काठी भवंडिे - िंेंडा 
हफरहविे. काठी येिे - एका महारार्ी पाळी संपून द सऱ्यार्ी येिे. काठी वाजिे - डोलकाठी मोडून पडिे. 
काठी णशखरास िागिे - १. (जते्रमध्ये हनरहनराळे मानकरी लोक आपल्या हनशािार्ी काठी देवळाच्या 
हशखराला लावतात त्यावरून) आपल्या जन्द्मारे् साथचक करिे; ध्येय साध्य करिे; उहिष् साधिे; इष्ाथच 
साधिे : ‘माझ्या काठ्या लागल्या हशखराला.’ - मसाप १·१·६. २. मरिोन्द्म ख होिे; मरावयास टेकिे. 
काठीने पािी कशपिे - स्वतः श्रम न करता द सऱ्याकडून काम करून घेिे. क र्राईने, हनष्ट्काळजीपिाने काम 
करिे. काठीने पािी हाटिे तरी दोन णठकािी होत नाही - पक्की हजवलग मैत्री, दाट मतै्री, पक्का स्नेह. 
काठीने हाकिे - भेदाभेद न करता सवांना एका ओळीत गोविे; सब घोडे बारा टके्क अशा न्द्यायाने वागविे. 
काठीिा सोने बाधूंन चािावे - र्ागंल्या बदंोबस्तारे् राज्यारे् हनदशचक. काठीवर कांबळा घेिे, काठीवर 
कांबळा घाििे - भाडंितंट्यासाठी तयार होिे, राहिे, सज्ज असिे, कंबर कसिे, हसद्ध होिे. काठीस 
िागिे - गलबत फ टल्यानंतर त्यातील व्यक्ती हकनाऱ्यास लागिे : ‘पवार मजकूर यारं्ी बायको काठीस 
लागली ती त म्हासं बक्षीस हदली.’ - असे ३१७. काठीसारखे पडिे - साष्ागं नमस्कार घालिे : ‘झलग का ं
प्रहतमा हदठन । देखतखेंवों अंगेष्ठी । लोहट जे का ंकाठी । एडली जैसी ॥’ - ्ा १७·२०४. काठ्या िाविे - 
हर्डविे, नाहक त्रास होिे. (ना.) 
 
काठी स्त्री. वीस ही संख्या : ‘केवला काठी पहवत्र  त्यासी । सागंोहनया दीधलें  ।’ - भहव ४२·४५. 
(नंदभाषा) 
 
काठी प . रजप तारं्ी एक जात. त्याचं्यावरून काठेवाड हे नाव पडले. 
 
काठीकर, काठीकरु, काठीकार प . हातात सोन्द्यार्ादंीर्ी काठी घेतलेला देवार्ा, राजार्ा द्वारपाल; 
र्ोपदार; दंडधारी : ‘नंहदकेर्श्र महानीळ । काठीकर दोघे प्रबळ ।’ - ग र् २९·११९; ‘का प ढा ंसूहन काठीकारा 
। अक्षम  र्ाले ।’ - ्ा १७·४२. 
 
काठीकांबळा प . श्रीकृष्ट्िार्ी गोक ळातील वेषार्ी नक्कल करण्यासाठी ग राख्यारं्ी पोरे हातात काठी 
व खादं्यावर काबंळा घेतात त्याला सम च्चयाने म्हितात. 
 
काठीखेच स्त्री. म लारं्ा स्काऊटर्ा एक खेळ. 
 
काठीवािा प . सरकारी पाळीर्ा महार. 
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काठे न. डोंगराच्या वरती प ष्ट्कळ माती असलेली सपाट जमीन. ही वरकस हपकार्ी असते. (राजा.) 
 
काठे न. मान; कंठ; गळा. (को.) 
 
काठे प . अव. काठेवाडातील लोक : ‘याम ळें  काठेवाडरे् जमीदार यास जी स कडी हमलत होती व काठे 
लोकापासून हकती येक गाव खरेदी केले’ - पेद ३१·१६६. 
 
काठेउस प . उसार्ा एक प्रकार. 
 
काठे डोळे, काठ्ये डोळे पहा : काटेडोळे 
 
काठेमोडा हव. क टील वृत झीर्ा. (क .) 
 
काठेवाड, काठेवाडी, काठ्यावाड, काठ्यावाडी हव. १. काठेवाड संबंधीर्ा. २. काटक ळा; कृश; बारीक 
(मािूस, घोडा.). 
 
काठेवाडी णभकार, काठ्यावाडी णभकार हकरकोळ, काटक ळ्या, रोडक्या, मािसाला त च्ितेने म्हितात. 
 
काठोकाठ हिहव. काठापयंत; हशगोहशग; भरपूर : ‘काठोकाठ भरू द्या पेला, फेस भराभर उसळू द्या.’ 
- केशवस त. 
 
काठोट, काठोठ, काठोड स्त्री. काथोट; काटवट. (व. खा.) 
 
काठोट्या प . क र्कामार्ा मािूस. (व.) 
 
काठोडा  प . जोम. (व.) पहा : काठी (हि. मोडिे = जोम नाहीसा होिे, करिे.) 
 
काठ्या हव. गव्हार्ा एक प्रकार; काटे गहू. 
 
काठ्याळा हव. काटक ळा; सडपातळ; हकरकोळ. 
 
काठ्याळे न. लहानसे मधमाशारें् पोळे (लहान फादंीला अथवा काठीला लागलेले). (को.) 
 
काठ्याळे न. ब्राह्िानंा घालायरे् वड्ारें् जेवि. 
 
काड प . एक प्रकारर्ा मासा. हा कोर्ीनच्या सम रहकनाऱ्यावर सापडतो. यारे् तेल (यकृतातून 
काढलेले) औषधोपयोगी आहे. हे संहधवातहवकार, डबा व कफक्षय ह्या रोगावंर फार उपयोगी पडते. [इं. 
कॉड] 
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काड स्त्री. १. कडधान्द्य काढून घेतल्यावर राहहलेले भसू. २. गहू, नार्िी, उडीद वगैरे धान्द्य 
काढल्यानंतर राहिारे ताट. ३. भात कापून घेऊन पेंढ्यारे् मार्ोडे बाधंतात ते िंाडत्याने आतून जो बारीक 
पेंढा पडतो तो. (को.) ४. आवि उपटल्यावर जे काही हशल्लक राहते ते. (को.) ५. अंबाडी, ताग इत्यादनच्या 
सोललेल्या काड्ा, जोख्या, सिकाड्ा.६. (सामान्द्यतः) हद्वदल धान्द्यारे् भसू. ७. नार्िी कापल्यानंतर 
उरिारे ताट. (बे.) [सं. काष्ठ] 
 
काड स्त्री. न. मातीच्या झभतीर्ा एक हात उंर्ीर्ा थर. पहा : कांड 
 
काडकन, काडकर, काडणदनी, काडणदशी र्ाबकाच्या झकवा िडीच्या आवाजासारखा आवाज 
करून; अशा आवाजासहहत. 
 
काडकुसंुबा प . एक प्रकारर्ी रानभाजी. 
 
काडिा  प . हवहहरीतून पािी काढण्यारे् साधन; घागर; कळशी; काढिे. (क .) 
 
काडिी  पहा : काढिी 
 
काडतूस णपतळ (यंत्र) ताबंे ७०% व जस्त ३०% यारं्ा हमश्रधातू; हर्वट हपतळ. 
 
काडदान न. जेवल्यानंतर दात कोरण्याकहरता ज्या काड्ा लागतात ते ठेवण्यारे् एक भाडें 
झकवा झभतीतील एक कोनाडा. 
 
काडबा प . वाहत्या पाण्यात सापडिारा मासा. (को.) 
 
काड णभकारी अत्यंत कवडीर् बंक, काडीस द्धा फ कट न घालविारा मािूस. 
 
काडमंुगी स्त्री. एक मोठी काळी हवषारी म ंगी. ही र्ावली असताना वेग येतात : ‘हहरारं्ा मार जेथे 
पडेल तेथे काडम ंगी डसल्यासारख्या वदेना होतात.’ - शझंश ६१. 
 
काडवात स्त्री. त ळशी वगैरेच्या काडीला कापूस लावनू – ग ंडाळून देवाप ढे लावण्यासाठी जो 
काकडा करतात तो : ‘रात्रन उजळोन काडवाती । अर्चनन ओवाहळजे गभस्ती ।’ - मोल्स्वथच. 
 
काडवाळा प . लहान म लाचं्या पायातील रुप्यार्ा बारीक भरीव वाळा, काडंोळे. 
 
काडवेि न. कडवळ; र्ाऱ्यारे् पीक : ‘त्याहशवाय भसू, काडवेल हपके व िंाडें उत्पन्न होतात.’ - 
के ५·४·३७. 
 
काडशीर न. वालारे् अगर बाजरीरे् पानासंह उपटलेले रोपटे. 
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काडसर, काडसरी न. प स्ती (वस्त्रोद्योग) पहा : काटसरी 
 
काडा, काडी काडेह रा; शरे;हर्काडा. (को. गो.) 
 
काडा प . धान्द्यरूपी कजच. (बे.) पहा : काढा २ 
 
काडा काढिे, काढा काढिे - हनपटून काढिे; संपूिच िडा लाविे : ‘त्यारे्-लोक असतील त्यारं्ा काडा 
काढून बेम वचत पाहरपत्य करिें.’ - ऐलेसं २६७१. 
  
काडाकुट स्त्री. कार्थ्याकूट; कष्साध्य गोष् : ‘र्ाळीस गं्रथ िापून प्रहसद्ध करिे ही केवढी काडाकूट 
आह बरें !’ - त फान - प्रस्तावना ३०. 
 
काडासेक स्त्री. र्मरे्, पळ्या इ. अडकवण्यासाठी भोक पाडून केलेली लाकडार्ी अथवा 
लोखंडार्ी पट्टी. (गो.) 
 
काडी स्त्री. १. गवत वगैरेर्ा त कडा - दाडंा : ‘तृिाहर् काडी न हमळे ।उष्ट्िें िंाडोरे करपले ।’ - भाराबाल 
१·७९. २. लाकडार्ी काटकी; हशरपूट; धातूर्ा बारीक लाबंट त कडा; आगकाडी इ. ३. (ल.) काडीच्या 
मोलार्ी अथवा आकारार्ी वस्तू : ‘जीवनें झशहपला हतडहपडी; हवहजला प्राि साडंी । लागला तरी काडी । उरों 
नेदी ॥’ - ्ा १३·७२१. [सं. काष्ठ] (वा.) काडी मोडिे, काडी मोडून देिे - पदर फाडून देिे; पालव कापून 
देिे. हववाह संबधं तोडून टाकिे, रि करिे. 
 
काडी स्त्री. १. (जरीर्ी झकवा रेशमार्ी या शब्दाच्या प ढे काडी शब्द आला असता) जरी रेशमी - काठ 
(वस्त्रार्ा) झकवा वस्त्रावरर्ी पट्टी, वीि असा अथच होतो. २. (ब रूड काम) बाबंरू्ी बारीक काबं. ३. हातातील 
टेकायर्ी काठी. (व. ना.) ४. सरपि (अव.) काड्ा. (व. ना.) ५. ग रारं्ा र्ारा : ‘जनावरानंा वैरि - काडी 
देण्यार्ा ह कूम सोडला.’ - कोहक ७३६. [क. कहड्ड] (वा.) (आडवी उभी) काढी ओढिे - (ल.) (नकाराथी) 
आडव्या उभ्या रेषा काढायला समथच नसिे, म्हिजे काहीही अक्षर हलहहता न येिे; अक्षर शत्र.ू काडी ची आग 
माडीस िागिे - श्रेष्ठ मािसाला कहनष्ठ मािसापासून झकवा एखाद्या क्ष ल्लक कारिापासून अगर व्यक्तीकडून 
उपरव होिे. काडीने औषध िाविे - द सऱ्याच्या जखमेला द रून, बोट न लावता काडीने औषध लाविे. 
यावरून अंग राखून काम करिे. काडी िागिे - जळिे; राख होिे; नाश पाविे; नाहीसा होिे : ‘नम ताईच्या 
संसारास काडी लागली.’ - हार् का धमच - नाहशककर २५. काडी कुडुल्यो करिे - (बायकी) िप्यापािी 
खेळताना जर म ली बसल्या तर एका म लीने सवच गड्ानंा सावध करून तोंडाने ‘काडी क ड ल्यो’ म्हिून 
सवांनी उठिे. काड्या करिे - पहा : काड्या घाििे - ‘मला वाटते, क िी तरी काड्ा केल्या पंत.’ - बाहवब  
२२७. काड्या घाििे - दोन व्यक्तीत खोटेनाटे सागंून भाडंि लावनू देिे; एखाद्या होिाऱ्या कामात अडथळा 
आििे. 
 
काडी स्त्री. अंगावर काटे आििारा सापासारखा हदसिारा मासा. 
 
काडी स्त्री. (गंहजफा) डाव झजकिे. एका खेळाडूला सवच पाने देण्यार्ी पाळी येिे. (हि. लागिे.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काडी स्त्री. हदव्यार्ी (पितीर्ी) ज्योत. (खा.) 
 
काडी स्त्री. १. बायकाचं्या नाकातील र्मकी. (गो.) २. म सलमान हस्त्रयाचं्या मनगटावर घालण्यार्ा 
दाहगना. 
 
काडी कसपट गदळ; घाि; केरकर्रा : ‘म्या ंम्हटलें  हा मागच र्ागंला काडीकसपट नसे ।’ - अफला ७५. 
 
काडीखार, काडेखार प . पापडखार (सोनार वापरतात.). 
 
काडीखेच स्त्री. र्कण्यार्ा प्रकार. ‘एकाने एका काडीरे् टोक हातात धरून द सरे बाहेर ठेवावे. 
खेळिारानंी हे बाहेररे् टोक िमािमाने अहधकाहधक बाहेर ओढाव.े ज्याच्या हातून काडी बाहेर पडेल तो 
र्ोर. राज्य घेण्याच्या या पद्धतीला काडीखेर् म्हितात.’ - व्या्ा १·१३१. 
 
काडीचा हव. नकारवार्क व प्रश्नवार्क हवधानात वापरला जािारा शब्द; यल्त्कंहर्तही; थोडा; अल्प : 
‘नाटकवाल्यातं काडीर्ादेखील ग ि नसतो.’ - हवकार. 
 
काडीपेटी स्त्री. आगपेटी. 
 
काडीपेहेिवान प . अहतशय हकडहकडीत व अशक्त मािूस. 
 
काडीपेंडी पहा : पेंढी काढी; पेंढ्या. 
 
काडीभर हव. फार थोडा; यल्त्कंहर्तही : ‘त म्हालंा कोिी काडीभरही उपरव करिार नाही.’ - 
हवहव ८·३·५३. 
 
काडीमहाि प . कोल्हाटी - डोंबारी - हघसाडी इ. भटक्या लोकाचं्या गवती िंोपड्ानंा त च्ितेने 
म्हितात. 
 
काडीमात्र हव. हतळमात्र; झकहर्तही; काडीभर : ‘खेड्ाच्या व्यवहारात काडीमात्र फरक पडलेला 
नाही.’ - माप्र २४५. 
 
काडीमाया हव. अगदी रोड. (व.) 
 
काडीमोड स्त्री. १. फारकत; घटस्फोट; नवरा व बायको यानंी आपला हववाहसंबंध तोडून टाकिे. 
या समयी गवतार्ी काडी र्ार मंडळी समक्ष मोडतात. काही जमातीत ही पद्धत प्रर्हलत आहे. २. (ल.) 
संबधं तोडिे : ‘घाबहरयाचं्या मोडा काड्ा । धाडा भ्याडा वळहतया ं।’ - त गा २२७. 
 
काडीमोिाचा हव. हनरुपयोगी; काहीही झकमत नसलेला. 
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काडुक न. काट क, लहान काडी. (व.) [सं. काष्ठ] 
 
काडू प . गाडूंळ; गाडंवळ; पावसाळ्यात उत्पन्न होिारा एक जीव; दानव े- दानवा. 
 
काडू प . स तारारे् एक हत्यार. 
 
काडेखार प . पापडखार. 
 
काडेणचराईत न. हर्राईत नावाच्या लहान िंाडाच्या वाळलेल्या फादं्या. यार्ा रंग काळसर असून र्व 
कडू असते. यार्ा ज्वरावरील काढ्यात उपयोग करतात. 
 
काड्या स्त्री. १. काडी या शब्दारे् अनेकवर्न. २. हवडा इ. टोर्ण्याकरता हाताच्या बोटासारखी टोके 
असलेले र्ादंीरे् िंाड. 
 
काड्या णनवडंुग, काड्याहुरा प . काडाशरे; हर्काडा; काडी असलेला शरे. 
 
काढ प . जंगलातून ओढून आिलेला लाकडार्ा ओंडका. 
 
काढ स्त्री. काटाकाट; काटकसर; कमी करिे. 
 
काढकुसंुबा एक प्रकारर्ी खाण्यायोग्य रानभाजी. 
 
काढिी  स्त्री. कापिी; कापून घेिे (जोंधळा, बाजरी वगैरे पीक); हद्वदल धान्द्ये ख डिे; भ ईसपाट 
असलेल्या िं डपावरील अगर वेलीवरील फळे ख डिे, कापून रास करिे. (मयाहदत उपयोग.) 
 
काढिी  स्त्री. १. हवशषेतः स तार्ा पक्का दोर; अंबाडी, ताग, रेशीम यारं्ाही दोर झकवा दोरी (मयाहदत 
उपयोग). हवहहरीतून पािी काढण्याकरता; घोड्ाला ख ंट्याशी बाधंण्याकरता झकवा त्याला फेरीवर 
धरण्याकरता, गोिी, कंठाळ, आखे, बस्ता, मालार्ा गठ्ठा वगैरे आवळण्याकरता, तंब ू तािण्याकरता 
वापरतात. २. सवचसाधारि औतास वटेक अगर येटक घालण्यासाठी उपयोगात आिण्यार्ी दोरी; वठेि; 
सोल. (वा.) काढण्या ओढिे - दोरीने मारिे. काढण्या घाििे - आरोपी इ. ना दोरीने बाधंिे; अटक करिे. 
 
काढिी  स्त्री. १. (दाडंपट्टा) वार मारून पायाचं्यामधून उडी मारून पायाखालून पट्टा काढून घेण्यार्ी 
रीत. २. र्िातून झकवा हातातून शरीर काढून घेण्यार्ी कसरत. 
 
काढिीया प . घोड्ार्ा लगाम संभाळिारा मोतदार : ‘काढिीया घोडा पालािी ।’ - लीर्पू ७५. 
 
काढिे उहि. १. आतून बाहेर, वर घेिे; ओढून घेिे : ‘दाढी धरून ह्या मेल्याला बाहेर ओढून 
काढल्याहशवाय हा ताळ्यावर यायर्ा नाही.’ - बाय २·४. २. (ल.) वळविे; उठविे (अक्षरे, ओळी, आकृती). 
३. मागावर वस्त्र इत्यादी तयार करिे, हवििे. ४. नवीन (तऱ्हा, मागच, रीत, पद्धत) शोधिे, ज ळविे, पाडिे. 
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५. हमळविे; ज ळविे; उत्पन्न करिे; श्रमाने संपादन करिे. ६. कजच घेिे, उसनवारी घेिे. (पैसा उपटिे.) 
७. वादहववादार्ा हवषय, भाषि स रू करिे; ओघास आििे; म िा प ढे माडंिे; उपल्स्थत करिे. ८. शोधिे; 
उजेडात आििे; िडा लाविे; दाखविे (दोष, ग िधमच). ९. कंठिे; सहन करिे; सोसिे; लोटिे; घालविे 
(द ःख, आजार, क्लेश, काळ). १०. हशकविे; वठिीस आििे; कामाला योग्य असा तयार करिे (पश ). 
(को.) ११. श श्रूषा करिे, सेवा करिे (पोरार्ी, द खिेकऱ्यार्ी). १२. ह डकिे; पत झा काढिे (रस्ता, पाहहजे 
असलेली वस्तू) : ‘प ढें वाट काढिारी मंडळी होती.’ - हवहव ८·१·१८. १३. उपटिे (जोंधळ्यारें् पीक). १४. 
(घोडा, बलै, इ. नी द खण्याम ळे) र्ालताना पाय वाकडा टाकिे. १५. उपसिे (तरवार). १६. दूर करिे : 
‘संसार काढूहनया ंकाठंन ।’ - ्ा १३. ८६७. १७. कमी करिे; पूिचपिे बदं करिे : ‘लोक  पहीलें  भीक्षा घालीहत 
: मग भीक्षा काढली.’ - गोप्र ७२.(वा.) काढते घेिे - १. स्वतःला सोडवनू घेिे, पाय मागे घेिे (भाडंि, 
िंगडा, लढाई यामंधून) : ‘कृत झवमा बहलभर काहढलें  । ज ंिंतज ंिंता ं।’ - हशव ९७६. २. फौज मोडू न देता 
हशस्तीत माघार घेिे. काढता पाय घेिे – प्रसंगातून हनसटिे, पळिे : ‘नानानंन प्रसंग पाहून प ण्यातून काढता 
पाय घेतला.’ - अस्तंभा ६. (हि. घेिे.) 
 
काढिे न. हवहहरीतून पािी काढण्यारे् साधन; पोहरा, कळशी, बसकट आकारार्ा ताबं्यार्ा लोटा. 
दोरी बाधंण्यासाठी याला एक कडी असते. (को. गो.) 
 
काढिे अहि. उतरिे, शमिे, थकिे, कमी होिे (पाऊस, ताप, नदीर्ा पूर) : ‘झसध  एकें  आंगे काढे ।’ - 
रा्ा १५·११८. 
 
काढते न. (ज गार) पैशाऐवजी ठेवलेली हल्स्तदंतार्ी नरद. 
 
काढदगड प . (गवडंी काम) खािीतून काढलेला हबनघडवलेला दगड; अनघड दगड. पायाच्या 
भरतीच्या कामी उपयोगी. 
काढत्या कामाचा, काढत्या रेषेचा सोपवलेले, साहंगतलेले तेवढेर् काम करिारा; सागंकाम्या. 
 
काढवि, काढवन न. गावातून शतेाकडे बैल जोडून औत नेताना वाटेत ते जहमनीवर घासू नये 
यासाठी त्याच्याखाली घालतात ते एक कोनाकृती लाकूड. 
 
काढविी न. (हवहहरीरे् वगैरे) काढलेले पािी. 
 
काढवाट स्त्री. मागे प ढे करण्यार्ी हिया; सरकासरकी. (व.) 
 
काढवान न. हबनर्ाकार्ी गाडी. 
 
काढशह  पहा : काटशह 
 
काढा प . १. औषधी वनस्पती उकळून त्यार्ा अकच  ज्यात उतरला आहे असे पािी; कषाय; अकच . २. 
माळवे, भाजीपाला हवकत घेतला असताना त्यावर बोलीपेक्षा अहधक मागून घेतलेला भाजीपाला; वताळा 
(हि. घेिे). ३. उपवास; लंघन. (व.) ४. पळ काढिे; रस्ता स धारिे; हनघून जािे. [सं. कषाय, क्वाथ] 
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(वा.) काढा काढिे - १. अहधक काढिे; उपटिे; हमळविे. २. लोभी बनविे. ३. पाठलाग करिे. 
(टोिग्यारं्ी अथवा बलैारं्ी िंोंबी लागली म्हिजे एक टोिगा अथवा बैल द सऱ्या टोिग्याच्या अथवा बैलाच्या 
मागे धावत जाऊन पाठलाग करतो त्याला व मन ष्ट्याच्या बाबतीतही म्हितात.) : ‘तें देखोहन शलै्याचं्या 
साबळन । काढाओ काहढला ।’ - हशव ९५६. काढा पडिे - उपास पडिे; खाता न येिे. काढ्यात कोळिे - १. 
काढ्यात एखादे औषध क सकरिे. २. (ल.) द ःखाने क्षीि होिे : ‘पाहून मनार्ा खंबीर द ःखे पहा काढी 
कोळले ।’ - प्रला १०२. काढ्यावर काढिे, काढ्याने काढिे - एखाद्याला रोख नाण्याने कजच देऊन त्यारे् 
धान्द्यरूपाने व्याज घेिे, देिे व तो व्यवहार. काढा काढिे - १. िंाडून शोध काढिे : ‘प ढेही रानार्ा काढा 
काढून गावास उपरव होऊ देिार नाही.’ - थोमारो २६१. २. पळ काढिे; रस्ता स धारिे; हनघून जािे : ‘सा 
घहटका हदवसास मातबर लढाई िंाली. आपले लोकानंी काढा काहढला.’ - पेद ३५·७८. काढा काढविे - 
हनकाल करिे; मारून टाकिे. 
 
काढाऊ  हव. १. काढून, भ रळ घालून, फूस लावनू आिलेला (र्ाकर, बायको इ.) २. म िाम तयार 
केलेला. 
 
काढाऊपिा प . फ कटात पैसे, वस्तू इ. द सऱ्याकडून घेिे. 
 
काढाओढ, काढाओढा स्त्री. प . १. अनेकापंासून कजच काढण्यार्ी हिया. २. पैशार्ी ओढाताि. (वा.) 
काढाओढ करिे - अनेकाकंडून कजच काढिे : ‘काढाओढ करून त्याने लग्न करून घेतले होते.’ - तोरि 
२२२. 
 
काढाओढी स्त्री. १. आळेहपळे; २. त्रास. (गो.) 
 
काढाकाढी स्त्री. आवरा - आवर करिे; घाईने, गडबडीने काढिे; काढून टाकिे; हहसकिे. 
यावरून िंटपटीने, लगबगीने तयारीला लागिे; उपाययोजना करिे : ‘त का म्हिे आता ंकरी काढाकाढी । 
जाती ऐसी घडी प न्द्हा न ये ।’ - त गा. 
 हिहव. त्वरेने; घाईने; जलदीने; त्वेषाने : ‘म्हिशी य द्धमाडेंल कडाडी । मी उठेन काढाकाढन ।’ - 
एरुस्व ४·३८. (काढिेरे् हद्व.) 
 
काढावा  प . १. शोध; तपास : ‘काढावा काढून येक वीरातें । घेऊहन गेला ।’ - काहलका प राि १७·४६. 
२. पळ; माघार : ‘य द्ध थोर जाले । मग त्याहह काढावा काहढला ।’ - मव ४३. (वा.) काढावा काढिे - माघार 
घेिे; पळ काढिे; हनसटिे : ‘सीख पाठमोरे होऊन काढावा काढोन जोहरमल जाटारे् नहजक हनघोन आले.’ 
- पेदभा २९·१२६. काढावा घाििे - अंग काढून घेिे; पाय मागे घेिे; पळ काढिे : ‘... पानशारें् फौजेने 
काढावा काढून बाजूस जाले.’ - ऐलेसं ६९·६४. 
 
काढावा  प . कजच घेिे, उसने घेिे. 
 
काढीव हक. १. सागंून तयार करवलेले, म िाम बनवलेले; काढाऊ (वस्त्र इ.). २. खोडकर म लाला व 
कजाग स्त्रीला - वशे्येला - झनदेने म्हितात. ३. म िाम काढहवलेली, तयार करवलेली (घोड्ार्ी पैदास). 
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काढू, काढ्या हव. द सऱ्यापासून आजचव इ. य क्त्या करून कजच, रव्य इ. काढिारा; पैसे उपटिारा; 
उंडीबकाल; त ंबड्ा :‘तशात क िबी मायाळू आहि हभडस्त व इतर सवच काढू पडले.’ - गागंा १२१. 
 
काढून टाकिे सहि. (गं्रथ) बाद करिे. (गं्रथालयातून एखादे ्ानसाहहत्य नाहीसे िंाले आहि त्यार्ी 
जबाबदारी क िार्ी हे ठरविे शक्य नसेल तर अशावेळी हे वार्नसाहहत्य बाद केले जाते.) 
 
कािकूि स्त्री. १. क िक ि; ग िग ि; द सऱ्याला ऐकू न येईल असे भाषि; प टप टिे. २. हपरहपर; 
क रक र. ३. टंगळमंगळ; का ंकू करिे; उडवाउडवीर्ी भाषा; धरसोड. [ध्व.] 
 
कािगी, कानगी  स्त्री. कानगोष्. 
 
काि गी, कान गी स्त्री. देवार्ा नैवदे्य : ‘काही कािगी नको कराया कानहगला घेउहन ।’ - राला 
१९·१५. [क. कहिके = देिगी] 
 
कािट स्त्री. सपार्ी एक जात. जळू सारखा रक्तहपपासू प्रािी. 
 
कािव हव. यज वेदीय काण्व शाखेर्ा : ‘तेथ कािवा ं ब्राह्िार्ा ं ग्रहन श्रीप्रभ  गोसावी गभी अवतारु 
स्वीकारला :’ - लीर्पू १५; गोप्र १. 
 
कािवडा प . कापडार्ा आडोसा : ‘कािवडैया आडौहन उदका वीनीयोग  करीहत ।’ - गोप्र १०८. 
 
कािवि स्त्री. अनमान; टाळाटाळी; कार्कूर् : ‘कनाटकात फौज रवाना करावी परंत  लोक 
जावया कािवि कहरतात.’ - ऐलेसं २७५. 
 
कािवरा हव. सरहमसळ; पंर्भेळ ख दा : ‘सरकारातं द्यावयास मात्र (त्यासं) कािवरा टका 
हमलत नव्हता.’ - ऐलेपाम्य प्र १४९. 
 
कािस पहा : कानस 
 
कािस, कागुस हव. हाडक ळा; अशक्त; कृश : ‘... मािसारं्ी कािसें िंालन आहे.’ - ऐलेसं १५६६. 
 
कािूस प . ना मािूस ना पशू: ‘लोभासाठी िंाला मानसार्ा रे कानूस’ - बगा १८७. 
 
कािा हव. १. ज्याच्या दोन डोळ्यापंैकी एका डोळ्यार्ी शक्ती गेली आहे असा; एका डोळ्याने आंधळा; 
एकाक्ष; ड र्का : ‘कािीला जसे सोग्यारे् काजळ शोभत नाही.’ - कमं ९·३२. २. हतरळ्या डोळ्यार्ा, र्किा; 
ज्याला ब ब ळे हतरकस केल्याहशवाय हदसत नाही असा. हार् अथच हवशषे रूढ आहे. ३. हतरळा (एका डोळ्याने, 
दोन्द्ही डोळ्यानंी.) कािा डोळा, कािे डोळे असे प्रयोग होतात. ४. ज्या देशात पाहहजे असलेला हजन्नस 
वळेेला हमळत नाही झकवा जेथील भाव एकदा स्वस्त तर एकदा महाग असतात असा देश, शहर, खेडे. ज्या 
देशात आपि द ष्ट्कमादी कृत्ये केल्याम ळे प न्द्हा त्या देशात जायला आपल्याला लाज वाटते तो देश, शहर, 



 

 

अनुक्रमणिका 

खेडे इ. ५. एक पेड मोठा व द सरा बारीक अशा तऱ्हेने हविलेला दोर. तसेर् हतडून वाकडी िंालेली खाट, 
मार्ा, बाज. ६. हतरकस; हतयचक्; हतरवा; वि; वाकडा : ‘जाईल कािे वाटारे ।’ - दाहव १५८. [सं. काि = 
एकाक्ष) (वा.) कािाडोळा करिे - (अपराध, रू्क इत्यादीकडे) द लचक्ष करिे. कािे होिे - द लचक्ष होिे. 
काण्याडोळ्याने पाहिे - कटाक्ष मारिे. 
 
कािाडी स्त्री. कानशील. [सं. किचनाडी] 
 
कािी स्त्री. हखन्नता; क्लेश : ‘जािोहन अंतःकरिें । कािी घेतली ॥’ - ्ा १८·७६. 
 हव. क्लेशदायक : ‘मायबाप, बधं  बहहिी । नोवरी न हदसता वाटे कािी ।’ - दास २·२·४०. 
 
कािी हव. (तराजूर्ी पारडी) हतरपी; असमान असिे. 
 स्त्री. तराजूर्ी पारडी सारखी करण्यासाठी एकात जे वजन, पासंग घालतात ते. [क. काहि = 
तराजूतील बेतोल, पासंग] 
 
कािी स्त्री. १. बैलार्ा कासरा, जनावराच्या गळ्याला बाधंायरे् र्ऱ्हाट, दोर. २. लहान दोरी; दाव्यार्ी 
एका बाजूर्ी दोरी. (क . माि.) ३. लहान फास केलेली दोरी. (बे.) 
 
कािी स्त्री. काजळी; ज्वारी, गहू यावरील एक रोग. ह्याम ळे किीस, लोंबी काळी पडते. 
 
कािीट  न. जळूच्या जातीर्ा लहान प्रािी. हा मािसाच्या त्वरे्ला हर्कटून रक्त ओढून घेतो. पहा : 
कािट 
कािी पेठ पहा : कािा ४; धान्द्य वगैरेर्ा साठा नसल्याने द सऱ्या गावावर अवलंबनू राहिारे तसेर् 
भावात वररे्वर र्ढउतार होत असल्याम ळे जेथील व्यापारी ल च्चेहगरी, नफेबाजी करतात असे शहर. 
 
कािू, कािूक न. दैवाला द्यायर्ी देिगी; देवाप ढे ठेवतात तो पैसा. कािगी. (गो.) [क. कहिके = 
देिगी] 
 
कािे न. एका जातीर्ा मासा. हा भारपदात, आहर्श्नात सापडतो. 
 
कािेर पहा : कांडर 
 
काण्िी स्त्री. काढिी; दोरी. (गो.) पहा : कािी 
 
कािुबाण्िु न. १. काही तरी; ज्याला कोिी हवर्ारत नाही झकवा ज्याकडे कोिी लक्ष देत नाही 
अशी वस्तू झकवा औदाहसन्द्यदशचक शब्द. २. प रुषाने मृदूपिाने घातलेल्या समज तीला हस्त्रया हा शब्द 
लावतात. (हि. बोलिे.) ३. परस्त्री अथवा परप रुष याचं्या परस्परातील अनीहतकारक श्रृंगाररे्ष्ा; क जब ज; 
ग लग ल गोष्ी. [सं. हकम+न ]. 
 
कात स्त्री. भाजीपाला व हमरर्ी यानंा येिारी फळे; कातरूड. (क .) 
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कात प . लाकूड, हल्स्तदंत वगैरेंर्ा कातताना पडलेला भ सा, र् रा, कीस. 
 
कात स्त्री. सापाने टाकलेली त्वर्ा, मेंग. हे एक प्रकाररे् कातडेर् आहे. (हि. टाकिे.) [सं. कृहत झ = 
त्वर्ा] (वा.) कात टाकिे - प न्द्हा ताजातवाना होिे; नव ेरूप धारि करिे : ‘दादरर्ा लेडी जमशटेजी रोड 
िंपाट्याने कात टाकीत होता.’ - कलंदर २. कातीिा येिे - कात टाकायच्या ल्स्थतीला येिे; वृद्ध होिे. 
 
कात, काथ प . खैर वगैरे िंाडाचं्या लाकडापासून उकळून काढलेला एक पदाथच. हा (खाण्याच्या) 
हवड्ात घालतात. याच्या काळा, हपवळा, व खैरसाल अशा तीन जाती आहेत. [सं. क्वाथ] (वा.) एवढ्याने 
काय कात होिार? - कमीजास्त; उिीव. अहतशय थोडा या अथाने वापरतात (एखादा पदाथच कमी 
पडल्यास.) 
 
कात स्त्री. रेशीम (कातलेले). 
 
कातकडी, कातकरी, कायकडी, कायकरी प . १. कात तयार करिारी एक जात व त्यातील 
व्यक्ती. २. एकग न्द्हेगार समजली जािारी जात. ३. काथोडी. याचं्यात दोन पोटजाती आहेत. घोर कातकरी 
व सोन कातकरी. 
 
कात किकत्ता र्ीन देशातून येिारे कातलेले रेशीम. 
 
कातकाम न. कातण्यारे् काम; लाकूड, धातू इ. यंत्रावर र्ढवनू ती हफरवनू हत्याराने त्यानंा 
हनरहनराळे आकार देण्यारे् काम. 
 
कातकुतिी स्त्री. खाजक यली. (गो.) 
 
कातकुिी स्त्री. ग दग ली; कार्क ली; ग दग लीर्ी हिया. 
 
कातगोळी, काथगोळी स्त्री. कातामध्ये स वाहसक रव्ये घालून केलेली लहान गोळी. ही गोळी 
हवड्ामध्ये घालतात.  
 
कातचुिी, काथचुिी स्त्री. कात तयार करिाऱ्यावंर बसवलेला सरकारी कर. 
 
कात टाकिे म लारं्ा स्काउटर्ा एक खेळ. 
 
कातडी  स्त्री. १. मन ष्ट्य, पश  (सजीव) इत्यादीच्या अंगावरील कातडे, त्वर्ा; र्मच; र्ामडी; पाप रा; साल. 
२. र्ोळवटलेले, घासलेले लोंबत असिारे कातडे. [सं. कृहत झ] (वा.) कातडी बचाविे - एखाद्या कामापासून 
ब हद्धप रस्सर दूर राहिे; कामार्ी जबाबदारी टाळिे. कातडी िोंबविे, कातडी िोळविे - अंगार्ी र्ामडी 
हनघेपयंत मारिे. 
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कातडीबचाऊ हव. स्वतःरे् न कसान होिार नाही अशा तऱ्हेने वागिारा. 
 
कातडे न. १. त्वर्ा; र्मच; र्ामडी. २. कमवलेले कातडे. [सं. कृहत झ] (वा.) आपल्या अंगाचे कातडे 
ओढून जोडा णशविा तरी उपकार णफटिार नाही - एखाद्यार्ा अहतशय (न हमटण्यासारखा) उपकार िंाला 
असताना म्हितात. कातडे पांघरिे - एखादी गोष् माहीत असूनस द्धा माहीत नाही असे ढोंग करिे; ठकविे; 
फसविे : ‘परंत  दोघारं्ा न्द्याय र्ालत असता अनाह त मध्येर् तोड घालून त्रयस्थारे् कातडे पाघंरून काही 
घोटाळा करिे अगदी रास्त नाही.’ - लोहटकेले ४·१२८. कातडी उतरिे - मेलेल्या जनावरारे् कातडे वगेळे 
करिे : ‘मृत पशूरें् कातडे उतरवताना त्यातून रक्त गळत नसते.’ - र्ंद ७२. 
 
काति न. करंज्या वगैरे करताना त्याचं्या कडारें् कातण्याने हनघालेले पीठ. [सं. कतचन] 
 
काति, कातीि स्त्री. कोळ्याच्या वगातील एक हकडा. ह्यारे् पाय लाबं व शरीर काळसर असते. माशा 
पकडण्यासाठीही कोळ्यासारख ेहा आपल्या अंगातून तंतू काढतो म्हिून म्हितात : ‘हपसवा गोहर्ड कातंिी 
।’ - दाहव २४४. 
 
कातिा प . स तारारे् एक हत्यार. (क ि.) 
 
कातिे उहि. १. र्ाती, रहाट वगैरेवर सूत काढिे. २. र्रकावर धरून हवहशष् गोलाकार देिे. ३. करंज्या 
वगैरेरे् काठ कातण्याने कापिे. ४. (ल.) (खोडी झकवा द ष्ट्कृत्य करण्याबिल) शक्कल लढविे, य क्ती 
काढिे. ५. िळिे; गाजंिे; बेजार करिे; पाठीला लागिे; हपळिे : ‘काय कातला भगवतंन वळेोवेळा ।’ - ऐपो 
१४२. ६. नारळ खविे. (गो.) ७. ज ंपिे : ‘जेथ गरुडाहर्ये जावहळयेरे् । कातंले र्ाऱ्ही ॥’ - ्ा २·१३८. ८. 
हपसाळिे : ‘कातलेसे र्श्ान । तैसें हदशा झहडे मन ।’ - त गा २९००. ९. (जरतार) पीळ देिे; वळिे. [सं. कृत्] 
१०. स रक तिे. (वा.) कातून कपजिे, कातून काढिे - प ष्ट्कळ श्रम घेऊन तयार करिे; नावारूपाला आििे. 
 
कातिे अहि. १. कारं्िे; घषचिाने हिंजिे; कमी होिे. (को.) २. द खिे, त्रास वगैरेने काविे; क्षीि होिे. 
[सं. कृत्] 
 
कातिे न. १. करंज्या वगैरेंच्या काठाला काटे आिण्यारे् एक साधन. याच्या पातीला दाते असतात व 
धरायला दाडंा असतो. लहानशा हपतळी दाडं्ाला (दाते असलेले) बसवलेले र्ि. २. खविी; खवला; 
नारळ खविण्यारे् साधन. (गो.) 
 
कातिे सहि. कोरिे; पोखरिे : ‘भ्रमि रुििं िकार कहरती ।ते काहंतती स्तंबाथे ।’ - हिप  ३२८. 
 
कात दोनतारी रेशमार्ी एक जात; हपळारे् रेशीम. 
 
कातनयंत्र न. (यंत्र) यावर धातू गोल हफरवनू अनेकहवध हत्याराचं्या साहाय्याने त्यास आकार 
आिण्यारे् काम र्ालते असे महत्त्वारे् यंत्र. 
 
कातनरंधा प . (यंत्र.) पषृ्ठभागाला सपाटी आिण्यासाठी उपयोगात आिण्यार्ा लेथ. 
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कातनेकड न. तोरिावर कनेकड हफरत असताना दोन्द्ही लाकडे घासून हिंजू नयेत म्हिून बाजंूना 
दोन ख ंट्या मारून त्यामध्ये कनेकडाखाली व तोरिावर जे लाकूड घालतात ते. 
 
कातन्याभाजी स्त्री. एक वनस्पती. पहा : कात 
 
कातबोळ प . खैरकात आहि बोळ यारें् हमश्रि. हे औषध बाळंहतिीच्या उपयोगी आहे. यार्ा रंग 
काळा असतो. 
 
कातभट्टी, काथभट्टी स्त्री १. कात तयार करण्यार्ी भट्टी, र् लाि. २. कातर् ली; या भट्टीवरील कर. 
 
कातयर स्त्री. भय; भीती; कातरता. 
 
कातयो स्त्री. कृहत झका. (गो.) 
 
का तर कारि; का की. 
 
कातर स्त्री. हजवतं प्राण्याच्या केसावर अथवा लोकरीवर पडिारा एक रोग; कातरी; र्ई; र्ाई; उंदरी 
(हि. लागिे.). 
 
कातर स्त्री. १. मोठी कात्री; बोटे अडकवण्यासाठी मागे पोलादार्ी दोन भोके असलेली व एका हखळ्याने 
साधंलेली व हफरती पाती असलेली. हहने कागद, कापड इत्यादी वस्तू कातरल्या जातात. २. (ल.) दोन 
नद्या झकवा रस्ते जेथे ज ळतात, हमळतात त्याचं्या मधील हत्रकोिाकृती प्रदेश; वत चळाच्या दोन हत्रज्यामंधील 
भाग; आढे ठेवण्यासाठी दोन वासे जोडून केलेली कैर्ी, हत्रकोि. ३. (ल.) अडर्िीर्ी ल्स्थती; घोटाळा; 
आपत झी; पेर्; काडे. ४. तळहातावरील हववहक्षत दोन रेघामंधील हत्रकोिाकृती भाग व त्या रेषा. या रेषावंरून 
द भाग्य वतचवतात. अशा मािसाजवळ पैसा हटकत नाही अशी समजूत आहे. ५. तेल्याच्या घाण्याभोवती 
हफरिारे कातरीच्या आकारारे् एक लाकूड. ६. किसे असलेल्या कडब्याच्या प ष्ट्कळ पेंढ्यारं्ी मंडलाकृती 
रर्ना. (माि.) ७. अष्हदशाचं्या मधील अंतराळ. ८. ओकतीरे् द बेळके, बेळे. (को.) ९. दाडंपट्टा खेळण्यारे् 
एक हत्यार : ‘याहशवाय मारू, धोक, कातर इत्यादी नाना प्रकारर्ी उपकरिी मदानी खेळास लागतात.’ - 
संव्या ६८. [सं. कृत् - कतचरी] (वा.) कातर िाविे - कमी करिे, काटकसर करिे. 
 
कातर हव. १. भ्यालेला; हभत्रा; भयभीत; भ्याड : ‘बह  कातर हवद र सदा वटवट कहरतो अशीर् हा नीर् 
।’ - मोसभा ४·९०. २. अंगर्ोर : ‘ग रू दास्या हवषयों कातर ।’ - हवझस १·५२. [सं.] 
 
कातरकाम न. कात्रीने कागद, कापड याचं्या वगेवगेळ्या आकृती करिे : ‘रंगीबेरंगी कागदाचं्या 
कातरकामानंी बाबं ूमढवनू होटेलवाल्यानंी मोठाथाट केला होता.’ - पलको ७७. 
 
कातरकुतर हव. आत बाहेर कापलेले, कातरलेले, करवतीकाठी. 

स्त्री. कातरलेला र् रा, भ सा. 
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कातरखुरा प . (र्मच.) नखी खालर्ा र् रा. 
 
कातरचुरा प . (ओतकाम) हजल्हई देताना खाली पडिारा धातूर्ा र् रा, भ सा. 
 
कातरि  सहि. कातरिे. (गो.) 
 
कातरि, कातरिी स्त्री. कापण्यार्ी व कातरण्यार्ी हिया. 

न. १. वस्त्र हविल्यावर फिीला राहिारी उभ्या स तार्ी टोके. २. कातरलेले त कडे; र् रा.  
 
कातरि, कातरिी न. १. कातीि नावार्ा हकडा. (व.) २. वनस्पतीवरील रोग. 
 
कातरिे  अहि. हभिे; कर्रिे; माघार घेिे : ‘स हवर्ारा कातरंू नको । - अफला ६१. (वा.) कातरते घेिे 
अंग काढून देिे : ‘हळूहळू तोफारें् गोळे त्याजवर लागू िंाल्यावर कातरते घेऊन तोफारें् गोळे टाकून आपली 
फौज पोटासी घ्यावी असा मनसबा त्यार्ा होता.’ - ऐलेसं २३९३. [सं. कातर] 
 
कातरिे  उहि. १. कात्रीने कापिे; काटिे. २. र्ावनू, क रतडून, टोरू्न कापिे. ३. मेंढीवरील लोकर 
भादरिे. ४. कमी होिे. (क .) [सं. कतचन] 
 
कातरता हिहव. हतरकस; हतरपा; हनसटता; र्ाटून : ‘गोळी मानेस कातरती लागली.’ - भाब ५७. 
 
कातरता स्त्री. हभते्रपिा. [सं. कातर] 
 
कातरदात प . वस्तूरे् त कडे करिारे, तोडिारे दात : ‘त्यारे् वररे् वसमोररे् र्ार कातरदात 
पडले होते.’ - पडरे १९. 
 
कातरपकड स्त्री. मल्लखाबंाला दोन्द्ही बाजूंनी कातरीसारखे हात धरून मारायर्ी उडी. 
 
कातरबेि, कातरबेिी, कातरबेवत, कातरबेवती पहा : कतरबेत, कतरबेती 
 
कातरमाळा प . हतरकस कौलारें् िप्पर असलेल्या घरातील कौलाखालील खोलीवजा माळा. 
 
कातरणवडा, कात्रीणवडा प . र्ार पाने घेऊन त्यातील एक एक पान मधल्या हशरेला द मडून हाताच्या 
नखानंी डेखापासून ते शवेटपयंत सारखे कातर पाडून करण्यात येिारा गोझवदहवडा. 
 
कातरवेळ स्त्री. ऐन हतन्द्हीसाजं; हदवस व रात्र यारं्ा संहधकाल : ‘या कातरवेळी पाहहजेस तंू जवळी 
।’ - र्ैत्रबन. 
 
कातरणशतर हव. काटकसरी; हमतव्ययी; सावध; हवर्ारी. 
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कातरा हव. कातरता; हतरका; ओिंरता; वाकडा. पहा : काकरता 
 
कातरा प . १. कातण्यारे् कृत्य; काट; िाट :‘तेिे प्रपरं्ी वर कातरारे ।’ - दाहव ३·७९. २. कातरलेले 
त कडे; भ सा; कीस; र् रा (वस्त्र, लाकूड, कागद, स पारी, पाने इत्यादीर्ा). ३. कातरायर्ा भाग. ४. पाथरीर्ी 
भाजी. हहर्ी पाने कातरल्याप्रमािे असतात. ५.फाक; फोड; त कडा. (हि. घेिे.) ६. (स.) दोन सोप्याचं्या 
जोडार्ा संहधभाग. ७. हातापायाला पडिाऱ्या भेगा (हि. पडिे.). (राजा.) ८. शाळू झकवा जोंधळ्याच्या 
पेंढ्यारं्ी गंजी. जेथे शाळू अगर जोंधळा होत नाही तेथे या शब्दाऐवजी ढीग, स डी हे शब्द वापरतात. (माि.) 
पहा : कातर ६. ९. हतरकस येिारे दोन ओघ, प्रवाह : ‘वायोर्ा कातरा घसवटे । तेिे उष्ट्िे वल्न्द्ह पेटे ।’ - दास 
३·३·८. [सं. कृत्] 
 
कातरा स्त्री. तीक्षि दृहष्के्षप : ‘कातरेर्ी अहभनव क लखिी : जें ज ंिंता न देखे द जें कोन्द्ही ।’ - म प्र २१७४. 
 
कातरा प . कातकाम करताना हनघालेले त कडे अथवा र् रा. 
 
कातरावेि स्त्री. कातरी. हहर्ी पाने कातरहनरग डीच्या पानासारखी असतात. 
 
कातरी स्त्री. १. पहा : कातर : ‘जे हन ते विच च्याऱ्ही । ये जन्द्ममृत्य र्ी कातरी ।’ - रा्ा १८·८२१. २. 
तेलाच्या घाण्याच्या खाली दोन आडवी लाकडे जेथे हमळतात ती जागा, भाग. ३. केसानंा लागिारा एक रोग; 
र्ाई; उंदरी. (हि. लागिे.) ४. (क स्ती) एक डाव; आपला एक पाय जोडीदाराने वरती उर्लला तर तो 
पाय जोडीदाराने हजतका उर्ललेला असेल तेथे त्याच्या पोटाला झकवा िातीला टेकून आपला द सरा पाय 
जोडीदाराच्या ग डघ्याच्या लविाजवळ व पजंा जोडीदाराच्या टारे्ला टेकून कातरीच्या दोन्द्ही पात्याप्रमािे 
दोन्द्ही पायाने जोडीदाराला र्ीत करिे. 

हव. कातलेले, िाटलेले, खाडेंपाडलेले (काही काही वनस्पती). जसे :- कात्री हनग ंड, कात्री 
हनरग डी, कात्री हनरगूड, कात्री हनवड ंग, कात्री पानहवडा. [सं. कतचरी] (वा.) कात्री चािविे - काटकसर 
करिे. 
 
कातरी णनगंुड हनग ंडीतील एक प्रकार. 
 
कातरे न. गोमातंकातील पे्रमगीत. उदा. ‘हभतर माका ं मोगा असा पापा घरा । माडा म ळातं बसोन 
खावया । तन्नी आड सारा ं।’ - हर्त्रा हदवाळी १९३४. 
 
कातयय न. हभते्रपिा; भ्याडपिा; नेभळेपिा. [सं.] 
 
कातऱ्या  हव. कापिारा : ‘कातऱ्या बाि सोडला, जंगल सार तोडला.’ - एहोरा २·१२१. 
 
कातऱ्या चोर कातरीने हखसा कापिारा र्ोर; हखसेकातरू. 
 
कातिा, कातळा प . पाढंरा श भ्र घोडा : ‘गरुडाहर्ये जावहळरे् । कातंले र्ाऱ्ही ।’ - ्ा १·१३८. 
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कातिी, कातळी स्त्री. ओल्या नारळारे् शहाळ्यातले खवलेले खोबरे : ‘नवऱ्यानं हदली कातली.’ - 
सह्यारीच्या पायर्थ्याशी ६. (गो. क ि. हेट.) [सं. कृत्] 
 
कातवड, कातवडी, काथवड, काथवडी, कातकार, काथकार प . कातकरी. (को.) 
 
कातवि, कातवर न. उहकरड्ावरील गवत, काड्ा वगैरे केरकर्रा. 
 
कातविे उहि. संतापिे; रागाविे; खेकसिे. [सं. क+तप्] 
 
कातवळ हव. खडकाळ (प्रदेश). 
 
कातवार िमाि वािीउदमी; व्यापारी वगैरे लष्ट्कराबरोबररे् बाजारब िगे : ‘वाट अडर्िीर्ी. िंाडी, डोंगर. 
समागमे कातवार - लमाि वगैरे भारी.’ - ऐलेसं ३०८६. 
 
कातवाडी, काथवाडी स्त्री. कातकऱ्यारं्ी वस्ती. 
 
कातळ, काताळ प . न. खडक; प्रस्तर; एकसारखा सलग, दगड, झकवा दगडाळ जमीन : ‘सीळा कातळा 
परवडी ।’ - दाहव २४५. 
 
कातळ प . पाप रा; पदर : ‘त्याच्या मनारे् कातळ सहान भहूतम ळे मलाहळू हळू मोकळे करता ं येऊ 
लागले.’ - उअं. 
 
कातळकिा स्त्री. (प रा.) खडकावंर काढलेली रंगहर्ते्र. 
 
कातळवट हव. कातळ असलेली खडकाळ (जमीन, प्रातं). 
 
कातळा प . पातळ फाक, फोड (फळ, मूळ इत्यादनर्ी). (को.) [सं. कृत्] 
 
कातळा उस एक प्रकारर्ा ऊस. 
 
कातळी स्त्री. आतचता : ‘र्पंकस मने पूजी कातळीने । धूप दीप मनें मानहसक ।’ - म अ २६. 
 
कातारी प . कातकाम करिारा; कातिारा. 
 
काताविे अहि. हर्रडीला जाऊन तोंड टाकिे; रागाविे; हर्डिे : ‘ह्यापूवी कधीर् पैशानं कातावलो 
नव्हतो.’ - कोसला २५१. [त. कत(द)व ] 
 
काताणविे उहि. त्रासहविे; पीडिे; बेजार करिे; भागविे. [सं.] 
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काणतया, कातीया प . स्त्री. माडार्ी पोय कापण्यारे्, ताडी काढण्यारे् एक हत्यार; कोयता : 
‘आप हलया प हढलाहंर्या । आंगन घालूहन काहतया ं।’ - ्ा १७·१६. 
 
काणति प . कत झल करिारा. [फा.] 
 
काती स्त्री. १. िं ंजीसाठी कोंबड्ाच्या पायाला लावलेले पाते. २. बाबं ूफोडण्यारे् साधन. (िंाडी)  
 
काती, कांती स्त्री. स रीसारखे शस्त्र : ‘कहटप्रदेशन मासंभेहदकी काती खोहवली होती ।’ - लीर्उ ४५३. 
 
कातीखुमारी स्त्री. ज्यामाडापासून माडी काढतात त्या माडावरील सरकारी कर. 
 
कातीि कोळ्याच्या वगातील एक हकडा. 
 
कातीयाळ प . शस्त्रधारी : ‘मकरत ंडे सोंडा वटेाहळती : कातंीयाळे घोडेयाहस रुपहत :’ - रुस्व 
२०८२. 
 
कातीव हव. १. र्रकावर तयार केलेले; र्रकी धरलेले; पैलू पाडलेले; कातून स डौल केलेले. २. 
लहानसे पि स बक बनवलेले; नक्षीदार; उठावदार. 
 
कातुकडी स्त्री. कार्थ्यार्ा त कडा, दोरी. (राजा.) पहा : काथकडी 
 
कातें न. कार्थ्या; स ंभ. 
 
कातोडे न. गाठोडे : ‘नाई आयकतंत आपल्या करमार्ं असं कोन्द्त कातंोडं नेईल?’ - धग १५. 
 
कातोर प . १. पहा : कातकरी. २. तीरकमठ्यासारखे कठीि लाकडारे्, कातड्ाने मढवलेले, तीन 
फूट लाबंीरे् हत्यार. हे गरगर हफरवनू मारले असताना स मारे ५० याडच लाबं जाते आहि र्ागंला मार बसला 
तर मोठी द खापत होते. 
 
कात्या, काथ्या स्त्री. कृहत झका नक्षत्र. (राजा.) [सं. कृहत झका] 
 
कात्यायन न. ठार मारिे; बडविे; न कसान करिे. (हि. करिे, काढिे.) 
 
कात्यायन वीिा एक वीिा, वाद्य. पहा : सारमंडळ 
 
कात्रि न. िापील मजक रार्ा कापून काढलेला त कडा : ‘वतचमानपत्रातील कात्रि…’ - लोआ २१. 
 
कात्रा प . लाबंट व्रि. पहा : कातरा 
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कात्री, स्त्री. कातरी, [क. कत झहर] (वा.) कात्रीत धरिे - अडर्िीत आििे. कात्रीत सापडिे - दोन्द्ही 
बाजंूनी अडर्िीत येिे : ‘आता रीि तरी क िार् ंकाढाव ंआहि सि कसा साजरा करावा ह्या कात्रीत हतर्ा 
जीव सापडला होता.’ - ऊन १४४. 
 
कात्रुड न. भाजीपाला, हमरर्ी इत्यादीना येिारी बारकी बारकी फळे; कात. (क .) 
 
कात्रो प . स पारीर्ा घड. (गो.) 
 
कात्र्या प . उसाच्या र्रकामागे हफरिारा. 
 
काथ प . कात : ‘अम काहर् काथ  : अम केहर् उडीद ।’ - लीर्पू ७६. 
 
काथकडी स्त्री. कार्थ्यार्ी काडी. 
काथडी  स्त्री. गोधडी; वाकळ. [सं. कंपा] 
 
काथवट  पहा : काटवट : ‘एखादी काथवट कोरीत बसतो.’ - जैत ६. 
 
काथविे अहि. आंबा बाठ धरण्याच्या दशलेा येिे. (राजा.) 
 
काथंबा प . केळीर्ा मोठा कोंब (केळीला हर्कटून उगवलेला झकवा हनराळा लावलेला मोना); मोना; 
पासंबा. 
 
काथा, काथ्या प . १. नारळाच्या सोडण्याच्या आतील तंत मय आवरिार्ा जाड थर. हा हभजवनू क टून 
त्याच्या दोऱ्या वळतात. त्याला स ंभ म्हितात. २. यार्ा केलेला दोर, दोरी : ‘तो कार्थ्याने बाधंलेला भाला 
सोडू लागला.’ - वळीव ६०. ३. स रमाडातील तंतू. ४. आंब्याच्या कोयीला, बाठीला असलेले केशर [सं.] 
(वा.) काथा कुटिे, काथ्या कुटिे - (ल.) ज्यापासून काही फलहनष्ट्पत झी नाही असा पोकळ वादहववाद करिे. 
 
काथामेथा प . आजीबाईंच्या बटव्यातील औषधे, वनस्पती. 
 
काथी स्त्री. कढी; कालवि : ‘काथी ताथी साथी र्रुसह ।’ - अमृतस दा ३४. [सं. क्कथ्] 
 
काथोट स्त्री. १. पहा : कणथवट, काटवट. २. ग रानंा होिारा एक प्रकारर्ा रोग. (को.) 
 
काथोट हव. सोलता न येिारा; बरार् कार्थ्या असलेले (फळ, स पारी). (गो.) 
 
काथोडी   प . कातकरी. 
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काथ्याकुटिी, काथ्याकूट स्त्री : हरकामी र्र्ा; हनरथचक वाद. (हि. करिे) : ‘असल्या शास्त्राथात 
पडून हवनाकारि कार्थ्याकूट तरी करण्यार्ी काय जरूर आहे.’ - लोहटकेले ४·११८; ‘कोिी पक्ष मोडिार 
झकवा सोडिार नाहीत, ही गोष् हसद्ध मानून ही कार्थ्याकूटिी बदं करावी.’ - आव्हान ८५.  
 
काथ्याचा नमदा दरवाजात पाय प सण्यासाठी ठेवलेले कार्थ्यारे् जाड तरट : ‘रस्त्यास लागून कार्थ्यारे् दोन 
नमदे टाकण्यात याव.े - ऐराप्ररा (बडोदे) ३·१·८२. 
 
काथ्ि स्त्री. कढई; काहील. (गो.) [सं. कटाड] 
 
काद न. म लूख : ‘पेशवे यारं्ी क ली फौज यार्ी सरद सोडून आपल्या कादास जाव’े - ऐकोप र. 
 
कादउ (प .) हर्खल; रगडा : ‘तेथ हदसे कादउ कोंडला । मेदमासंार्ा ।’ रुस्व २२७३. 
 
कादय प . त रंुग (गो.) [पो. काडेयो] 
कादराई  स्त्री. एक प्रकाररे् कापड. 
 
कादव मासा मरळ माशाप्रमािे हदसिारा मासा. दोघाचं्या तोंडाच्या आकारात म ख्य भेद असतो. 
कादव्यारे् तोंड त्याच्या आकाराच्या मानाने मोठे व रंुदट असते, तर मरळारे् तोंड लाबंट असते. 
 
कादवा प . एका जातीर्ा दगड : ‘क्षीरसाळाः कादवाः म रबाळाः हत झैसाः’ - लीर्उ १८३. 
 
कादंबरी स्त्री. १. कल्ल्पत दीघच कथा; कल्पनेच्या साहाय्याने रर्लेली कथा; स ंदर, मनोरंजक, 
अद्भ त, रसमय गोष्. २. बािभट्टाने रर्लेली एक गोष् (बािभट्टाच्या ‘कादंबरी’ नावाच्या गं्रथावरून). २. 
हवहशष् कालावधीत घडलेल्या सामाहजक, ऐहतहाहसक झकवा व्यल्क्तहनष्ठ, वास्तव झकवा काल्पहनक प्रसंगारे् 
कथारूपाने हनवदेन करिारा वाङ्मय प्रकार. (सं.) कादंबरी करिे - कल्पनेने खरा भासण्यासारखा प्रसंग 
झकवा हकीगत सजविे : ‘करारनाम्यारे् पत्रार्ा हल्ली नव ेकल्ल्पत कादंबरी करून शाहू महाराजारं्ा काळ 
जाहल्यापूवी २ वषार्ा कागद केला.’ - ऐलेसं ५५५०. 
 
कादाणचत्क हव. १. कदाहर्त जे होिारे ते; असंभाव्य तरी शक्य. २. प्रसंगोपात झ येिारे; 
कारिप्रसंगाने, क्वहर्त उपल्स्थत होिारे. [सं.] 
 
काद्रव प . कर प त्र; पाताळ लोकातील सपच, नाग. [स.ं कारवये] 
 
काधया हिहव. काय; कसे : ‘तेथें काधया अपघातें ।’ - गीता २·१४२. 
 
कान प . १. श्रोत्र; किेंहरय; श्रविेंहरय; शरीराच्या ज्या अवयवाम ळे आपल्याला ध्वनीरे् ्ान होते, 
ऐकू येते तो अवयव : ‘सवांगी हनघाले कान ।’ - ्ा १४·६१. २. (ल.) कढई; मोदकपात्र झकवा यासारख्या 
भाडं्ाच्या कड्ा; सामान्द्यतः कानाच्या आकारार्ी वस्तू. ३. दाहगने घालण्यासाठी कानाला पाडलेले भोक. 
४. बदं कीर्ा काना झकवा रंजक; दारू पेटवण्यारे् हिर; बत झी लावायर्ी जागा. [सं. किच] (वा.) कान उघडिे 
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- केलेल्या मूखचपिार्ी कृत्ये (स्वतःर्ी व द सऱ्यार्ी) समजिे; डोळे उघडिे; एखादी गोष् स्पष् करून 
सागंिे; समजूत पटविे. कान उघडून सांगिे - बजावनू सागंिे; स्पष् सूर्ना देिे. कान उपटिे, कान धरिे, 
कान णपरगाळिे - हशक्षा करण्यासाठी कान धरून हपळवटिे; ओढिे; हशस्त लाविे : ‘त्याला हजवतं पकडून 
त्यारे् कान उपटल्याहशवाय आम्ही राहिार नाही.’ - बाय २·२. कान काढिे - आगाऊपिा करिे. कान 
कापिे, कान कापून हातावर देिे - वरर्ढ करिे, कडी करिे; मात करिे; वर ताि करिे; फसविे. कान 
णकटिे - एखादी गोष् प न्द्हा प न्द्हा ऐकण्याम ळे वीट, कंटाळा येिे. कान चाविे - खोट्यानाट्या गोष्ी सागंून 
द सऱ्यारे् मन कल हषत करिे. कान झाकिे, कान झाकून घेिे - द लचक्ष करिे; म ळीर् न ऐकिे. कान झाडिे 
- १. स्पष् नाकारिे; ऐकून न घेिे; कानावर येऊ न देिे; हनषेध करिे : ‘स्वगा जािें हें साडंी । भवहवषयन 
कान िंाडी ।’ - ्ा १३·६१८. कान टवकारून ऐकिे - लक्ष देिे; पूिच लक्ष देऊन, उत्स कतेने ऐकिे : ‘भाषि 
करिार म्हटल्याबरोबर त्यानंी कान टवकारून पहावे.’ - के २१·५·३०. कान टोचिे - १.कानाला भोक 
पाडिे. २. िंाडिे; ताशरेा ओढिे; खरडपट्टी काढिे; योग्य व्यक्तीने कानउघाडिी करिे. ३. (ल.) फूस 
देिे; हर्थाविे; र्ढविे कान धरिी शेळी - पूिच आधीन झकवा स्वाधीन : ‘आम्ही कान धरली शळेी आहो, 
ह कमी आहो.’ - ऐकोप र. कान देिे - लक्ष देिे. कान धरिे - शासन, हशक्षा करिे. कान धरून घेिे, कान 
णपळून घेिे - वादार्ी वस्तू बळजबरीने ताब्यात घेिे. कान णनविे, कान थंड होिे - ज्या गोष्ीबिल फार 
उत्स कता लागली आहे ती ऐकून बरे वाटिे, आनंद होिे. कान पसरून ऐकिे - पूिच लक्ष देऊन ऐकिे (पि 
कृती न करिे.) कान पाडिे - १. धैयच स टिे; हनराश होिे. २. आपल्या ताब्याला आळा बसलासे वाटिे; 
गरीब बनिे; माघार घेिे. ३. ऐकू येत नाही असे सोंग करिे; कानाडोळा करिे; द लचक्ष करिे : ‘कान पाड हन 
बसे धरिीसी ।’ - झकगहव २·२०. कान णपळून घेिे - स्वतःच्या मूखचपिारे् द ष्ट्पहरिाम भोगल्यानंतर प न्द्हा तसे 
न वागण्याबिल दृढ हनश्चय करिे. कानपूर ओस करून बसिे - बहहऱ्यारे् सोंग घेिे; ऐकू येत नाही असे 
भासविे. कान फुटिे - १. (पूिच झकवा अधचवट) बहहरा होिे. २. अहतशहािपिा दाखविे. कान फंुकिे - १. 
कानात मंत्र सागंिे; उपदेश देिे. २. (ल.) र् गली करिे; कानात भरविे; र्हाडी, लावालावी करिे. कान 
भरिे, कान भारिे - र्हाड्ा करिे; कानात सागंिे; हर्थविे. ३. (वतचमान) कान भ्ष्ट होिे - बाहेर फ टिे; 
वाच्चता होिे. कान िांबिे - १. (लहान म लासंदभात बोलताना) वयाने जसजसे मोठे होत जाईल तसतशी 
अक्कल कमी होत जािे. २. गाढव होिे. (गाढवारे् कान लाबं असतात त्यावरून.) काना टाळी पडिे - ऐकू 
न येिे; कानात दडे बसिे. कानाआड जािे, कानामागे जािे, काना वरून जािे - उपदेश, हशक्षा, ताकीद 
वगैरेर्ा एखाद्यावर पहरिाम न होिे. कान चाविे - खोट्यानाट्या गोष्ी सागंून द सऱ्यारे् मन कल हषत करिे. 
कानाचे कानविे होिे - कान वाकडे (कानोल्याप्रमािे) हपळवटलेले होिे. कानाखािी वाजविे; 
कानाखािी िगाविे - कानफडात मारिे. कानाचे णकडे झाडिे - १. परझनदा श्रविदोषापासून म क्त करिे; 
हकल्ल्मष घालविे; मनातील गैरसमज, अढी दूर करिे. २. (कानात हकड्ारं्ा प्रवशे िंाला आहे अशा 
समज तीने) बरोबर समजूत पाडिे; हहतवाद सागंिे; र्ागंली खरडपट्टी काढिे. कानात खंुट्या मारिे - १. 
बहहरे होिे. २. पूवीर्ा हशके्षर्ा प्रकार : ‘कानन ख ंट्या आदहळती । अपानीमेखा माहरती ।’ - दास २·७·७३. 
कानात जपिे - १. कानात प टप टिे; ग प्त रीतीने बोलिे, स र्विे; कानमंत्र देिे; र्हाडी करिे. २. कानात 
जपून ठेविे. कानात तुळशी घाििे, कानात तुळशी घािून बसिे - १. ऐकू येत नाही असे भासविे; सोंग 
करिे. २. मायापाश िं गारून हदल्यार्ा आहवभाव आििे; उपरती िंाल्यारे् दाखविे; हवरक्तीरे् सोंग आििे. 
कानात तेि घािून णनजिे - अहतशय द लचक्ष करिे; पूिचपिे उदासीन असिे. कानात भरिे - र् गल्या करिे, 
एखाद्यारे् वाईट करण्याहवषयी भरी भरिे. कानात भेंड घाििे - बहहरेपिारे् सोंग घेिे; न ऐकिे. (व.) 
कानात मंत्र सांगिे, कानमंत्र देिे - हर्थविे; रे्तविे. कानात रस ओतिे - मंत्रोपदेश करिे. कानात वारे 
भरिे - उच्िंृखल होिे; एखाद्या गोष्ीर्ा पूिच हवर्ार न करता ह रळून जािे : ‘ही गरीब गाय कानात वारे 
भरल्याम ळे उथळली आहि सैरावैर धावनू अखेर हर्खलात रुतली.’ - स दे ६१. या कानाने ऐकिे त्या कानाने 
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सोडिे, कानाने ऐकिे त्या कानाने सोडिे - मनात म ळीर् न ठेविे, राखिे. कानामागे टाकिे, कानापाठी 
टाकिे - द लचक्ष करिे : ‘फ कटच्या उपदेशाप्रमािे त्यारं्ा हनरोप कानापाठीमागे टाकिार नसाल तर सागंतो.’ 
- स दे १०५. कानाबाहेर करिे, कानावेगळा करिे - द लचक्ष करिे; उदासीन राहिे. कानािा खडा िाविे, 
कानािा खडा िावनू घेिे - मूखचपिारे् झकवा द ष्पिारे् काम प न्द्हा न करण्याहवषयी हनश्चय करिे (कानाच्या 
पाळीच्या मागे खडा लावनू दाबण्यार्ा पूवी हशके्षर्ा एक प्रकार होता.). कानावर पडिे - सहजपिे ऐकिे; 
हवनासायास ऐकायला हमळिे. कानावर मान ठेविे - आळशीपिाने झकवा हनष्ट्काळजीपिाने बसिे. कानावर 
येिे - ऐकिे; श्र त होिे : ‘येिार प ढे प ष्ट्कळ आले आताहंर् काय काना तें ।’ - मोभीष्ट्म ७·६. कानावर हात 
ठेविे, कानात बोटे घाििे, कान झाकिे - १. एखादी गोष् म ळीर् माहीत नाही अगर त्या गोष्ीत आपला 
हबलक ल संबंध नाही असे दाखविे; नाकारिे; नाकबलू करिे. २. एखादी मनाहवरुद्ध गोष् ऐकवत नाही 
म्हिून कानात बोटे घालिे : ‘तो हा वहधला केले कमच अहमत साध  घातसे मोठें । खोटें हे म्हिहतल हशव हशव 
किी घालतील ब ध बोटे ।’ - मोस्त्री ४·२६. कानावरून जािे - १. कान र्ाटून जािे. २. (ल.) थोडासा तोटा 
होिे. ३. ऐकलेले असिे. कानावेगळे टाकिे - कानाआड करिे, कानाडोळा करिे; द लचक्ष करिे : ‘पि येथे 
सागंाव ेतर कारभारी कानावगेळी टाकतात.’ - प िे अख भाव ं२·१६३. कानाशी कान िाविे - ग प्त रीतीने 
हमळून मसलत, खलबत करिे. कानाशी िागिे, कानी िागिे - कानात सागंिे; हळूर् बोलिे; ग प्त रीतीने 
स र्विे. कानास कोन न कळू देिे, कानास न िागू देिे - अहतशय ग प्तपिा राखिे : ‘आहि िंाल्यावर स द्धा 
कानास कोन लागू नये ही तर खबरदारी घेतलीर् पाहहजे.’ - स दे १०·८. कानास खडा िाविे - कान 
उघाडिी करिे; वावदंड करिे. कानास बटे्ट बसिे, कानास दडे बसिे - बहहरा होिे. कानी कपाळी रडिे, 
कानी कपाळी ओरडिे - सदोहदत, नेहमी, ब हद्धवाद करत असिे; नेहमी, प न्द्हा प न्द्हा सागंिे. कानी कोची 
बसिे, कानी कोची िागिे - (र्ोरून ऐकण्यासाठी) कानाकोपऱ्यात, अडर्िीत बसिे, कानोसा घेिे. कानी 
मनी नसिे - एखाद्यार्ी कल्पना नसिे; कधीर् न ऐकलेले, मनात नसलेले ऐकिे. कानी सात बाळ्या असिे 
- (लहान म लाचं्या भाषेत ऐकायरे्र् नाही असा हनश्चय दाखवायर्ा असताना) या कानार्ा त्या कानाला 
कळून देिे; अहतशय ग प्तपिा ठेविे. 
 
कान स्त्री. खाि. [फा.] 
 
कानआढा प . (बलैगाडी) गाडी उतरिीवर असता झकवा बैल बेफाम असला तर तो ताब्यात 
राहावा म्हिून कासऱ्याने बैलाच्या कानाला टाकलेला वढेा. 
 
कानउघाडिी स्त्री. नको ते केल्याबिल, वाईट वागल्याबिल खरडपट्टी काढिे, वस्त ल्स्थतीर्ी जािीव 
करून देिे : ‘मला मनापासून वाटले की र्ानीर्ी जाऊन र्ागंलीर् कानउघाडिी करावी.’ - गिूराया १४४. 
 
कानकडी स्त्री. (लोखंडी काम) कानाच्या आकारार्ा पत्रा कापून त्याला जे एक लाबंट तोंड 
ठेवतात ते वळवनू त्यात बसवलेली कडी. अशा दोन बाजंूना दोन कड्ा असतात. 
 
कानकिी स्त्री. ज्वारीर्ी एक जात. 
 
कानकवडा वासराचं्या कानाला होिारा रोग; कानखवडा. 
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कानकस, कानकेस प . अव. (न कत्यार् हवधवा िंालेल्या स्त्रीरे्) केशवपन करिे व अलंकार काढून 
घेिे. (हि. करिे.) 
 
कानकळाशी, कानकळासी स्त्री. (घोडा, बलै इत्यादीच्या) कानार्ी व डोक्यार्ी ठेवि; आकार : 
‘अस्सल जरदी घोडी हभवरडी वर बसली र्ादंिी । कानकळाशी फेरफटक्यामध्ये कोिीतरी हदली आंदिी ।’ 
- पला ४·२१. 
 
कानकात्रा प . एक लहान मासा. (गो.) 

हव. कान कापलेला; कानफाट्या. 
 
कानकारी स्त्री. (वस्त्रोद्योग) तािा तािून धरिारी एक धन कली. 
 
कानणकरळी, कानकीड, कानकुरटी, कानकुरकुटी स्त्री. कानाला होिारा एक रोग; कानार्ी कीड. 
(को.) 
 
कानकुडे न. कानातील क डे; एक अलंकार. 
 
कानकुिाय स्त्री. कान िंाकेपयंतर्ा डोक्यावर घालण्यार्ा हनम ळता टोप. (गो.) [सं. किच+क लाय 
= घर, िंाकि] 
 
कानकुशी, कानकूस स्त्री. कानार्ा प रळ; खरूज. 
 
कानकंुडा, कानकोंडा हव. १.(आश्रयदाता, उपकारकता; ज्याला आपली अंडीहपल्ली, दोष माहीत 
आहेत अशा मािसासमोर) लहज्जत; म ग्ध; खहजल; क ं हठत; ओशाळा; भयर्हकत िंालेला; झमधा : ‘ग रु्ानार्ें 
अंजन नसता ंकानकोंडा प्रपंर् फोल ।’ - अमृत १९. २. ऐकू येत नाही असे ढोंग करिारा. ३. द ःखीकष्ी : 
‘मज वाटे कानकोंडे’ - नागा ४९५. 

प . द लचक्ष; ऐकू येत नसल्यारे् सोंग : ‘त जहवषयी कानकोंडा करंू काय मी आतां ।’ - दाहव ८१. 
 
कानकूि स्त्री. १. ग िग ि; बाजारगप्प. २. क जबजू; क रक र. ३. तिार; का ंकंू; अहनहश्चत वतचन. 
 
कानकूस स्त्री. अहनहश्चतता; का ंकंू; र्ालढकल. 
 
कानकोचे भाषि खोर्दार, बोर्िारे, ममचभेदी, अपमानकारक भाषि. 
 
कानकोपरा प . वडेावाकडा भाग; कान झकवा कोपरा; प ढे आलेला भाग (शते, घनपदाथच 
इत्यादीर्ा); र्त रस्र, वत चळ असा हवहवहक्षत आकार नसलेला. 
 
कानकोरिी, कानकोरिे, कानखोरिी, कानखोरिे स्त्री. न. कानातील मळ काढण्यार्ी, प ढे वाटी 
असलेली धातूर्ी लहानशी काडी; कानातला मळ काढण्यारे् साधन. 
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कानकोंडा प . कानातील मळ. 
 
कानकोंडा हव. द लचक्ष करण्याजोगा. 
 
कानकोंडी, कानगाडा, कानागाडा स्त्री. बहहरेपिारे् सोंग घेिे; द लचक्ष करिे; का ं कंू करिे; 
अळंटळं करिे; ऐकण्या न ऐकण्याबिल अहनहश्चतता. (हि. करिे.) [क.कान कहड] 
 
कानकोंडे हव. लाहजरवािे : ‘ऐसी परस्त्रीर्ी संगत । घडता ं जनातं कानकोडें ।’ - महहकथा 
२८·१००. 

न. १. द लचक्ष : ‘केली नाहन झर्ता नामन कानकोंडे । अंती कोण्या तोंडे जात असे ।’ - रामदास 
(नवनीत पृ. १५२). (हि. होिे) २. हभडस्तपिा : ‘कानकोंडे साहो नये ।’ - दास १४·१·६. 
 
कानखडी स्त्री. सूर्ना; ताकीद. 
 
कानखवडा प . वासराचं्या कानाला होिारा एक रोग. तो नाहीसा होण्यासाठी वासराच्या कानात 
एक कथळार्ी बाळी घालतात. 
 
कानखीळ स्त्री. १. (बलैगाडी) र्ाक पडू नये झकवा जागेवरून मागेप ढे सरकू नये म्हिून आसाला 
घातलेली कडी, क िी. २. (औत) जेथे दोन हशवळा जोखडाला असतात त्यातील बाहेरील हशवळ. 
 
कानगच्ची स्त्री. १. पट्टा अगर वस्त्र यानंी कान िंाकिे, बाधंिे. (हि. करिे, बाधंिे.) २. खोट्या, 
अहनष् गोष्ी ऐकू नये म्हिून कानावर हात ठेविे; आपल्या कानी सातबाळ्या करिे. (हि. करिे.) (वा.) 
कानगच्ची करिे - कान फ ं किे, भरिे. 
 
कानगी स्त्री. १. तिार : ‘ते मामलेदाराचं्या ज लमाबिल, गैरवतचनाबिल दरबारात कानगी करीत.’ - 
कागा ६०. २. (ग प्तपिे) कानात सागंिे; कानगोष्; कानमंत्र. (हि. करिे, देिे.) ३. ऐकिे; कानोसा. (हि. 
घेिे, घेत बसिे.) 
 
कानगी स्त्री. १. खंडिी; वगचिी : ‘घरोघरन ऐपतीत हमये पैशार्ी कानगी ।’ - बगा ८७. २. हगरीच्या 
व्यंकोबाला देतात ती वार्मषक दहक्षिा; देवाप ढील देिगी; नैवदे्य; वगचिी. पहा : कािुक : ‘लोक उदंड कानग्या 
वाहती ।’ - दाहव ४५. [ क. कहिके] 
 
कानगी स्त्री. एक मोठे िंाड. याच्या हबयारें् तेल काढतात. या िंाडारे् लाकूड इमारतीला उपयोगी पडते. 
(को.) [क. कानग ] 
 
कानगी स्त्री. १. लबाडी; कपट. २. र्ूक; दोष : ‘राजश्री गंगाधरपतंार्ी काडीमात्र कानगी नाहन.’ - पेद 
२१. 
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कानगो प . क लकण्यासारखा एक ग्रामाहधकारी; जहमनीर्ी, वहहवाटीर्ी, वस लार्ी नोंद ठेवनू माहहती 
प रविारा; मोजिी करण्यात व धारा ठरवण्यात मदत करिारा; वतनदार म लकी अहधकारी. क ळारें् मृत्यू, 
वारसा, स्थाहनक वहहवाटी, सावचजहनक कायदे इ. सवच गोष्नर्ी माहहती हा देत असे. याला सारा माफ होता. 
हशवाय जहमनी व काही बल ती असत. [फा. कानून्] 
 
कानगोई स्त्री. कान गोरे् काम अगर वतन : ‘सकार मज्कूर येथील कानगोईर्ें वतन.’ - मइसा 
१२·१७४. 
 
कानगोष्ट स्त्री. १. कानात साहंगतलेली गोष्; रहस्य. २. हहतकारक गोष्. 
 
कानघसिी स्त्री. १. पहा : कानगोष्ट. २. क जबजू; आळ : ‘जािोहन कानघसिी हहर र्ाहलयेला ।’ - 
अकक कृष्ट्ि कौत क ५४. 
 
कानघुशी, कानघुसिी स्त्री. (गोट्यारं्ा खेळ) हाताच्या बोटानंी आपला कान धरून त्यार् हाताच्या 
कोपराने गोटी उडवण्यार्ा प्रकार. 
 
कानघोि स्त्री. गोम नावार्ा सरपटिारा हकडा; घोि; किचजूहलका; किचकाटी. 
 
कानणचट प . खेळातील समाईक गडी; राहाट्या. 
 
कानणचपी स्त्री. १. कानार्ा वरर्ा भाग हपरगळिे; कानहपर्की (शाळेतील हशके्षर्ा अथवा म लाचं्या 
खेळातील हशके्षर्ा एक प्रकार). (हि. घेिे.) २. खेळात लबाडी केल्याबिल हशक्षा म्हिून स्वतःर्ा कान 
हपरगळून घेिे. (हि. घालिे.) 
 
कानकचबळी (को.) पहा : कानणचपी 
 
कानची स्त्री. लाबं कानारे् वटवाघूळ. 
 
कानचोर हव. ऐकून न ऐकलेसे करिारा. (गो.) 
 
कानझाडिी स्त्री. कानउघाडिी : ‘आपि यार्ी र्ागंली कानिंाडिी करा.’ - भहद ५२५. 
 
कानटाळी, कानटाळे, कानटाळ्या, कानठाळ, कानठाळ्या पहा : कानठळी 
 
कानणटनी स्त्री. कानहपर्की; थप्पड : ‘कृतघ्नपिाम ळे कानास कानहटन्द्या खाव्या लागतात.’ - 
हवहवध ४·७·१९३७. 
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कानटे न. १. फ रशाच्या जातीरे् एक हवषारी जनावर; लहान साप : ‘झवर्ू सपच दंश कहरती । कानटें 
फ सी ।’ - दास १·१०·५५. (को.) २. जळूच्या जातीर्ा व जळूप्रमािेर् रक्त शोषनू घेिारा प्रािी. हा प्रािी 
पावसाळ्यात उत्पन्न होतो व पावसाळ्यानंतर मरतो. (गो.) ३. कानटा. (गो.) 
 
कानठळी स्त्री. १. (बसिे हियापदास जोडून) बहधर होिे; दडे बसिे; कानारे् पडदे बंद होिे; 
ऐकू न येिे (थंडी, वारा, मोठा आवाज इत्यादीम ळे). २. (उघडिे हियापदाला जोडून) बहहरेपिा जािे; 
ऐकू येऊ लागिे. ३. समजण्याला, हशकवण्याला योग्य होिे; डोळे उघडिे; ताळ्यावर येिे. ४. ताळ्यावर 
आििे. 
 
कानडा प . संगीतातील एक राग. [झह. कान्द्हडा] 
 
कानडा, कानडी  हव. १. कनाटकासंबधंी (भाषा, मािूस इ.) : ‘या वगेळे नंद की, त रसंदाज, कानडे... 
यारं्ी संर्िी करून हशम मेळहवले.’ - मराआ ६. २. (ल.) वेडावाकडा; द बोध; हतरपा; एका बाजूस 
कललेला; कानोडा : ‘हें पहरसता ंजरी कानडें । तरी जािपा पाथच उघडें ।’ - ्ा ६·१२०. ३. लबाड : 
‘त कयाबंध  स्वाहम कानड्ा कौसाल्या रे ।’ - त गा १४०. [सं. किाट] 
 
कानडा प . बहहरा. पहा : कानवडा : ‘कानडा सखा ना येडा नेत रोकडा झक पैलेहतरा ।’ - देप १८. 
 
कानडी हव. १. कनाटकातील (भाषा, मािूस इ.). २. हवहर्त्र; अगम्य. 
 
कानडे प . अव. (वस्त्रोद्योग) स ताच्या र्रख्याच्या र्ातीजवळरे् दोन ख ंटे. 
 
कानदार कुऱ्हाड (प रा.) आहदमानवाने दगडार्ी केलेली क ऱ्हाड. अशा क ऱ्हाडी नदीकाठी झकवा 
नदीकाठच्या स्तरात सापडतात. 
 
कानणदशी हिहव. जोर करून (उर्लिे). 
 
कानन न. अरण्य; रान : ‘भरत जनहन धाडी कानना राघवासी ।’ - वामन (भरतभाव) २. [स.ं] 
 
कानपकड स्त्री. (मल्लखाबं) दोन्द्ही हातानंी दोन्द्ही कान धरून व बगलेत मल्लखाबं धरून मारायर्ी 
उडी. 
 
कानपट स्त्री. कानशील; कानाजवळील गाल व कपाळ यामधील भाग. 
 
कानपटिे अहि. थोबाडीत मारिे. 
 
कानपट्टी स्त्री. १. कान िंाकतील अशा तऱ्हेने डोक्याला ग ंडाळिे. २. कानपट; कानशील : 
‘भाल्यार्ी जखम कानपट्टीस लागली.’ - भाब ५७. 
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कानपिे   अहि. १. बदं पडिे; मावळिे; कमी होिे (देवी, गोवर इत्यादनच्या प ळ्या, ताप, ज्वर इ.). २. 
(ल.) घोटाळिे; लहज्जत होिे; लाजिे. ३. हहरम सिे. ४. गडबडिे; र्पापिे : ‘पाव्हिा घोडा कानपला.’ - 
बनगर १०१. 
 
कानपा प . १. काथोट, काठवट झकवा कढईयारें् धरायरे् कान, कड्ा. २. तोफेर्ा गाडीवर टेकिारा 
भाग; तोफेर्ा काना. 
 
कानपाठी हव. केवळ ऐकून पाठ करिारा. [सं. किच + पठि] 
 
कानणपचकी स्त्री. ताकीद; सौम्य हशक्षा; कानाला हर्मटा येिे. (हि. बसिे.) 
 
कानणपसा हव. कानार्ा हलका; भोळसर; खोट्या गोष्ीवर हवर्श्ास ठेविारा. (को.) 
 
कानणपळा, कानणपळी, कानणपळ्या प . (लग्नात) नवऱ्याम लीर्ा भाऊ नवरीच्या हातात 
लाजाहोमाच्या वळेेला लाह्या घालतो व नवऱ्या म लार्ा कान हपळतो, त्याबिल त्याला नवऱ्याम लाकडून 
कानहपळ्यारे् अगर कानहपळिीरे् बक्षीस हमळण्यार्ा मान. 
 
कानफट, कानफड स्त्री. न. कानशील; गालफड; कानाच्या प ढील गालार्ा भाग (हवशषेतः थोबाडीत 
मारताना ह्या शब्दार्ा उपयोग करतात.) [सं. किच + फलक] 
 
कानफटा, कानफटी, कानफटया, कानफाटा, कानफाटी, कानफाट्या प . नाथपथं व त्या 
पथंातील गोसावी. ह्यारं्ी परंपरा आहदनाथापासून आहे. : ‘व्याघ्ाबंर गजर्मांवर पहरधान श द्ध कानपटा ।’ - 
प्रल ५. (वा.) नाव पडिे - अहि. द लौहकक होिे; नाव बिू होिे. कानफाट्याचं्या वतचनाबिल लोक साशकं 
असतात, त्यावरून लोकात एकदा शकंा उत्पन्न िंाली की ती जात नाही. एकदा कानफाट्या नाव पडले 
म्हिजे जन्द्मभरते तसेर् राहते, त्यावरून एकदा द ष्ट्कृत्य केले म्हिजे त्यार्ा कलंक जन्द्मभर राहतो. 
 
कानफड, कानफाड  न. कानशील; गालफड. (वा.) देिे, मारिे, सुजविे - थोबाडीत मारिे. 
 
कानफुटी स्त्री. १. एक औषधी वेल. २. कडधान्द्यातील एका गवतारे् बी. (हेट.) 
 
कानफुि न. कानातील एक दाहगना. [सं. किोत्पल] 
 
कानफुशी स्त्री. कानगोष्; कानात प टप टिे; क जबजू. 
 
कानफोडी स्त्री. हतळविी; बबचरा; कजरी; त ंगी; खरप ष्ट्पा; एक वनस्पती; अजगंधा वनस्पती. [सं. 
किच + स्फोट] 
 
कानबाई खािचे िनन अहहर लोकात कृष्ट्ि व रुल्क्मिी याचं्या मूती बसवनू एकदम पार्पार्श े लग्ने 
होतात, अशा प्रकाररे् लग्न.(व.) 
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कानभेरा, कानभायरा हव. बहहरट; बहहरा. 
 
कानमंत्र, कानमंत्री प . स्त्री. कानात साहंगतलेली गोष्; ग प्त मसलत. 
 
कानमातिे, कानमातने कानगोष् : ‘त म्हा ंकानमातिे साघैंल :’ - लीर्उ २६६. 
 
कानवटी स्त्री. प री - माडंा इ. पदाथार्ा काठ : ‘कानवटी दोहन प रीया ओळगहवलीया ।’- लीर्पू 
५९२. 
 
कानवडिे अहि. एका क शीवर हनजिे; एका अंगावर असिे : ‘कानवडोहन अमृत येऊहन पडे स खा 
माजन क ं डहलनीच्या ।’ - स्वान  ९·५·५३. 
 
कानवडते हिहव. एका क शीवर; एका कानावर; बाजूवर आडव.े पहा : कानवडा [सं. किच = कान] 
 
कानवडा हव. १. एका क शीवर, बाजूवर हनजलेला; आडवा िंालेला. (हि. हनजिे, पडिे, 
होिे.) : ‘ना येिेसी म ख वाकंडे । करूहन ठाकाल कानवडे ।’ - ्ा १८·१६८४; वाकडा; हतरपा. २. पराङ्म ख 
: ‘द र द र जासी हनघून बघ न लगबग न होहस का कानवडा ।’ - प्रला १६२. ३. पहा : कानडा; अपहरहर्त : 
‘वल्न्द्ह होउहन ठेला कानवडा । दीपासाठी ॥’ - ्ा १८·५४०. 

प . दारारे् िंाकि; वस्त्रार्ा आडपडदा; आडोशासाठी बाधंलेला पडदा. 
 
कानविा प . १. ग ळ-साखरेरे् प रि घातलेली मोठी करंजी : ‘झर्तामहि गल बालक जो द लचभ 
त्याहंस काय कानवला ।’ - मोहवराट ५७३. २. सपीटार्ी घडीर्ी पोळी; हर्रोटा, ही हखरीशी खातात : ‘बह  
साध  साध  वदले ते काळाच्या प ढील कानवले ।’ - मोशल्य १·५९. (व.) ३. (हवनोदाने) कानहपरगळा. (हि. 
देिे, घेिे, खािे, हमळिे.) (वा.) (हातापायांचा) कानविा होिे - हातपाय कानवल्याप्रमािे आखडून जािे. 
 
कानविा प . एका िंाडारे् नाव. 
 
कानवळ प . कानामागे होिारा एक रोग. 
 
कानवळा हव. पहा : कानवडा (हि. असिे, हनजिे, पडिे.) 

प . (पशूच्या) डाव्या कानाखाली हदलेल्या डागार्ी रेघ. 
 
कानवळे प . अव. गालावर आलेले कानाच्या बाह्य अंगावरील केस. 
 
कानवा, कान्हवळा प . कानोसा. (हि. घेिे, लाविे.) 
 
कानवा प . कानातील मळ. 
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कानवाथर प . हशरसाळा दगडा भोवतालर्ा त्याला हर्पकून असिारा दगडार्ा थर : ‘माहात्मा 
म्हातारीएहस कानवाथरु होउहन लागला असे गा :’ - लीर्उ १६१. [सं. कृष्ट्िप्रस्तर] 
 
कानवाथरा हव. ओबडधोबड : ‘कमच कानवाथरा उपळा : हतही टाकी कीजे हनवाळा ं:’ - ्ाप्र ४२५. 
 
कानणवळे न. कानातील मळ. (क .) 
 
कानवेंिी, कानशीिवेिी स्त्री. लहान म लाचं्या कानावरील केसारं्ी घातलेली वेिी. 
कानणशळी पहा : कानठळी : ‘बाराने कानहशळी बसली-’ - वामा ७२. 
 
कानशीि, कानसि, कानसूि, कानाड न. १. कानाच्या जवळर्ा, गाल व कपाळ यामधील भाग : 
‘कानस ला भाली । आंगे कूट जालन ।’ - हशव ९७०. २. गालफड; रे्हऱ्यार्ी एक बाजू; कानफट. [सं. 
किचहशरस्] 
 
कानस स्त्री. १. घासिी; लोखंड घासून साफ करण्यारे्, कीस काढण्यारे्, धार लावण्यारे् एक पोलादी 
हत्यार. २. करवत. [सं.] (वा.) घाििे - इशारा देिे; जोराने सागंिे, बजाविे; बजावनू सागंिे. 
 
कानसिे, कानसिी उहि. स्त्री. १. कानसण्यार्ी हिया करिे; कानशीने घासिे. २. करवतिे; 
अरकसिे; करवतीने कापिे, हर्रिे. 
 
कानसर प . बलैाच्या कान व झशगाभंोवती बाधंायर्ी रंगीत स ती दोरी. 
 
कानसाक्षी प . ऐकीव माहहती सागंिारा साक्षीदार. 
 
कानळ प . पवचतार्ा लाबं गेलेला फाटा, ओळ, भाग. 
 
काना प . िंोळीर्ा बंद झकवा पदर : ‘(िंोळीर्ा) एक  कानंा ग डघा घाहलती : एक  डावहेन हातें धरीहत 
:’ - लीर्उ ४३७. 
 
काना प . १. तोफेच्या दोन्द्ही अंगाला म ठीने धरण्याजोगे व गाड्ात अडकवण्याजोगे असिारे दोन 
आडव ेख ंट. २. बदं कीर्ी, तोफेर्ी दारू झकवा रंजक हशलगवण्यारे् भोक : ‘ठोहकले हखळे कानातं ।’ - संग्राम 
गीते ७३. ३. अक्षरारं्ी प ढील ‘आ’ काराना उभी रेघ (ाा). ४. मोरीरे् पािी वगैरे वाहण्यासाठी पन्द्हाळीसारखा 
कोरलेला हर्रा झकवा र् न्द्यार्ी केलेली पन्द्हाळी. ५. नागंराच्या फाळाने पडलेली रेष, तास. (माि.) [सं. 
किच] 
 
काना हव. र्किा; हतरळा, हतरळ्या डोळ्यारं्ा. [सं. प्रा. काि] 
 
काना प . कोना; कोपरा : ‘मग एरी काहनआं परतली । वैदभीते ।’ - हशव १७५. 
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कानाईचा प . सम रातील काळ्या पाढंऱ्या रंगार्ा मासा. 
 
कानाउ, कानाउळ न. १. टोपरार्ा कानावरील कसा झकवा बंद : ‘स्त्रीम ग टन टोपरें : मोकळी 
कानाउळें :’ - लीर्उ. ६३२. २. कानार्ी पाळी. 
 
कानाकोचा हव. कानाला कटू, ककच श, वाईट लागिारे; किचकटू (भाषि इ.) : ‘आहि का ं
कानेंकोर्ें बोले ।’ - त गा २७३५. 
 
कानाकोचा, कानाकोपरा प . १. उंर्वटे व भेगा; जागा, वस्तू इ. र्ा खडबडीत पषृ्ठभाग. २. (ल.) एकूि 
एक भाग. ३. प ढे मागे िंालेला भाग; उंर्सखल भाग; गटू्ट व खड्डा. 
 
कानाकोपऱ्याचे भाषि लपूनिपून केलेले बोलिे; क जबजू; ग प्तपिारे् बोलिे; खाजगी, घरग ती बोलिे. 
 
कानागाडा प . बहहरा असल्यारे् सोंग; टंगळमंगळ; द लचक्ष; ऐकले न ऐकलेसे करिे : ‘तेव्हा ंराजानें 
आ्ा केली की आपली फौज जमा करा. ऐकून कानागाडा केला.’ - होकै १५. 
 
कानाचा आदळ ज्याच्या पोटात कोितीही गोष् राहत नाही असा; बहकिारा; बडबड करिारा. 
 
कानाचा कोन कानाच्या कोपऱ्यात; अगदी जवळ; कोठेही; झकहर्त (ऐकू न येिे, वाच्यता न करिे). 
 
कानाचा जड १. अधचवट बहहरा; बहहरट. २. (ल.) ज्याला सागंून लवकर समजत नाही असा. 
 
कानाचा टप्पा प . हाकेरे् अंतर. 
 
कानाचा णतखट हव. तीक्षि श्रविेंहरयार्ा. अगदी बारीक आवाजस द्धा ऐकू येईल अशी श्रविशक्ती 
असलेला. 
 
कानाचा पडदा ध्वनीर्ा आघात होऊन नाद उत्पन्न होिारे कानातील तंबूर; ध्वहनलहरी ज्यावर 
आदळल्याम ळे कंप उत्पन्न होऊन ध्वनी ऐकू येतो तो कानातील पातळ पाप रा. 
 
कानाचा हिका खरी खोटी गोष् साहंगतली असताना सहज हवर्श्ास ठेविारा; र्हाडखोरारे् खरे मानिारा. 
 
कानाडा   हव. कमी म दतीर्ा; लहान; तोकडा. 
 
कानाडी  हिहव. कानापयंत; आकिच (बाि सोडायच्या वेळी धन ष्ट्यार्ी दोरी कानाच्या टोकापयंत 
ओढतात यावरून) : ‘रीढ कानाडी भरंुनी नीजभ जन ।’ - उषा १४०४. 
 
कानाडी   हव. म क्त; मोकाट : ‘तेथ स्त्रीयारें् दशचन स्पशचन भाषि करी तेयार्ी कानाडी म काटा जािहवया.’ 
-  आत्मभाष्ट्य. 
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कानाडी   स्त्री. १. बाि; बािारं्ा भाता : ‘तो कोरसीया कानाडी : पहरिेदारें् सीर पाडी :’ - म प्र २१५३. २. 
धन ष्ट्य; कमठा; मेढा. 
 
कानाडोळा प . १. (प्र.) कािाडोळा; एखाद्या अपराधाकडे द लचक्ष; मनात न आििे. २. डोळ्यानंी 
केलेली खूि; ग प्त खूि. (हि. करिे.) ३. उदासीनपिा; द लचक्ष; आळस; हढलाई. [सं. काि + डोळा] 
कानाढेरी स्त्री. उपेक्षा, टाळाटाळ. (िंाडी) 
 
कानामात्रा स्त्री. (श द्धलेखनात) अक्षरावर द्यायर्ी काना, मात्रा, झबदू इ. हर्न्द्हे. 
 
कानारी   हव. कोकिी. (गो.) 
 
कानािी हत झीच्या कानावर शोभेसाठी झकवा संरक्षिासाठी घालावयार्ी धातूर्ी झकवा कापडार्ी 
भषूिे. 
 
कानावतय प . घोड्ाच्या कानावरील केसारं्ा भोवरा. हा अश भ मानतात. 
 
काणनट लहान आकारार्ी हवषारी सापार्ी जात. 
 
काणनडेपि न. हट्ट; हवहक्षप्तपिा; हेका; हर्डखोरपिा : ‘क्षीितेरे् योगेंकडून काहनडेपि फार 
आहे.’ - ऐसंसाखं ३. २१२. 
 
काणनविा प . कानातील मळ. (गो.) 
 
कानी स्त्री. १. जोंधळ्यावरील एक रोग. पहा : कािी २. लोंबी; किीस. 
 
कानी स्त्री. १. ग राच्या दाव्यार्ा फास; दाव;े काढिी; पेंढे (ग राचं्या गळ्यातं अडकवण्यारे् अगर 
त्यालार् जोडलेले द सरे); दाव्यातील दोन्द्हनपैकी एका बाजूर्ी दोरी : ‘ऐसें सत्य स खखानन । जीवाहस लावहून 
कानी ।’ - ्ा १४. १५८. (को.) २. झशके व त्याच्या दोऱ्या. ३. लहान दोरी. (कर.) पहा : कािी [क. कण्िी 
- दावे, दोर] 
 
कानी हव. हतरपे; वाकडे : ‘पढहलये धोंडी । नेिें कानी म रडी ।’ - ्ा १४·१८६. 
 
कानीझ स्त्री. मोलकरीि; दासी. [फा. कनीज] 
 
कानीन हव. १. क माहरकेला लग्नापूवी िंालेला प त्र : ‘क मारीदश ेहतच्या उदरी व्यास कानीन जन्द्मला ।’ 
- म आहद २१·५०. २. म लीर्ा म लगा; दौहहत्र. [सं.] 
 
कानुगो पहा : कानगो 
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कानुड पहा : कानडी : ‘भाषा कान ड बोबडी वािी ।’ - दाहव २८९. 
 
कानुडा हव. लबाड; ल च्चा; कपटी. पहा : कानडा 

प . श्रीकृष्ट्ि : ‘कान ड्ाने मािें मन मोहहलें  ।’ - अमृत १४. [सं. कृष्ट्ि, कन्द्ह - कान  + डा] 
 
कानू स्त्री. १. (कायदा) अट; हनयम; ठराव. : ‘त्यानंी अशी कानू कधी आपिावर र्ढवनू घेतली नाही 
ते आता ंकसे कबलू कहरतील.’ - ऐलेसं २·६१३. २. हक्क; रीत; वहहवाट. ३. बाजारात हविीला आलेल्या 
हजनसावंरील द्यायर्ा कर, पट्टी : ‘हल्ली सालोसाल नजरेर्ी कानू गावगन्नास बसहवली ते दूर करावी.’ - ऐहट 
२·४१. ४. हनयम; कायदा : ‘पूवापार यास माफ असता ंहाली कानू करावयास कायी गरज.’ - मइसा २०·३६०. 
[फा. कानून] 
 
कानू प . कायदा : ‘महमद अलीखान हर्त झात कानू पाहून काम करिार.’ - इएम पी १११. 
 
कानूकनात स्त्री. र्ाल; रीत; कायदा; हक्क. [अर.] 
 
कानूकवाइत स्त्री. कायदेकानू : ‘जलतरू पाषाि हनहधहनके्षप कानूकवाईत देखील हक्कदार खोती 
प त्रपौत्री वशंपरंपरेने अक्षय देिे हदले.’ - दसझशमोइ १३. 
 
कानूकाननात स्त्री. अव. कर, पट्टी वगैरे : ‘वठेी, जैठा व बाजे कानूकाननातीर्ा उपसगच न देिें.’ - 
मइसा २०·३६०. 
 
कानूकायदा प . (शाव्य.) कायदेकानू, हनयम, ठराव वगैरेंना सम च्चयाने योजतात. 
 
कानूजापता प . सरकारी कायदेकानंूरे् प स्तक. 
 
कानून न. एक वाद्य. (गो. कान्ना) 
 
कानूनात पहा : कानूकनात 
 
कानूबाब स्त्री. एक कर. पूवी मराठी म ल खात जमीनदार हा कर बसवत. 
 
कानेकोचे प . अव. १. कोन व कोपरे, खार्ा - खोर्ा. २. (ल.) गूढाथच; आतील ख बी; रहस्य; ममच. 
(हि. जाििे, समजिे, पाहिे.) 
 
कानेटी स्त्री. कानात जािारा घोिीच्या वगातील एक लहान प्रािी. (क .) 
 
कानेदर पहा : कांडेचोर 
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कानेर, कान्हेर प . गडबड; त्रास; कटकट (वाद्यारं्ा आवाज इत्यादनर्ी) : ‘इंहजनार्ा फारसा कानेर 
होत नाही.’ - मोटरहटप्पिी (जगती १·२४·१८) [सं. क्वहित ] 
 
कानो प . वासरासारखे तोंड असलेला मासा. (िंाडी) 
 
कानोकान, कानोकानी हिहव. किोपकिी; एकाने ऐकून द सऱ्याला साहंगतलेले, ऐकीव : ‘फार र्ागंली 
तू जर माहीत कळलीस कानोकानाला ।’ - अफला ७६. 
 
कानोड, कानोडा हव. वाकडे; एका कानावर; बाजूवर कललेले; कलते : ‘मातीर्ा क ं भ कानोडा 
ठेऊन...’ - ऐराप  (हववाहहवधी) ८१. (व.) 
 
कानोडिे पहा : कानवडिे 
 
कानोडी   हव. शरझमधी : ‘वाहीसन िंाली कशी त िंी कानोड कानोडी !’ - बगा १८४ 
 
कानोबा   प . १. जन्द्माष्मी २. कृष्ट्ि. (िंाडी) 
 
कानोर (अर्श्.) पायाच्या आतील बाजूस आलेले रे्सनट फळासारखे हाड. 
 
कानोसा   प . आंबोळी. एक खाद्यपदाथच. 
 
कानोसा  प . दूरर्ा शब्द कान देऊन एकाग्रतेने ऐकण्यार्ी कृती. (हि.घेिे, लागिे) 
 
कान्नी, कान्न्या स्त्री. काहंजण्या; देवनसारखा पि एक सौम्य रोग. 
 
कान्नूबान्नू पहा : काण्िूबाण्िू 
 
कान्माते्र हिहव. ऐकले न ऐकल्यासारखे (गो.) 
 
कान्वेत प . र्ाकू; स री. (गो.) 
 
कान्सरी  स्त्री. अव. (वस्त्रोद्योग) कापड हविताना ते तािलेल्या ल्स्थतीत राहाव ेम्हिून दोन्द्ही 
बाजंूना लावलेल्या टार्ण्या, टोर्लेल्या पट्ट्ट्या. पहा : काटसरी 
 
कान्सुरे  शल्क्तहीनारे् भाषि. (गो.) 
 
कान्हम स्त्री. एक प्रकारर्ी शतेजमीन. 
 
कान्हा प . पोईर्ा (नारळीच्या िंापार्ा, र्ोडार्ा शवेटर्ा भाग) एक त कडा. (को.) 
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कान्हा, कान्हू, कान्हो प . १. बालपिार्ा कृष्ट्ि २. (ल.) तान ले; लहान मूल. [सं. कृष्ट्ि - कण्ह - 
कान्द्हा] 
 
[कान्हा, कान्ही, कान्हू, कान्हाडोळा-कान्हामात्रा हे शब्द काना, कानू इत्यादी शब्दाखािी पहावेत.] 
कान्हाई, कान्हाडे (लहडवाळपिे) पहा : कान्हा २ : ‘मािें सावळे कान्द्हाई ।’ - हहर १८·८९. 
 
कान्हाडी पहा : कानाडी : ‘कान्द्हाडी वेहढली आकिच ।’ - वसेीस्व १४·१३५. 
 
कान्ही स्त्री. ग रे बाधंायर्ी दोरी; लहान दाव.े (व.) : ‘जीवाहंस लाउहन कान्द्ही ।’ - राजा १४·१५७. पहा 
: कानी [क. कण्िी = दावे, दोर] 
 
कान्ही स्त्री. १. ज्वारी, गहू यावंर पडिारा एक रोग, यात धान्द्यारे् किीस झकवा लोंबी काळी पडते, 
हबनदाण्यारे् काळे किीस : ‘कान्द्हन पडे हपकासी । घाली शतेासी झनदिे ।’ - एभा १०·५१४. २. (ढोरधंदा) 
र्ामड्ारे् केस हनघाल्यावर केस आहि वरील त्वर्ा याचं्या दरम्यान असलेला एक काळा पदाथच. (हि. 
काढिे.) [सं. कृष्ट्ि = काळा] 
 
कान्हू स्त्री. कायदा. पहा : कानू : ‘बसैहवली यािें कान्द्हू ।’ - देप ८२. 
 
कान्हेर प . कान हकटविारा गोंधळ, कलकलाट, आवाज. 
 
कान्होिा प . पोटात प रि घातलेली मोठी करंजी; कानवला. (व.) 
 
कान्होिा प . तान्द्ह्या म लाच्या कानातून हनघिारा पाढंरा मळ, कानवा; कानहवळ. 
 
काप प . अव. हस्त्रयाचं्या कानातील क ड्ासंारखा दाहगना. [क. कोप्प ] 
 
काप प . १. कापून हनघालेला त कडा; फाक; फोड; त कडा (फळार्ा). (हि. करिे, पाडिे, पडिे.) 
: ‘त्या शातंतेरे् काप काढल्यासारखा एक हवहर्त्र आवाज ऐकू येई.’ - डोह ९५. २. हमठाईच्या वड्ा; हमठाई. 
(क .) [प्रा. कप्प - काटिे] 
 
काप स्त्री. कातळ; कातळासारखी टिक जमीन. 
 
काप प . िाविी; तळ; गोट : ‘कापाच्या मदैानात आल्यावर, ...सभा भरली.’ - के १०·६·३०. [इं. 
कँप] 
 
काप प . १. कापिे; थरकाप; लटपट; थरथर : ‘हवषयन कैसा, देहन हशरता ंअशयोभयोत्थ कापं रतू ।’ 
- मोभीष्ट्म ७·१७. २. भीती; भय : ‘मनातं कापं हतच्या ।’ - मोवन ४·१४५. 
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कापकडी सुपारी कोवळ्या स पारीरे् हशजवनू वाळवलेले काप. (राजा.) 
 
कापखडी स्त्री. पडीक जमीन. 
 
कापखंड न. धन ष्ट्य : ‘ते र्ालते धन कडे । आड वागोहन कापखंडे ।’ - नरुस्व ७४६. 
कापखंडी प . अधचर्रंाकृती परशू : ‘हरप घसे कापखंडी क ठारा ।’ - गस्तो ५०. 
 
कापट, कापटे प . खि (र्ोळीर्ा); कापडार्ा त कडा, कपटा. (व. ना.) [सं. कपचट] 
 
कापटिे, कापडिे उहि. भादरिे (मेंढ्या, म्हशी). (को.राजा.) 
 
कापटा प . त कडा; फाळका (केळीरे् पान, कागद, दगड, लाकूड इत्यादीर्ा.) पहा : कपटा. (वा.) 
कापटे काढिे - खून करिे; खूप मारिे, बडविे. (व.) 
 
कापटी स्त्री. १. पातळ, र्पटी फोड; फाक; र्कती; कार्री (आंबा, टरबजू इत्यादीर्ी) (को.) : 
‘कोवळ्या येलफळाच्या कापट्या करून त्या स कवतात.’ - फहर् १५१. २. ढलपी; त कडा (लाकडार्ा). 
(गो.) 
 
कापट्य  न. कपट; फसविूक; खोटेपिा. [सं.] 
 
कापड न. १. वस्त्र; कपडा; ल गडे : ‘जी हकरव ूतरी कापडारे् ।’ - ्ा ११·५४. २. (वस्त्रोद्योग) उभार 
स तात आडवि सूत घातले म्हिजे त्याला कापड म्हितात. (गो.) [सं. कपचट] 
 
कापडकरी प . कापड हवकिारा; बजाज; घाटी. 
 
कापडगज प . कापड मोजण्यारे् एक साधन. हा गज साधारि एक मीटरपयंत लाबंीर्ा असतो. 
 
कापडगादी स्त्री. तलवारीला कापडाच्या घडीने घासण्यार्ी हिया. 
 
कापडचोपड न. (व्यापक) वसे्त्र व इतर पदाथच (तूप, तेल इ.); कापड व द सऱ्या हकरकोळ वस्तू. 
[कापडरे् हद्व.] 
 
कापडचौकी स्त्री. कापडार्ा तंबू : ‘राजहगरी माडंहवया । स रंगा कापड र्ौहकया ।’ - हशव ५७२. 
 
कापडिे उहव्र. कापडाने मढविे (ित, खाबं इ.). (को.) 
 
कापडिे पहा : कापटिे 
 
कापडतागा प . कापडार्ा वीस ते र्ाळीस वारार्ा त कडा. 
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कापडणनशी, कापडणवशी   स्त्री. कापडासंबंधी हलहायरे्, कापडहनसारे् काम, ह िा. 
 
कापडनीस, कापडणनवीस प . फरासखान्द्यातील अहधकारी; राजाच्या वस्त्रागारावरील 
अहधकारी. 
कापड भांडाणरिी स्त्री. वस्त्रभाडंारार्ी व्यवस्था पाहिारी दासी : ‘दोहन धाया, दोहन गौळनी । दोहन 
कापडभाडंाहरिी ।’ - उह १६४. 
 
कापडमादनें न. वस्त्र ओले करून अंग प सिे; वस्त्रपहरमाजचन :‘एका हदसाआड कापडमादने :’ - 
पूजाव. [सं.] 
 
कापडिेप पहा : मातकापड 
 
कापडवणत, कापडवती हव. स्त्री. कापडाने ग ंडाळलेली : ‘करावयेा मूस कापडवती : आहिजे वावरूळीर्ी 
माती ।’ - रकौ ९८. 
 
कापडी प . गंगेर्ी कावड खादं्यावर घेऊन रामेर्श्राला जाता जाता वाटेत गंगोदक, जपमाळा इ. 
हवकिारे याते्रकरू. भगव ेवस्त्र, भगवी पताका असलेले याहत्रक; तीथचयात्रा करिारे. (सामा.) याते्रकरू, 
प्रवासी, म शाफर : ‘हजये मागीर्ा कापडी । महेश  आिं नी ॥’ - ्ा ६. १५३. [सं. कापचहटकः] 
 
कापडी हव. कापडारे् बनवलेले. 
 
कापडीक प . याते्रकरू. पहा : कापडी : ‘म क्तीरे् कापडीक ।’ - भाए १०३. 
 
कापडे पहा : कापडी : ‘तव परमेर्श्रपूरीर्न ऋध्दप रर्ी कापडीयें (याते्रकरू) : देवभट : महदाइसे आली :’ 
- लीर् ४. ५२. 
 
कापि, कापिी स्त्री. १. श्मश्रू; हजामत. (क . गो.). २. (हवश.े) कापिी; िाटिी (हपकार्ी); पीक 
काढिे. 
 
कापिावळ स्त्री. कापण्यार्ी, तोडण्यार्ी मज री (पीक, शते, लाकूड इत्यादीर्ी). 
 
कापिे उहि. १. िाटिे; हर्रिे; ठार मारिे; फोडिे; तोडिे; दोन भाग करिे (धारदार शस्त्राने) : ‘आहि 
कापौहन एका मारन ।’ - रा्ा ९. १६०. २. (ल.) कपात करिे; कमी करिे; काटाकाट करिे, वळते करून 
घेिे (पगार, वषासन, रोजम रा इ.). ३. हजामत करिे. (को.) ४. होण्यासारखे, उरकण्यासारखे असिे 
(काम). ५. खर्च करायला लाविे. [सं.] (वा.) कापल्या करंगळीवर न मुतिे - (नकाराथी) केव्हाही 
कोिाच्याही उपयोगी न पडिे. [सं. कृप] 
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कापिे अहि. हलिे; कंपायमान होिे; घाबरिे; धडधड वाजिे : ‘क रवाळूहन म्हिे तंू गा राजस ता योग्य 
तू न कापंाला ।’ - मोहवराट ३. ७७. [सं. कंप] 
 
कापण्या स्त्री. अव. जनावराच्या काळजामधील मासंापासून तयार केलेला पदाथच. (खज रासारखा). 
 
कापण्या शकंरपाळी. 
कापता हव. हिहव. हतरकस; कातरता. 
 
कापन स्त्री. भातकापिीरे् काम. (िंाडी) 
 
कापरविी न. कापराच्या वासारे्, कापूर घातलेले पािी. [सं. कपूचर + वन = पािी] 
 
कापरा, कापरी कापरे प . न. स्त्री. १. कंप; थडथड; ह डह डी; कापण्यार्ी हवकृती. (हि. स टिे, 
उठिे, भरिे.) : ‘हृदयी वाटून भय कापंरा ।’ - नव १०. ६५. २. (ल.) भीती; भय. 

हव. कापिारा; कंपायमान; भीरू. हभत्रा : ‘केला असेल भीमें व्यहू जसा बाल कापंरा भतूें ।’ - 
मोभीष्ट्म ६. ३. [सं. कंप] 
 
कापिा पहा : काफिा [सं. कंप]  
 
कापशा हव. १. फोफशा; लठ्ठ; स्थूल; ढमाळ्या. २. हलका; पािी स टलेला; कापसासारखा मऊ (म ळा, 
भोपळा, दोडका). (को.) 
 
कापशी स्त्री. कापसारे् िंाड; कापूस. याच्या अनेक जाती आहेत. या िंाडास येिाऱ्या बोंडापासून कापूस 
हनघतो. कापशीच्या हबयारें् (सरक्यारें्) तेल काढतात. [सं. कपास] 
 
कापसरपळी स्त्री. कानाच्या पाळीत घालायर्ा अलंकार. हा क ड्ाच्या आकारार्ा असतो. क ड्ात 
व यात फरक हा की याला बाजूला हटकलीच्या आकारार्ी झर्र्ोक्याप्रमािे फ गीर सोन्द्यार्ी टीक व त्याच्या 
खालच्या बाजूला मोत्यारे् डाले (तबकडी) व सोन्द्यार्ी सरफळी (साखळी, श्रीमंत लोक साखळीला हहरे-
मोती लावतात) असते. साखळीर्ा आकडा कानाच्या बाजूने गालावंरून वर केसात अडकवतात. 
 
कापसाखळी स्त्री. दाहगन्द्यार्ी साखळी; कापार्ी साखळी. 
 
कापसाचा नग कापूस मोजण्यारे् माप. धारवाड येथे ४८ मिाला एक नग म्हित असत व २८ पौंडार्ा एक 
मि असायर्ा. (धार.) 
 
कापसाची मोट (ल.) लठ्ठ, स्थूलदेही मािूस. 
 
कापसाविे, कापसाळिे अहि. १. कापसाप्रमािे तंत मय जळमट होिे; हबघडिे (काकडी, भोपळा वगैरे 
फळ); ब रसिे. २. पू घट्ट होिे (गळू वगैरेमधील). 
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कापसाळे न. देवाला वाहण्याकहरता हस्त्रया तयार करतात ते कापसारे् क ं कू लावलेले वस्त्र. 
 
कापसाळे न. एका जातीर्ी मासळी. (गो.) 
 
कापळा, कोपळा  प . उंडीच्या गरार्ा काप. (कों.) 
कापा हव. कापून खाण्यासारखा, टिक व भरलेला (आंबा, फिस, इ.फळ). 
 
कापा प . कापलेला भाग, काप. (िंाडी) 
 
कापाकाप, कापाकापी स्त्री. १. बऱ्यार् मोठ्या प्रमािावर अनेक हदवस र्ालिारी हपकारं्ी, शतेार्ी 
कापिी; िंाडािं डपारं्ी तोड; लाकडे कापण्यार्ी हिया. २. कत झल; तोडातोड; िाटािाट. ३. कपडे 
हशवण्याकहरता कापड कापिे. 
 
कापा फिस ज्यारे् गरे मऊ नसून करकरीत असतात असा फिस. हा उत झम समजतात : ‘कवन बह त 
उदरामधन भरलें , फिस जसा मोठा कापा ।’ - होला १८. 
 
कापाि न. नरोटी. 

हव. नरोटीप्रमािे श ष्ट्क : ‘मामलीयार्ा तो कापाल केलेले !’ - पेद ३४·१६९. 
 
कापाणिक प . वाममागी, शवै - शाक्तपथंी लोक, संप्रदाय. (ह्याचं्या हातात पािी हपण्यासाठी 
कवटी असते यावरून). 

हव. कपाळासंबंधी; कवटीसंबंधी. [सं.] 
 
काणपन्निे पहा : कापिे; घाबरिे; भयाने थरथरिे : ‘रंभा काहपन्नली गदगदा ।’ - म रंश  ४३९. 
 
कापी स्त्री. सोललेल्या सोडिाच्या कार्थ्याच्या वररे् साल. (क .) 
 
कापीताव प . कप्तान; नायक. (गो.) 
 
कापीि पहा : कापिी : ‘दोन गड्ानंा नाय ऐकायर्ी मी कापीलीला अन् बाधंीलीला.’ - आआश े१२६.  
 
कापीव हव. १. कापलेला; तोडलेला; िाटलेला. २. कापायला योग्य. कापा. 
 
कापीव सुपारी द धात हशजवनू वाळवलेले स पारीरे् काप, फोडी, त कडे; कापकडी स पारी. 
 
कापुरपाईक स्त्री. रखवालीच्या कामाबिल देसायाला हमळावयार्ा हक्क. 
 
कापुरवानी प . कापूर हवकिारा : ‘काप रवानीयार्ा ंहाटी : घेइजे पोतासार्ी पेटी ।’ - हशव ३२९. 
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कापुसिे अहि. १. (एखादा पदाथच) ब रशीने, पाढंऱ्या तंतंूनी आच्िाहदत होिे; ब रसिे. २. स्थूल, 
थलथलीत, लठ्ठ होिे. 
 
कापू प . रातवा पक्षी. (िंाडी) 
 
कापूर प .  एक पाढंऱ्या रंगारे् ज्वालाग्राही स गंधी रव्य. बऱ्यार् िंाडापासून व दालहर्नी इत्यादी 
रव्यापासून कापूर बनवतात. भारतात कापूरकेळीपासूनही कापूर हनघतो : ‘काप रें तें र्ागं  मालाहथलें  ।’ – 
हशव ६२९. [अर.] [सं. कपूचर] 
 
कापूरआरती स्त्री. १. तबकात कापूर पेटवनू त्याने देव, ग रु, ब्राह्ि यानंा ओवाळण्यार्ी हिया. २. 
कापूर पेटवण्यारे् पात्र; हलकारती. 
 
कापूरकचरा, कापूरकचरी प . स्त्री. एक स वाहसक कंद. [सं.] 
 
कापूरकरदळी स्त्री. हजच्या गाभ्यातून कापूर हनघतो अशी कदचळ, केळ. 
 
कापूरकेळ, कापूरकेळी स्त्री. एक प्रकारर्ी केळ. पहा : कापूरकरदळी : ‘वरौहन कापूरकेळी । भ्रमरारं्ी 
िंाकं उहठलन ।’ - हशव १०५. 
 
कापूरगौरी हव. कापरासारखी गोरी; श भ्र : ‘कापूरगौरी र्ोखट ।’ - ऋ ८२. 
 
कापूरणचनी स्त्री. हर्नी कापूर; एक औषधी वनस्पती, रव्य. [सं. र्ीनाक + कपूचर] 
 
कापूरपोवळे न. खोटे, कृहत्रम पोवळे. (हे लाखेरे् करतात). 
 
कापूरबाब स्त्री. वारसाहक्क. 
 
कापूरभेंडी स्त्री. (वन.) डोंगराळ प्रदेशात डोंगरकड्ावर होिारे एक िंाड. यार्ी पाने 
देवकपाशीच्या पानासारखी असतात. याला पाढंरी फ ले येतात. याच्या म ळास उत्कृष् वास येतो. गंडमाळा 
वगैरे गं्रथीरोगात यारे् मूळ थंड पाण्यात उगाळून लेप करतात. 
 
कापूर मोती खोटे, कृहत्रम मोती (हे पाऱ्यारे् बनवतात). 
 
कापूरविी पहा : कापरविी 
 
कापूरवेि, कापूरवेिी स्त्री. १. नागवलेीर्ा एक प्रकार : ‘कापूरवलेीर्ी र्ोखडी । उजहळली परीवडन ।’ 
- ऋ ८४. २. एक फ लवेल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कापूस, कापुस प . १. कपाशीच्या बोंडातील तंत मय पाढंरा पदाथच. ह्यापासून सूत काढतात व स तार्ी 
वसे्त्र करतात. आखूड धाग्यार्ा व लाबं धाग्यार्ा इ. यारे् अनेक प्रकार आहेत. (हि. झपजिे, कातिे, लोढिे, 
वठिे) रुई, सावरी, क डा व इतर काही िंाडे याचं्यापासूनही असार् पदाथच हनघतो : ‘का ंपटत्व काप सा । 
मातू होय ॥’ - ्ा १४·१६०. २. (ल.) अवाळू, र्ामखीळ वगैरेमधील पाढंरे कापसासारखे फ सफ शीत मासं. 
३. केळीच्या कालातील तंतू. ४. तवसे, भोपळा इ. नासल्याम ळे आत होिारा पांढरा पदाथच. [सं. कापास] 
(वा.) कापूस वठिे - लोढिे, कापसातील सरकी काढिे. कापूस महाग करिे - (ल.) कृश, अशक्त होिे. 
(गो.) 
 
कापूसकांदा प . एक वनस्पती. (िंाडी) 
 
काप्टा प . र्ोळीरे् कापड. (िंाडी) [सं. कपचट] 
 
काफर, काणफर हव. १. अश्रद्ध; यह दी, हिस्ती अगर म सलमान धमचगं्रथावर श्रद्धा न ठेविारा; परधमी; 
नाल्स्तक; पाखंडी : ‘प्रथम तंू कोि काफर आहेत तें सागं !’ - स्वप १४३. २. (ल.) ल च्चा; लबाड; बदमाश; 
हरामखोर. ३. हबशी. पहा : काफरी [फा. काहफर] 
 
काफरशाई स्त्री. काफरारे् राज्य : ‘यवनारें् मनातं की काफरशाई जाहली.’ - ऐहट १·२८. 
 
काफरी प . १. हबशी; हशिी. २. पूवच आहफ्रकेतील एक जमात; एक आरमारी दयावदी म सलमान जात : 
‘गिातून काफरी पलोन आले.’ - पेद ९·३०. 
 
काफिा, काणफिा प . १. प्रवाशारं्ा, लमािारं्ा ताडंा; प्रवासी याते्रकरंूर्ा ताडंा; समूह; कारवान 
: ‘हकती एक ते काफले लूटताती ।’ - इमं २४. २. जहाजारं्ा, गलबतारं्ा सम दाय; आरमार. (वा.) काफिा 
करिे - ल टिे. [फा. काहफला] 
 
काणफिासािार प . कारवानारं्ा नायक. 
 
काफी प . (संगीत) १. एक राग, गानसमय मध्यरात्र, तरी पि सावचकाहलकही मानतात. २. एका 
थाटारे् नाव. यारे् सात स्वर असे :- श द्ध षड्ज, श द्ध ऋषभ, कोमल गाधंार, श द्ध मध्यम, श द्ध धैवत व कोमल 
हनषाद. 
 
काफीकानडा प . (संगीत) एक राग : ‘आपल्या घराण्यात र्ारपार् तऱ्हेरे् काफीकानडे गाहयले 
जातात.’ - थोसं २०४. 
 
काब स्त्री. काबू; संधी : ‘हटपूशी सलूख कहरतील अथवा जरबेत आहितील जशी काब पहातील तसे 
कहरतील.’ - मझशयाकंा ३४४. 
 
काबजात, काबजाती स्त्री. ताबा; अम्मल; सत झा : ‘हसिीच्या हकल्ल्याच्या काबजातीर्ी म बारकीआँ 
शहाग्मतपन्द्ह्यास हदली जाली.’ - ऐहट २·९०. [फा. कल्ब्िंयत्] 
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काबरिे हि. नखाने ओरबाडिे. (िंाडी) [सं. खजचन] 
 
काबरा हव. भ रकट; काळा. पहा : कबरा [सं. कबूचर] 
 
काबरा प . भ ईसरपट पसरलेले िं डूप (नेपती, आदंड, परं्ोबदं इ. िं डपे). [झह. काब्रा] 
 
काबरें हिहव. अंगावर हठपके असलेले : ‘द धवडीर्न करडन काबरी । रोंदेर्ी सोनेखैरन । - वह. 
 
काबिी हव. काबलूसंबधंी (उंट इ.). 

स्त्री. भाजलेले पाढंरे काब ली हरबरे. हे श िवारी वाटतात. यावरून खारे वाटािे वाटतात 
त्यानंाही म्हितात. ह्यानंा हतखट, मीठ व हळद लावलेली असते. 
 
काबळा, काबळो, काबिो, काबाळ प . कार्थ्या; नारळावररे् तंतू. (गो., क .,को.) 
 
काबा प . उत झरेकडील लोक; ओखा मंडळातील झकवा ग जरातेतील वाटमारी करिारे र्ारे् 
लोक.[ग .] 
 
काबा प . कोवळा, बेर्व नारळ. (को.) 
 
काबा प . लाबं पायघोळ अंगरखा : ‘हहरव्या मखमलीर्ा रत्नखहर्त काबा त्याच्या अंगावर होता.’ – 
श्रीयो २·५३४. 
 
काबा प . मके्कला महशदीत असलेला मोठा काळा दगड : ‘काबाच्या हदशकेडे तोंड करून नमाज 
पढले.’ - थोसं १३७. [फा.] 
 
काबाड, काबाडकष्ट, काबाडकाम पहा : कबाड : ‘मग स्वप्नार्ें काबाड । ओपी हनरा ॥’ - ्ा १८·५४०; 
‘काबाडकष् म लीर् करतात.’ - नाक  ३·४२. 
 
काबाड हव. हनरथचक (र्र्ा). 
 
काबाडखोत प . काबाडार्ी खोती करिारा; सरकारला सरपि प रविारा मक्तेदार. (को.) 
 
काबाडखोती स्त्री. सरकारला सरपि प रहवण्यार्ा मक्ता. 
 
काबाडी स्त्री. मालार्ी गाडी. 

प . मजूर; कष् करिारा मािूस; कबाड वाहिारा; ज्याला नाजूक, क शलतेरे् काम करता येत 
नाही असा मािूस; सामान, ओिें वाहून नेिारा : ‘काबाडी वाहती काबाड ।’ - दास ६·९·६. 
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काबाय स्त्री. िंबले. (गो.) [फा. कबार्ा] 
 
काबासांव न. तडजोड; हनकाल. (गो.) 
 
काणबिा स्त्री. स ईि. 
काबीज हव. १. कब्जा घेिारा; सत झाधीश : ‘प न्द्हा पाटीलबाबा सल्तनतीत काबीज होईल.’ - हदमरा 
१·२५२. २. आधीन; हस्तगत; ताब्यात आलेली; ताब्यात घेतलेला. (हि. करिे, होिे.) 

न. त्रास; दगदग. [फा. काहबझ्] 
 
काबीजमुत सणरफ हव. कब्जा व वहहवाट उपभोगिारा : ‘हगाह की काबीज म तशरीफ बाहात झर 
वसे नाही.’ - मइसा २०·४७. [ फा.] 
 
काबीजात, काबीजाद प . काबीज केलेला प्रातं; ताब्यातील प्रदेश : ‘नवीन काहबजादनतील झहदू 
लोकारं्ा न्द्यायहनयम एक प्रकारच्या कायद्यानें र्ालत होता.’ - गोमातंक रीतीभाती प्रस्तावना. [फा. काहबझ्] 
 
काबीजाती स्त्री. ताबा : ‘यावरी त्यारं्ी काबीजाती बसैली.’ - पेदसमा २१७. 
 
काबीि हव. १. कतृचत्ववान; कतचबगार; ह शार; प्रवीि; लायक : ‘एक काबील मन ष्ट्य नजीबखान रोहहला 
आहे.’ - भाब २०. २. मजबूत; बळकट; हर्वट. [फा.] 
 
काबीि स्त्री. शासनाकडून प्राप्त हमळालेली शतेजमीन. (िंाडी) 
 
काबुची हव. ल च्चा; धूतच; फसव्या; य ल्क्तबाज : ‘मोंगल लोक काब र्ी आहेत.’ - मइसा १·५२. [फा. 
काबरू्ी = ज लमी, अहनबधं] 
 
काबुयार, काबुयारी पहा : काबू 
 
काबू स्त्री. १. संधी : ‘आपली काब ूसाधून तेथें न ग ंतता महाराजानंन स्वराज्यातं यावें.’ - हर्त्रग प्त ८०. 
(हि. करिे, साधिे) २. कब्जा; ताबा; सत झा; हनयंत्रि : ‘पातशहारे् मनातं स्वामनरे् काबूतं राहावें.’ - हदमरा 
१·११. (हि. आििे, ठेविे.) 

हव. १. बळकट; मजबतू : ‘(रे्नरायद गच) इतका काब ूहकल्ला असून एकाएकी फते झ िंाला.’ - 
ऐलेसं १२२४. २. धूतच; कावबेाज; लबाड. [फा. काब ू= सामर्थ्यच; सत झा] 
 
काबूकार, काबूयार, काबूवर, हव. धूतच; हहकमती; लबाड : ‘जाटातं जीव आहे.... मोठा काबकूार 
आहे.’ - मइसा १. १३९; ‘काबवूार खरा हफरंगी’ - आयाह ३. 
 
काबूचीपिा प . हरामखोरी : ‘म रारराव यारे् क र्ोद्यात आहेत हेही काब र्ीपिास र् कत नाहनत.’ - 
पेद २८·८७. 
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काबूतिब हव. संधी साधिारा : ‘इंग्रज बेइमान काबतूलब’ - पया ४६४. 
 
काबूदाबू प . पार्पेर् : ‘त्यात मजकूरहहताहहत आंदेश ेकाबदूाबू हनभाविी करून पाठवाव ेअसें 
होतें.’ - मझशयाकंा ७०. 
काबूबाज हव. कपटी : ‘इंग्रज काबबूाज.’ - मझशयाकंा १९३. 
 
काबूयारी स्त्री. ल च्चेहगरी; धूतचता. 
 
काबूवख्त प . संधी; योग्य समय : ‘खालन मदैान देखून व काबूवख्त पाहून’ - ऐलेसं ३५६७. 
 
काम प . १. मदनहवकार; संभोगेच्िा : ‘या कारिें कामें । स्त्रीप रूषय ग्में ।’ - ्ा १६·३१०. २. मदन; 
कामदेव : ‘जाळ गळ्यामझध माळ कशाला व्याळ काम कोपला ।’ - राला ८७. ३. इच्िा; स्पहृा; आकाकं्षा : 
त ला राम सेवहेविे काम नाहन ।’ - वामन भरतभाव २३. ४. धमच, अथच, काम, मोक्ष या र्ार प रूषाथांतील हतसरा 
(हवषयोपभोग). ५. (संस्कृत रर्नेत) आपल्या मनाप्रमािे वागिारा. जसे :- कामवाद = वाटेल ते बोलिारा; 
कामभक्ष = इच्िेप्रमािे खािारा; कामर्ार = आवडेल ते करिारा इ. (संस्कृत रर्नेत त म प्रत्ययातं रूपाप ढे) 
इल्च्ििारा, वाहंििारा, जसे :- गंत काम = जाऊ इल्च्ििारा; भोक्त काम - खाऊ इल्च्ििारा इ. ६. इच्िा; 
लोभ : ‘जे स्वगचकाम  मनन धहरती ।’ - ्ा २·२५०. [सं.] 
 
काम न. एक प्रकारर्ा पािकोंबडीसारखा पक्षी. हा कोकिात कार्मतकापासून प ढे तळ्यामध्ये 
आढळतो. 
 
काम  न. १. गोष्; कायच; व्यापार; कृत्य. २. धंदा; उद्योग; हाती घेतलेला व्यवसाय. ३. हिया; कृती 
करण्यार्ा व्यापार : ‘कमार्ें काम सरे । हवरमे मन ॥’ - ्ा ७·१७७. ४. सामान्द्यतः कोिताही व्यवहार, बाबत. 
५. गरज; प्रसंग; प्रयोजन. ६. उपयोग; पात्रता; उपय क्तता; सोइस्करपिा. [सं. कमचन्] (वा.) काम काढिे 
- १. सपाटून त्रास देिे; मन मानेल तसे वागविे, सताविे, िळिे. २. (ल.) खोड मोडिे; क ं हठत करिे; 
नशा उतरिे; खरडपट्टी काढिे; जेरीला आििे. ३. ठार मारिेश; नाश करिे; काडंात काढिे : ‘सन १८७३ 
सालन होन्द्याकोळ्यानें बडं केलें  व मारवाड्ारें् काम काढलें .’ - ग जा ५९. ४. काम लाबंविे. ५. रहतसमागम 
करिे, त्यात दमविे. (व.) काम चोरिे - अंग राखून, क र्राईने, रेंगाळत काम करिे. काम नसिे - 
हनरुपयोगी, हनष्ट्फळ होिे; (एखाद्या वस्तूर्ी) गरज नसिे. काम नाजुक िागिे - काम जोरात स रू असिे 
: ‘यैसीयासी म दबखर्ें काम रोजबरोज नाजूक लागले आहे.’ - पेद ७·५. काम बजाविे - करिे, पार पाडिे; 
तडीला नेिे. काम मनावर घेिे - १. महत्त्वारे् समजिे; झकमत देिे. २. एखादे काम करण्यार्ी मनापासून 
इच्िा होिे; कळकळीने िंटिे. काम मांडिे - कामात रस असिे. काम साधिे - वाटेल ते िंाले तरी काम 
तडीला नेिे, संपविे, प रे करिे. कामाचा अजोरा पडिे - थोड्ाशा र् कीम ळे प न्द्हा जास्त काम करण्यार्ा 
प्रसंग येिे : ‘त मच्या करण्याम ळे हवनाकारि कामार्ा अजोरा मात्र पडला.’ - पेद. कामात काम करून घेिे, 
कामात काम उरकिे - मोठे काम र्ालले असता त्याच्या साधनानंी त्यार् जातीच्या लहानशा प्रकाररे् काम 
साधून घेिे. कामात पडिे - १. कामात, धंद्यात, व्यवसायातं भाग घेिे, पत्करिे. २. पराभतू होिे; अयशस्वी 
होिे (उद्योगात, धंद्यात). कामात पािी णशरिे - व्यवहारात, धंद्यात तोटा होिे. कामात भर पडिे - काम 
हबघडिे. कामातून जािे - हनरुपयोगी होिे. कामा येिे - उपयोगी पडिे : ‘सहदेव मात्र कामा आला कहर 
हविम प्रकाम रिन ।’ - मोकिच ३८·३१. कामािा येिे - १. पत्करिे; सहन केले जािे. २. उपयोगी पडिे : 
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‘कहठि समय येता ंकोि कामाहस येतो?’ - र १०. कामािा येिे - लढाईत स्वामी कायाथच मरि येिे. कामािा 
वाघ असिे - हकतीही काम िंपाट्याने व पूिचपिे उरकिे : ‘मािंी आई कामाला वाघ होती’ - माप  ३. कामावर 
पडिे - १. उपयोग होिे. २. योग्य होिे; बरोबर असिे (कृती, रीत, काम इ.) कामी पडिे - सहन होिे; 
र्ालिे : ‘जर त्या पोराला आता कोिी हवर्ारलं तर माझ्या नाही हो कामी पडायर्ं.’ - पलको. कामी येिे - 
पहा : कामािा येिे : ‘गोखल्याचं्या हनशािाभोंवतन पारं्शें वीर कामन आले.’ - हवहव १०·१०·२२९. कामी 
िाविे - १. उपयोग करिे. २. वठेीला धरिे. खांदा देऊन काम करिे - िंटून, मनःपूवचक काम करिे. 
 
कामकटक न. मदनारे् सैन्द्य : ‘कामकटकीर्ा गजबजाट  : तैसा कोहकळारं्ा कळकळाट  ।’ - हशव 
२५८. 
 
कामकडवळीया प . मदनार्ा प त्र : ‘तो कामकडवळीया वहहला : नटला स्त्रीरूपें :’ -रुस्व २६५६. 
 
कामकर   प . मदनार्ा वगे : ‘माया हनयंता तो ईर्श्र । तो कामकर हनवारी ।’ - एभा २६·१७८. 
 
कामकराऊ हव. उद्योगी; काम करिारा :‘सर हजतके कामर् काऊ हततके ते कामकराऊ.’ - मी ५१. 
 
कामकरी प . मजूर; हेलकरी; नोकर. [सं. कमच + कर] 
 
कामकदा प . कायचकता : ‘बह कामकदा म्हिवी शहािा ।’ - दाहव १४७. 
 
कामकस्तुरी स्त्री. सब्जारे् िंाड. या िंाडाच्या हबयानंा त क मराई म्हितात. [सं.] 
 
कामकळा स्त्री. कामशास्त्र; कामार्ा आवगे; हवषयभोगारे् ्ान : ‘हास्यहवनोद कामकळा । हें ्ान 
नव्हे ।’ - दास ५·५·२९. 
 
कामकाज न. लहानमोठे, कोितेही काम, धंदा. 
 
कामकारभार प . कोटच करे्रीतील झकवा सरकारी कामकाज. 
 
कामकारि प . मंगलकायच (िंाडी). [सं. कमच + कारि] 
 
कामकारी हव. मदनार्ा वगे उत्पन्न करिारा : ‘नसे अंतरी कामकारी हवकारी ।’ - राम ५०. 
 
कामकांती स्त्री. मदनासारखी कातंी; स ंदर विच, रूप : ‘कन काम काहंत धवलारें । काळरात्रीर्ी ।’ - 
हशव ९४६. 
 
कामकुचरपिा पहा : कामचोरपिा 
 
कामक्रीडा स्त्री. स्त्रीप रुषारं्ा एकत्र शृगंार; मथूैन. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कामक्रोधिोभादी काम, िोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या षड हरपूंबिल योजायर्ा संके्षप : ‘हवकल 
पडता ंप्राक्तन । स्वधमी राहाटे कन मन । कामिोध शत्र  संपूिच । केले आधीन त वा ंकी ।’ - पापं्र १५·१३०. 
 
कामगत स्त्री. १. कामहगरी; उद्योग; करायरे् काम. २. मज रारं्ा मेळा. ३. काम करण्यातली ह शारी; 
कौशल्य : ‘बालगंधवांच्या जागा त्याचं्या बोटातून त्यार् जातनच्या त्यार् कामगतीच्या हनघत.’ - नटश्रेष्ठ ३१. 
४. भानगड : ‘अशा कामगती असतात आमच्या.’ - आआश े१८०. 
 
कामगंड प . कामवासनारें् हवकृत स्वरूप : ‘कामगंडार्ी भावना त्यानंी कृष्ट्िाच्या माथी मारून आत्मतृप्ती 
करून घेतली.’ - पहरहरी ९७. 
 
कामगार प . १. सरकारी नोकर (हर्टिीस, एखाद्या दजार्ा अहधकारी) : ‘राजसे समस्त स रवर 
। ते तंव मािें कामगार ।’ - कथा ३·४·१९. २. हगरण्या, कारखाना इ. त काम करिारा मजूर. ३. कायचकता : 
‘कामगार आहि आंगर्ोर । येक कैसा ।’ - दास १२·७·२९. [सं. कमचकार] 
 
कामगार संघ, कामगार संघटना कामगारारें् सवचसाधारि हहतसंबधं जपिारी, त्यारें् संरक्षि आहि वाढ 
याकंडे लक्ष प रविारी संघटना. 
 
कामगारी, कामणगरी स्त्री. १. कामधंदा; करायरे् काम; उरकायरे् काम. २. काम उरकिे, करिे; 
बजाविी. ३. काराहगरी; करामत : ‘कामगारी व्हावयार्ी असल्यास त्याप्रमािे नायब खानगी कारभारी यास 
कळवनू...’ - कलावतंखाते (बडोदे) ४२. ४. हवशषे काम. 
 
कामगृह न. हस्त्रयारें् जननेंहरय : काहमनी कामगृहासक्ती । प्रािी प्रािातें स्वयें हशिवीती ।’ - एभा ३·२४२. 
[सं.] 
 
कामचिाऊ हव. तात्प रता उपयोगी पडिारा; वळे मारून नेता येण्यासारखा; खपण्यासारखा 
साधारि. 
 
कामचंग हव. कामात तरबेज; कतचबगार : ‘आपाजी मन ष्ट्य कामर्गं मोगलाईत वाकीफ आहे.’ - मइसा 
८·२१४. 
 
कामचुकार, कामचुकारू, कामचुकवू, कामचुकव्या हव. कामार्ी टोलवाटोलवी करिारा; सोंगाड्ा; 
क र्राई करिारा; र् कारतटू्ट, अंगर्ोर. 
 
कामचेष्टा स्त्री. शृगंाररे्ष्ा, िीडा; कामहवकार उत्पन्न करिारे हावभाव, र्ाळे. 
 
कामचोरपिा प . अंगर्ोरी : ‘त्याचं्यात कामर्ोरपिा अहधक असता तर ते खात्रीनें अहधक काळ 
जगले असते.’ - हवर्ारहवलास १०८. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कामणजक हव. काम्य. 
कामजीवन न. लैं हगक जीवन; स्त्रीप रुषसंबंध. 
 
कामजोड हव. कामात तत्पर; कामात गढलेला. 
 
कामज्वर प . १. मदनार्ा आवगे. २. संभोगाच्या तीव्र इच्िेम ळे होिारा त्रास. 
 
कामझोड्या हव. सपाटून काम करिारा; ओबडधोबडपिे कसेतरी काम संपविारा; दडपून काम 
करिारा. 
 
कामट हव. मदनाने व्याप्त : ‘हशश्न कामट मातलें  ।’ - गीता २·५०६१. 
 
कामट, कामटी, कामठी पहा : कांबीट [सं. कमठ] 
 
कामठ हव. १. उद्योगी; मेहनती. (राजा.) २. कमचठ : ‘कामंठ पडताळ ं  जाहत’ - लीर् ३·८०. 
 
कामठ, कामठा न. स्त्री. १. द कान; व्यापार : ‘तेव्हा ंकता हरगे कामठा ं। कतृचत्वाच्या ॥’ - ्ा १८·३५८. २. 
कारखाना; यंत्र; टाकंसाळ : ‘गावंाखातीये औधे हमळोहन कामठा घाहलती ।’ - र्हस ८९. ३. स तारकाम 
करण्यार्ी शाळा, जागा. (ना.) पहा : काम 
 
कामठा प . तीर; बाि. 
 
कामठी स्त्री. (कामठी येथे तयार होिारे) पोलादार्ा एक प्रकार. 
 
कामिुक स्त्री. करमिूक : ‘स नास नाहन तहर कामि का ।’ - सारुह ३·१६. 
 
कामिे सहि. इच्िा करिे : ‘पहर न काहमता ंकाहमक । न हनफजे जें ॥’ - रा्ा १८·१६. 
 
कामत न. १. डोंगरी वरकस शते, मळा, जमीन. २. घरीर् मालकाने केलेली जमीन; घराऊ शतेी; 
खंडाने न हदलेली शतेी; सरकारी कामगाराला हमळालेली जमीन. (गो.) [सं.कमच] 
 
कामतिे हि. बनहविे; तयार करिे : ‘क ं भे कळास फळेतर ।  कैसे कामतीले अरुवार ।’ – रुस्व 
९३७. 
 
कामतसेत प . स्वतःर्ी अवजारे आहि जनावरे देऊन मोलाने कसवलेले शते. 
 
कामती प . नोकर; शतेावर काम करिारा मजूर. (व.े) 
 
कामथ न. इमानेइतबारे केलेल्या र्ाकरीबिल हमळालेली इनाम जमीन. (माि.) पहा : कामत 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कामथाळोरे, कामथारोळे न. वृषि; अंडक ली : ‘कामथाळोरा ंप साटी । घाल हन पडे ।’ - एभा १४·३८२. 
 
कामदा स्त्री. एक वृत झ. याच्या र्रिात दहा अक्षरे असून र, य, ज, ग हे गि येतात. [सं.] 
 
कामदानी प . कहशद्यारे् अंगरख्यारे् कापड. 
 
कामदार प . सरकारी नोकर; अहधकारी; अंमलदार. 
 
कामदूषि हव. काम क. 
 
कामधाम न. कामधंदा; कामकाज; घरात करायर्ी वगेवगेळी कामे : ‘मी व इतर शजेारर्ी मंडळी 
कामधाम आटोपून गप्पा करत बसलो होतो.’ - ऐको १·७८. [कामरे् हद्व.] 
 
कामधेनू स्त्री. १. (पौराहिक) इल्च्िलेली वस्तू तात्काळ देिारी स्वगातील एक गाय; स रभी; स रधेनू. 
त्यावरून प ष्ट्कळ दूध देिारी गाय. २. (ल.) नेहमी उपयोगी पडिारा धनी; नानाप्रकारर्ी कामे करिारा 
हहकमती नोकर; अहतशय उत्पन्न येिारे शते, िंाड; नाना प्रकाररे् हवषय ज्यात नमूद केले आहेत असे प स्तक 
: ‘जयातें कामधेन  माये । तयासी अप्राप्य काहंन आहे ।’ - ्ा १·७९. ३. प ष्ट्कळ हठकािी उपयोगी पडिारे वस्त्र, 
वस्तू, पदाथच. ४. सवांना उपयोगी पडिारा मािूस. ५. (ल.) हभक्षा मागण्यार्ी िंोळी. (हि. लाभिे.)[सं.] 
 
कामना स्त्री. इच्िा; वासना; मनोरथ : ‘पैं अव्ा आहि कामना ।’ - ्ा १८·२०२. [सं. काम+ना] 
 
कामणनक न. मनात काही इच्िा धरून केलेले व्रत. 

हव. इष्; आवडण्यासारखे (कामधंदा). [सं.] 
 
कामबयरा हव. कामर् कार. (िंाडी) [सं. कमच बहधर] 
 
कामबक्षी, कामबख्शी स्त्री. इच्िापूती; वासना तृप्त होिे. [फा.] 
 
कामबंद संप कारखान्द्यात कामाच्या जागी हजर राहून काम न करिे. 
 
कामबाज हव. हवषयासक्त; स्त्रीलंपट; बाहेरख्याली; रंडीबाज. 
 
कामबोध प . कामोद नावार्ा एक राग. पहा : राग 
 
कामभक्ती स्त्री. मनात इच्िा धरून केलेली भक्ती, उपासना. [सं.] 
 
काममगरणमठी स्त्री. मदनरूपी मगराने घातलेली हमठी; तीव्र संभोगेच्िा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कामरमि हव. स्वचे्िेने हवहार करिारा : ‘जो सकळ मंगळा ंमंगळ पूिच । जो का ंगोक ळन कामरमिा 
।’ - एभा १·२२९. 
 
कामरंग  प . हवषयस ख. 
 
कामरानी स्त्री. प्राप्तकाम होिे; कायचसफलता. [फा.] 
 
कामरूि पहा : कांबरूि 
 
कामरूप न. इच्िेप्रमािे धारि करता येिारे रूप. 
 
कामरूप, कामरूपी हव. स ंदर. 

हव. १. इच्िेप्रमािे रूप धारि करिारा. २. स ंदर; मनोहर; रमिीय; मदनासारखे रूप 
असलेला. 
 
कामिा, कामळ स्त्री. कावीळ रोग; हळद्या रोग : ‘कवळैली कामलाहद दोषन । दृष्ी न रीगे विचहवशषेन ।’ - 
ऋ ६७. [सं. कामला] 
 
कामिाट्या हव. कसे तरी करून काम उरकिारा (मजूर). 
 
कामिेट न. ब्लँकेट : ‘बकऱ्याच्या केसार्ी कामलेट वगैरे वस्त्रें होतात.’ - मप  ३ आ. ४·११९. 
 
कामवट  न. १. कामकरी; मजूर : ‘येक भािवसन कामवटैं ।’ - उषा ७·७३. २. कौशल्य : ‘कन हवर्श्कम्यार्ें 
कामवट । खाबं सोडहवले हनघोट ।’ - काहलका प राि ६·१८. 
 
कामवटा प . बाधंकाम : ‘जैसे देऊळ रहर्ता ं जैसी जैसी भहूम उर्वट । तेिेहर् आधारें तो 
कळसोतर कामवटा की ।’ - हवद १३. 
 
कामवंचक हव. हवषयलंपट. 
 
कामणविे सहि. १. उपयोगात आििे; कामात आििे : ‘जे सवचदोषारं्ा वसौटा तमहर् कामऊहन 
स भटा ।’ - ्ा १८·७५२. २. हनमाि करिे, संपहविे; घडहविे, कमाविे; क शलतेने तयार करिे : ‘पारं्ही 
कारिें सहेत कें  । कमवीजती गा अनेकें  ।’ - ्ा १८·४२१. [सं. कृ - कमच] 
 
कामशास्त्र न. रहतशास्त्र; कोकशास्त्र; स्त्री-प रुष संभोगार्ी इहतकतचव्यता ज्यात साहंगतली आहे ते, 
स्त्रीप रुषपे्रमहवषयक शास्त्र; शृगंारशास्त्र. [सं.] 
 
कामसदन, कामस्थान न. जननेंहरय; योनी; उपस्थ. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कामसाधू हव. आपमतलबी; स्वाथी; स्वतःरे् तेवढे काम करून घेिारा. 
 
कामसू हव. नेहमी काम करिारा; कष्ाळू; काम करण्यात पटाईत; उद्योगी; व्यासंगी. 
 
कामळ, कामळा, कामळी, कामळें, कामळ्या पहा : कांबळा : ‘वनन धेन  र्ाहरतो कामळ हाती काठी ।’ 
- अफला ८१. 
 
कामळीफुज्यांव हव. भ्याड; पळप टा. (गो.) 
 
कामंदकी स्त्री. एक नीहतशास्त्र : ‘बोहधला हनजवैड री उशनसी कामंदकी जीवजा ।’ - गस्तो ६४. 
 
कामाऊ, कामायो, कामाणविे पहा : कमाऊ 
 
कामाकार प . अंहकतपिा : ‘आहि ्ानारे्हन कामाकरें ।’ - ्ा १६·६०. 

हव. हवषयी; लंपट. 
 
कामाख्या स्त्री. कामात र स्त्री : ‘कामाख्या कामबािी व्रजय  (व) हतगिन साधंनी मन्द्मथार्ी ।’ - गरा 
१९. 
 
कामाचा  हव. १. उपय क्त; कामाला उपयोगी पडिारा (पदाथच, मािूस). २. कामात ग ंतलेला (ज्याला 
कामधंदा आहे असा); उद्योगी; हरकामा नसलेला. 
 
कामाचा णकडा उद्योगी. (िंाडी) 
 
कामाचा गाडा १. येईल ते काम करिारा मािूस; मेहनतीरे् काम करिारा प रुष. २. भरपूर काम. (हि. 
ओढिे.) 
 
कामाचा जड आळशी; मंद; हधमा; स स्त. 
 
कामाचा यार संहधसाधू; स्वाथचसाधू; आपल्या म द्द्ाच्या गोष्ीकडे पाहिारा : ‘पाटीलबाबा बटे्टबाज 
हखलाडी कोन्द्हार्ाहह नाहन. कामार्ा यार आहे.’ - ऐलेपाम्य प्र ८. 
 
कामाटी  स्त्री. १. व्यापार; काम; कमच : ‘मनें कल्ल्पली सकळ सृहष् । मनःकृत इंहरय कामाटी ।’ - एभा 
२२·४६२. [सं. कमच] 
 
कामाठा  पहा : कामाठी ३ 
 
कामाठी  प . १. तेलंगिातील एक जात व त्यातील व्यक्ती. २. िंाडिे, बठैक घालिे वगैरे 
घरकामाकहरता ठेवलेला नोकर : ‘शीघ् आिोहन कामाठ्यासंी । गती योहजली कूपासरसी ।’ – नव २४·१७८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. लष्ट्करातील डेरे, राह ट्या लाविारे मजूर : ‘आली सातप ड्ार्ी घडी, तोफगाडी, दाटली घोडी वाट प ढें 
नाहन कामाठे खादी पवचत फौज उभी राही ।’ - ऐपो ४२४. [क. कामाट, त. कामाहट्ट] [सं.] 
 
कामाठी   प . (ल.) खाबंारे् उथाळे. 
 
कामाठी   पहा : कांबीट, कामटी 
 
कामाठी   स्त्री. १. येरिंार; व्यापार. २. कष्; दगदग; काम : ‘तया काहंनर् नाहन कामाठी । जन्द्ममरिार्ी ।’ 
- उगी ८३२. [सं. कृ - कमच] 
 
कामाडी   स्त्री. आहदवासनरे् एक नृत्य : ‘कामाडी, तारपा, ढोल सारी नृत्ये रात्रीला जाग आितात.’ – भाप्र 
३३०. 
 
कामाि हव. १. इच्िा पूिच करिारे : ‘जेरूपश्रीएरे् मंडन : वेधहवद्या कामाि ।’ - सव. २७१. २. 
कामनाय क्त; अहभलाषपूिच. 

न. अलौहकक घटना. 
 
कामातुर हव. मथै नेच्िेने हवव्हळ िंालेला-ली : ‘जाहितला हतहन कामात र नारी । कृष्ट्िभोगावहर 
हर्त झ ज्यारं्ें ।’ - त गा १२. 
 
कामाथिे, कामाणथिे अहि. काम हवकाराने य क्त होिे : ‘कामाथी कहरताहत य द्ध आप ल्या जातीत 
कामाहथले ।’ - हनमा स भरार्पूं ६·४. 
 
कामानि, कामानळ प . मदनार्ा दाह; कामहवकारार्ा संताप. [सं.] 
 
कामार प . १. हघसाडी; लोहार. २. कामकरी (गो.) [सं. कमच - कार] 
 
कामारा, कामारी, कामारे प . स्त्री. कामकरी; सेवक; दास; दासी; र्ाकर : ‘मग मािंी होतील 
कामारन ।’ - ्ा १६·३५३. 
 
कामारी  पहा : कामांतक : ‘त्या प्रभ यशाहस मानी अमृतार्ें पूिच ताट कामारी ।’ - मो परंत  रामायि. 
 
कामारीपि न. सेवावृत झी; दास्यत्व : ‘इया कामाहरपिें भ ल्क्त म ल्क्त । देती भाहवक जनाहंस । - स्वान  
१०·१०८. 
 
कामािय पहा : कामसदन 
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कामाविे सहि. १. कमविे; तयार करिे; पढविे : ‘कन मेरूर्ा गाभा कामाहवला । हवर्श्कमेनी ।’ - 
हशव ४५. २. संस्कार करिे; स्वरूप देिे; आकार देिे : ‘जेवन लोह कामाहवता ंजािा । होय दपचि सोज्वळ ।’- 
एभा १९·२६२. [सं. कृ, कमच] 

अहि.  मळिे. 
 
कामाक्षी  स्त्री. १. एक फ लिंाड; कदचळीरे् िंाड. २. एक देवी. (कारं्ी - काजंीवरम येथील.) [सं.] 
 
कामांतक हव. हजतेंहरय. 
 
काणमक  पहा : कामीक 
 
काणमक  हव. काम्य; इच्िा धरून केलेले : ‘परी न काहमता ंकाहमक । न हनफजे जें॥’ - ्ा १८·९७. [सं. 
कम] 
 
काणमि पहा : कामीि, कामीन : ‘भोवडंीनें परृ्थ्वी कलथली । काहमिीनें हपवळी जाली ।’ - दास १४·१०·२०. 
 
काणमि, काणमिी स्त्री. कावीळ : ‘क हळक तरळ काहमिी । म रुमा स ंठरें माहळिी ।’ - दास ३·६·२५. 
[सं. कामता] 
 
काणमत न. इल्च्ित; वाहंित : ‘कामद मेघश्याम प रहवतो काहमत हनजदासार्ें ।’ - मो स दामर्हरत्र ७६. 
[सं. कम] 
 
काणमता  हव. इच्िा करिारा : ‘नातरी कामहतयाहर्या इच्िा ।’ - ्ा ४·२१५. [सं. कम] 
 
काणमना, काणमनी, काणमिा, काणमिी स्त्री. पे्रयसी; स ंदर स्त्री; शृगंाररे्ष्ा करिारी स्त्री; हप्रयतमा : 
‘बग न काहमनी त ला नगरच्या पडहतल बीमार ।’ - मृ १८. [सं.] 
 
कामनीहाट प . वशे्यारं्ा बाजार : ‘तीय काहमनी हाटन : ए जाय हवळाहसयारं्ी दाटी’ - उगी ३७९. 
 
काणमया  हव. प . काम क : ‘सेहािीव जािीवतेें उमािी : कंदपच काहमयारं्ी प रवी आइिी ।’ - मप्र २९३०. 
 
काणमि  हव. काबील, र्त र : ‘म त्सिी तर काहमल न अढळला.’ - झहगपेदभा २·३६. 
 
काणमि हव. पूिचता असलेला. [फा.] 
 
काणमिाह हव. पूिच. [फा.] 
 
कामी हव. १. हवषयासक्त; काम क : ‘कामी कोपी लोभी जे संसारातं पावती भ्रमते ।’ - मोहवराट ४·६०. 
२. इच्िा करिारा; अहभलाषी. 
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कामी हव. १. उपय क्त; उपयोगी पडिारा (मािूस). २. उद्योगी; तत्पर; नेहमी कामात असिारा : 
‘कामी हनकामी लोका ं। बरें पाहे ।’ - दास १२·१·१९. [सं. कृ + कमच] 
 
कामीक  हव. हवषयासक्त : ‘कामीक म्हिे परमप्रीहत । बैसे मंर्की वल्लभे ।’ - म हवराट २३·१३५. [सं. कम] 
 
कामीक, कामीष्ट  हव. उद्योगी (मािूस). (राजा.) [सं. कृ + कमच] 
 
कामीट पहा : कांबीट 
 
कामीठा  प . द कान; कारखाना : ‘आवधी हमळोहन कामीठा र्ालवीहत :’ - दृपा १८. 
 
कामीि, कामीन  स्त्री. कावीळ. याने डोळे, अंग, नखे इ. हपवळी होतात व त्या मािसाला सवच वस्तू 
हपवळ्या हदसतात : ‘कामीि होतो नेत्राहस । पीतविच र्रं भासे त्यासी ।’ - भहव १३·१०२; ‘कामीन जयाच्या 
जाहाली नेत्राहस । देखे तो र्ंरासी पीतविच ।’ - त गा २११०. [सं. कामला] 
 
कामीन स्त्री. स ंदरी : ‘झर्तागत िंाली कामीन सखयासाठी ।’ - ऐपो ३४२. [सं. काहमनी] 
 
कामीि हव. कमाल; कमाल आकार : ‘मौजे कायगाव ज्यार्ी कामील जमा र्ार हजार पार्श ेएकसष् 
हा गाव नारायि भट यास इमान बक्षीस हदले.’ - नादीपा ६७. 
 
कामीि हव. कट्टी; घनघोर : ‘सहा महहने कामील लढाई होऊन शवेटी तह ठरला.’ - दसकैया २३६. 
 
कामीि प . होनार्ा एक प्रकार. 
 
कामुक हव. १. हवषयी; स्त्रीलंपट; कामीक : ‘नहवये आवडीरे्हन भरें । काम क हनजवहनता हवसरे ।’ - ्ा 
१·१८७. २. इच्िा करिारा; फलासक्त; लोभी : ‘आर्रे काम क  जैसा । कमी भरू होआवा तैसा ।’ - ् ा ३·१६९. 
(समासात) हवद्याकाम क, धनकाम क, प त्रकाम क. [सं.] 
 
कामुकी  स्त्री. १. हवलाहसनी स्त्री. २. स्वैहरिी. [सं] 
 
कामुनी स्त्री. औषधी वनस्पती. हहर्ी फळे लहान हमऱ्यासारखी, लाल रंगार्ी व आंबटगोड असतात. 
 
कामेरपि न. शतेकाम. 
 
कामेरा स्त्री. कामकरी स्त्री; मोलकरीि; मज रीि. (गो. क .) 
 
कामोखी स्त्री. लोहारार्ा, ताबंटार्ा हर्मटा. 
 
कामोद प . संगीत गायनशास्त्रातील एक राग. गानसमय रात्रीर्ा पहहला प्रहर. [सं.] 
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कामोदनट प . (संगीत.) कल्याि थाटातील एक राग; कामोद आहि नट या रागारं्ा जोडराग. 
गाण्यार्ा समय रात्र. 
 
कामोळी   स्त्री. िडी : ‘हाहत घेउहन कामोळी । पखावो वाजहवती र्रंसूयचकार ।’ - उह १०३-१०४. 
 
काम्दार प . व्यवस्थापक. (िंाडी) 
 
काम्य हव. १. आनंददायक; इष्; पसंत पडिारे; स खदायक. २. प ढे काही फायदा होईल झकवा र्ागंले 
होईल अशा इच्िेने केलेले काम; इल्च्ित कमच करायला योग्य : ‘केलें  काम्य कमच तैसें ।’ - ्ा १८. १०३. ३. 
हेतू; इच्िा; इल्च्ित वस्तू; गोष्; ‘येिें हवहध प ष्ट्पें वाहता ं। काम्य होय त म्हा त्वहरता ।’ - ग र् २७. ५८. [सं. 
कम= इच्िा करिे] 
 
काम्यकमय न. फलाशापूवचक कमच; मनात इच्िा धरून केलेले कमच : ‘आपि शास्त्रास अन सरून जें 
कमच करतों ते काम्यकमच होय.’ - गीर ५५. [सं.] 
 
काम्यदान न. १. आनंददायक देिगी. २. मनातील इच्िा प री होण्यासाठी केलेले दान; केवळ 
मनाच्या पे्ररिेने हदलेली देिगी. [सं.] 
 
काम्यधमय न. मनात इच्िा ठेवनू केलेला धमच; इष् हेतू साधण्यासाठी केलेले व्रतहनयमादी कृत्य. 
 
काम्यप्रीणत, काम्यप्रीती स्त्री. मनातील इच्िा तृप्त होण्याकहरता झकवा मोबदला हमळवण्याकहरता 
केलेले पे्रम. 
 
काम्यभग्क्त, काम्यभक्ती  स्त्री. फलप्राप्तीच्या इच्िेने केलेली भक्ती. 
 
काम्यमरि न. १. काही इष् हेतू हसद्धीला जावा यासाठी पत्करलेला मृत्य.ू २. इच्िामरि. 
 
काम्यव्रत न. फलप्राप्तीच्या आशनेे केलेले व्रत. [सं.] 
 
काम्र न. नगरपाहलका. (गो.) [पो. कामर] 
 
काय प . देह; शरीर; (हवप्र.) काया : ‘तैसें मनें वार्ा कायें । भलतया द ःख देत  जाये ।’ - ्ा १८. 
६५६. [सं.] 
 
काय न. पिा (भाववार्क) या अथार्ा प्रत्यय. जसे :- हकरपीनकाय = कृपिपिा. (गो.) 
 
काय हिहव. प्रश्नाथचक झकवा आश्चयच उत्पन्न करिारे अव्यय. 
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काय सना. १. कशार्ा; कसला; कोिता : ‘आनृण्य न जोडावे तहर आम्ही अथच जोहडला काय ।’ - 
मोभीष्ट्म १२. ६०. २. जे; जे काय. ३. हकती मोठा; केवढा : ‘द ःखामयेंहर् सरलें , स ख काय सागंें ।’ - वामन 
स्फ टश्लोक ६९. ४. म ळीर्; काहीर्; काही स द्धा : ‘पारं्ा नळातं जेव्हा ंकाय हदसेनाहर् भेद लव तीस ।’ - 
मोवन ४. ७१. ५. त च्ितादशचक : ‘हा काय रत्नभोक्ता मारू अन ताप पाव नी हाका ।’ - म आहद ३२. १७. ६. 
एखाद्या सम च्चयातील हनरहनराळ्या वस्तू झकवा हनरहनराळे प्रकार दाखविारे सवचनाम. ७. हद्वरुल्क्त (काय 
काय); संख्याहवस्तार, भेद याबिल आश्चयच दाखवण्यासाठी, एखाद्या पदाथार्ा हवशषेपिा झकवा हभन्नपिा 
दाखवण्यासाठी. 
 
कायएक, काययेक काही; हकती; कोिी; हकत्येक : ‘काययेक उपजती मरती ।’ - त गा ७२५. 
 
कायक हव. काहीएक; कोिते : ‘हदनानाथ द्वारकार्ीय साह्य जरी तरी कायक न करी ।’ - राजा ११. 
 
कायक न. (वन.) खोड व पाने यारं्ा संपूिच अभाव असलेले व कधी कधी म ळासारखे हदसिारे, साधी 
उपागें असलेले, एककोहशक झकवा अनेककोहशक अग्रभेहदत शरीर. उदा. शवेाळे, कवक, दगडफूल. 
 
कायकी  हिहव. कोि जािे; ठाऊक नाही अशा अथारे् उत झर. 
 
कायकुरवंडी स्त्री. आत्मदान; स्वयंबहलदान : ‘कायक रवडंीच्या बाबतनत सेनापती बापटारें् म्हििे 
असें की’ - के २५. ७. १९३९. 
 
कायकोणशका स्त्री. (वन.) वनस्पतीतील प्रजोत्पादक अवयवाखंेरीज शरीराच्या इतर कोित्याही 
भागातील कोहशका. 
 
कायकोळ स्त्री. कावीळ. (गो.) 
 
कायकोळ स्त्री. कझलगडार्ी वले. (गो.) 
 
कायखेड प . (वै.) गभच वाढत असताना उत्पन्न होिारा प्राथहमक शरीरमूलाशं. [सं.] 
 
कायजा  प . घोड्ार्ा लगाम. [फा. कायजाइ] 
 
काय जािे उद्गा. कोि जाितो; कोिाला ठाऊक; कोि सागेंल (काही लोकातं हा प्रयोग रूढ 
आहे.). 
 
कायणटन न. काही सजीवाचं्या बहहत्वचरे्तील पाढंरा कठीि भाग; बहहत्वचरे्तील कठीि 
र्श्ेतरव्य. 
 
कायटी स्त्री. घालमेल. 
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कायडो  प . कतचव्यकमच. (गो.) 
 
कायिी  स्त्री. कहािी; गोष्. (क .) 
 
कायिूबायिू, कायनूबायनू हिहव. काहीतरी. पहा : काण्िुबाण्िु 
 
कायत, कायथ, कायस्छ  प . कायस्थ; एक झहदू जात. यारं्ा धंदा लेखकार्ा - हवशषेतः हविीसाठी 
काढलेल्या गं्रथाच्या नकला करण्यार्ा असे. हे उत झर झहद स्थानरे् रहहवासी आहेत. यानंा कायस्थ असे जरी 
म्हितात तरी दहक्षिेकडील कायस्थ प्रभूशंी यारं्ा काही संबधं नाही. कायस्थ प्रभ ू हे क्षहत्रय आहेत. [सं. 
कायस्थ] 
 
कायती हव. कायत जाहतहवषयक (हलहहण्यार्ी एक पद्धत). 
 
काय तो   उद्गा. (हतरस्कारदशचक) कःपदाथच; यःकहश्चत. 
 
कायदा प . हनयम; व्यवहार; धमचशास्त्र; हशरस्ता; वहहवाट; प्रथा; हवहधमंडळाने मान्द्य केलेला, सवच 
नागहरकानंा झकवा हवहशष् नागहरक वगाला लागू पडिारा, जो मोडल्यास ग न्द्हा धरला जाऊन इलाज 
करण्यात येतो झकवा कोटात खटला र्ालून योग्य ती हशक्षा होऊ शकते असा हनयम : ‘समाजहनयमनाच्या 
अनेक साहहत्यापंैकी कायदा हें एक साहहत्य होय.’ - ्ाकोक २८२. [फा. काइदा] (वा.) कायद्याने 
कुरीणनसात करिे - हात वस्त्राने बाधूंन मग क रहनसात झकवा वदंन करण्यार्ी दरबारी रीत : ‘हनमचलवाल्याने 
हात बाधूंन नबाबाजवळ कायद्याने क रहनसात करून उभा राहहला’ - नाम २, १३. 
 
कायदा प . लगाम, पहा : कायजा : ‘अर्ानक राजानंी कायदा ओढला.’ - श्रीयो २. १२७. 
 
कायदा प . (तबला) तालार्ा एक प्रकार; ज्यामध्ये अधी मात्रा (उदा. ३॥ मात्रा) येते असा ताल : 
‘तबल्याच्या कायद्यात तासतास सहज घ मिारा हा वस्ताद...’ - व्यव ११७. 
 
कायदे आझम महात्मा; महानेता. [फा.] 
 
कायदेकानु प . अव. कायदे, हनयम इ. बंधनकारक गोष्ी : ‘वस लीर्ी सूट, तहक बी, तगाई, अहतिमि 
वगैरेसंबंधाने सरकारने कायदेकानू केले आहेत.’ - गागंा ५८. 
 
कायदेकौग्न्सि न. हवहधमंडळे; ज्या प्रहतहनहधमंडळात (लोकहनय क्त, सरकारहनय क्त) कायदा मान्द्य 
केला जातो ते मंडळ. भारतात प्रत्येक राज्यात राज्यपाल आहि हवहधमंडळ असते. 
 
कायदेपंणडत हव. कायद्यात हनष्ट्िात; कायद्यारे् उत झम ्ान असिारा. 
 
कायदेबाज हव. कायद्यात तरबेज; कायदेपहंडत; कायद्यार्ा उत झम उपयोग करू शकिारा. 
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कायदेभंग प . आपल्या हववेकब द्धीला अयोग्य वाटिारा कायदा पूवचसूर्ना देऊन जाहीरपिे म िाम 
मोडिे : ‘इ.स. १९२७ मध्ये गाधंीजननी कायदेभगंार्ी र्ळवळ स रू केली.’ - के. 
 
कायदेभंग प . १. कायदा मोडिे. २. भारतीय स्वातंरयलढ्यात या शब्दाला हवशषे अथच प्राप्त 
िंाला. राजकीय ध्येयप्राप्तीसाठी अझहसात्मक मागाने, कायदा पालन करण्यारे् नाकारिे; शातंतापूिच 
साधनानंी कायद्यार्ा प्रहतकार करिे. 
 
कायदेमंडळ न. कायदे करिारी संस्था. 
 
कायदेशीर हिहव. कायद्याप्रमािे; हनयमाप्रमािे; कायद्याबरह कूम; ठरावाप्रमािे; सशास्त्र; न्द्याय्य 
(वागिारा). 
 
कायद्याचा बळी ज लमी कायदे मोडल्याम ळे हशक्षा हमळालेला मािूस. 
 
कायनाते न. मासळी नसलेली कादं्यार्ी आमटी.पहा : आंब (गो.) 
 
कायपत्री स्त्री. एक प्रकारर्ी साल; जायपत्री; मायपत्री; खोटी, नकली जायपत्री. 
 
कायपात प . आरडाओरडा; आकान्द्त : ‘लोकरीर्ी पॅन्द्ट असली म्हिून इतका कायपात काही 
करायला नको.’ - कोसला २१५. 
 
कायपुर, कायपुरी न. स्त्री. देह; शरीर : ‘कायप र नगरीर्ा पाटील.’ – आत्मा. [सं.] 
 
कायपुळी स्त्री. पाठीवर होिारी काळप ळी. 
 
कायपोषी हव. शरीर प ष् करिारा; शरीरार्ी वाढ करिारा. [सं.] 
 
कायफळ न. १. एक लहान िंाड. यारे् साल व बी औषधाच्या उपयोगी असते. हे स गंधी 
उटण्यात वापरतात. २. रानजायफळ. ३. हरदासी कोटीत जायफळ, मायफळ, कायफळ या हतघारं्ा संबंध 
आिून जायफळ = लहान मूल, न कतेर् जन्द्मलेले मूल (जे जायरे् = मरायरे् आहे), त्यार्ी माया धरून - 
मायफळ = कायफळ (= काय लाभ) आहे अशी हवनोदी रर्ना करतात. [सं. कटफल] 
 
कायम हव. सततरे्; ल्स्थर; हटकाऊ : ‘म लूख सरंजामास देऊन केली कायम गहलमाई, 
मन ष्ट्यमात्राहदकारं्ें माहेर होहत पेशवाई.’ - ऐपो ४२१. (हि. करिे.) [फा. काइम] 
 
कायमजुबान हव. एकवर्नी; सत्यवक्ता; शब्दमागे न घेिारा : ‘फरासीस कायम ज बान व बहादर 
आहे.’ - हर्रा २४. 
 
कायमठशाचे हव. ठरावीक पद्धतीरे् : ‘सभेरे् ठराव कायमठशारे् िंाले आहेत.’ - लोहटकेले १. ५३५. 
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कायमदायम हव. हनरंतररे्; नेहमीरे्; पके्क; हटकाऊ. [फा.] 
 
कायमधारा पद्धत ज्यात शतेीसाठी प्रहतवषी भरायर्ा सारा हपकाच्या प्रमािात कमीजास्त होत नसून 
हनहश्चत केलेला आहे अशी पद्धत : ‘कानचवाहलसने कायमधारा पद्धत स रू केल्यावर...’ - सोबा ं४९. 
 
कायमणनधी प . हजच्यातला पैसा वापरता येत नाही अशी बाजूला ठेवलेली रक्कम : ‘त्याहशवाय 
कायमहनहध म्हिून तीन लाख रूपये’ - माहवहद ८३ 
 
कायम मकाम एक अहधकारी गेल्यानंतर त्याच्या जागी नेमण्यात आलेला : ‘येक अहधकारी तगीर होऊन 
त्यारे् कामावर द सरा होिें त्यास कायम मकाम म्हिावें.’ - मइसा ७·९५. [फा.] 
 
कायमणमजाज, कायमणमजास हव. हनश्चयी; करारी; अर्ंर्ल; दृढहर्त झ : ’साप्रतं हतकडे 
कायमहमजाज व मजबतू एक नबाब नजबखान आहेत.’ - हदमरा ३. ८; ‘आसाहेबी कायमहमजास जािोन.’ 
– ऐलेसं ३५७५. [फा.] 
 
कायमणमजाजी स्त्री. करारीपिा; हनश्चयीपिा : ‘यारें् कायम हमजाजीर्ा प्रकार म्हिावा तरी मेिार्ें नाक 
यारं्ा हमजाज आहे.’ - हदमरा १. २३८. 
 
कायमाय हव. काही. (क .) [कायरे् हद्व. काही बाही] 
 
कायमी, काईमी स्त्री. हनहश्चती; स्थैयच; मजब ती : ‘कलकते झकराहंर् हलहहिे रास्त, द रस्त व कायमीरे्.’ - 
ऐलेसं ७. २५६८. [फा.] 
 
काय म्हिून कशाकहरता. 
 
कायर हव. लार्ार; हभत्रा : ‘ते कायर जाले.’ - होकै ३६. [फा. काहहर; सं. कातर] 
 
कायरस प . १. कोित्याही हहरव्या फळारें् पंर्ामृत. २. अंगरस; पािी न वापरता काढलेला रस. 
 
कायरा हिहव. कोठेतरी; कोठे कोठे; माहीत नसलेल्या जागी; एकीकडे साधंीकोपऱ्यात. हे अव्यय असले 
तरी यार्ी रूपे सवचनामाप्रमािे झकवा हवशषेिाप्रमािे झलगवर्नान रूप बदलतात. उदा. कायरे (प . अव.), 
कायरी (स्त्री. एव), कायऱ्यो (स्त्री. अव.), कायरा ं(न. ए.), कायरी (न. अव.). (हर्.) 
 
कायरे उद्गा. समवयस्कानंा अथवा लहानानंा प्रश्न हवर्ारण्यापूवी वापरायरे् संबोधनात्मक 
उद्गारवार्क. 
 
कायरेसे, कायरासा हिहव. कोठेसे; कोठेतरी. (हर्.) 
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कायि पहा : काईि (वा.) कायि करिे - फजीत करिे. (व.) 
 
कायि स्त्री. मोठी काहील; कढई. (क .) 
 
कायि हव. हनरुत झर; दीन : ‘... तें पाहून बापू कायल जाले.’ - सव ३८. 
 
कायिाधो प . लोखंडी कलथा. (गो.) 
 
कायिी  स्त्री. काहहली; भडका; लाही : ‘ना अन्न ना पािी, भडका उडाल्यागत पोटात कायलीर् घातली.’ 
- ऊन ७२. (गो. क .) 
  
कायिे हिहव. कशाला : ‘मी कायले खाऊजी महारोग्याईच्या हातरे् आंडे? - अगहतका ५३. 
 
कायिे, कायिे  हिहव. कशाला; कशाकरता; का म्हिून. (ना.) 
 
कायिोि न. काहील. (गो.) 
 
कायिोळी स्त्री. १. आंबोळी; हधरडे. २. एक प्रकारर्ी पोळी. (गो. क .) 
 
कायशी, कायसी, कायसे  हव. हकतीशी; कोिती; कशार्ी; काय होय; कशारे्; कशाला; क्ष रतादशचक; 
कःपदाथच : ‘इतरारं्ी शल्क्त कायशी ।’ - हवपू १·५७. 
 
कायस प . कळस; घागर. [सं. कलश] (वा.) कायसाचे पािी पडिे - लग्न िंाल्यावर कऱ्हातले पािी 
अंगावर टाकिे; लग्न होिे : ‘एक डाव आंगावर का कायसार् ंपानी पडलं त कसी हदसते मून.’ - वानगी 
२४२. 
 
कायसया हिहव. हव. कशाला, कशारे् : ‘सागंा कवि तें ब्रह् । कायसया नाम कमच ।’ - ्ा ८·२. 
 
कायसा हव. १. (अहनहश्चताथी) एखादी गोष् हनहश्चत न आठवता हतर्ी साधारि आठवि असताना 
योजतात. २. कशासारखा. ३. कशार्ा : ‘जनन मूखच हो बोल कायसा आता ं।’ - दाहव १७८. ४. कशासाठी; 
कशाकहरता; काय फायद्यार्ा; काय उपयोग : ‘तेथें कायसा या गं्रथार्ा उद्यमा ।’ - हवपू ७·१५४. ५. काहीतरी 
(अहनहश्चततादशचक.). 
 
कायसाच हव. कसार्सा; कसासार्; बरोबर विचन करता येत नाही असा, र्मत्काहरक; आश्चयच 
उत्पन्न करिारा. 
 
कायसाठी हिहव. कशासाठी. (व.) 
 
कायसे न. काहीसे : ‘असेंर् कायसें त म्ही म्हिाला होता खरें’ - अस्तंभा ६६. 
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हिहव. केवढेसे. 
 
कायसेना, कायसेनी, कायसेने हिहव. कशाने; कोित्या कारिाने : ‘कायसेहन पाह िेरू क्षीरसागरा ।’ - 
्ा १०·११. 
 
कायसेसे हिहव. काहीतरी एक : ‘म लासंाठी बाईसाहेबानीहह कायसेसें केलें  आहे.’ - कोरहक १६. 
 
कायस्थ  प . १. झहदंूर्ी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती. प्रभूचं्या दोन (कायस्थ व पातािे) भेदापंैकी 
एक भेद. हलहहिे हा त्यारं्ा व्यवसाय होता : ‘हजतकी कदर एखाद्या दासावर झकवा कायस्थावर 
(कारक नावर) हततकीर् कदर आपल्या....मानीत नसत.’ - र्रं १०६. २. कास्त. ३. पहा : कायत [सं.] 
 
काय हो उद्गा. १. वयाने वडील असलेल्यानंा झकवा आदरिीय व्यक्तीला प्रश्न हवर्ारण्यापूवी वापरायरे् 
संबोधनात्मक उद्गारवार्क. २. आश्चयच, नापसंती इ. दशचहविारा उद्गार. 
 
काय होय उद्गा. काय पवा आहे; काय उपयोग आहे : ‘आंधळ्याला बगीच्या काय होय.’ - हनमा 
५१०. 
 
काया स्त्री. देह; शरीर; रूप; आकार; अंग : ‘याहत वृक्षवल्ली होत्या कोमेहलया । त्याहस कृष्ट्िें काया हदव्य 
हदली ।’ - त गा ५२. [सं. काय] (वा.) काया दाखणविे, काया णदसिे, काया पाहिे - (रोगी व वैद्य, पती-
पत्नी अथवा प नर्मववाहाला अन कूल असलेली हवधवा याचं्या संबंधी प्रयोग करतात) अंग उघडे करिे. काया 
झाकिे, काया उघडी टाकिे, काया उघडी पडिे - या वाक्प्रर्ारात काया शब्दाने शरीरार्ा जो भाग 
सभ्यार्ारान सार अवश्य िंाकला पाहहजे त्यार्ा बोध होतो. हा शब्दप्रयोग हस्त्रयाचं्या बोलण्यात येतो. अंग, 
आंग (देह, शरीर, तन  नव्हे.) या शब्दानंाही वरील वाक्प्रर्ारात तोर् अथच हनघतो. काया पडिे - मरिे. काया 
पािटिे, काया णफरिे, काया बदििे - आजारानंतर शरीर सतेज होिे. कायावाचामने करून - शारीहरक, 
शाल्ब्दक, मानहसक यानंी य क्त; शरीराच्या सवच अवयवानंी, इंहरयानंी व मनाच्या कल्पनानंी य क्त; सामान्द्यतः 
सवच प्रकारानंी मनःपूवचक (एखादे कृत्य करिे.). 
 
कायाकल्प प . शरीराला प न्द्हा तारुण्य प्राप्त करून देण्यार्ा प्रयोग. [सं.] 
 
कायापािट प . बाह्य स्वरूपातील बदल; व्यक्ती, वस्तू, संस्था याचं्यात फार मोठ्या प्रमािावर 
होिारा बदल : ‘कायापालट िंालेल्या या पथंार्ी’ - संसाफ ६४. 
 
कायापूर प . देह, शरीर. 
 
कायाप्रिीत न. साष्ागं नमस्कार : ‘म्हाइंभटन कायाप्रिीत केले.’ - लीर्उ १३३. 
 
कायावाचामानस  न. शरीर, वािी व मन; देह, वार्ा आहि आत्मा. 
 
काणयक हव. शारीहरक; देहाहवषयीरे् प्राकृहतक. [सं.] 
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काणयकवृद्धी, काणयकव्याज स्त्री. (शारीहरक श्रमाच्या प्राप्तीला अन सरून) दररोज अगर माहसक 
द्यायरे् व्याज. याऐवजी काहयकव्याज झकवा काहयक वृद्धी असेही म्हितात. 
 
काणयक संवेद्यता  स्त्री. (वै.) शरीरार्ी जािीव शक्ती; शरीराला होिारी (स्पशच व गतीर्ी संवदेना धरून.) 
जािीव. [सं.] 
 
काणयसा  हिहव. कशाकहरता. 
 
कायी न. हहरव ेफळ. [क.] 
 
कायेबद्दि हिहव. काय म्हिून; कशासाठी : ‘हवालदार बोहललें  कन यास काये बदल आहिले?’ - 
हशवसाखं ५·१६४. 
 
कायेर हव. घट्ट मनार्ा. (िंाडी) [सं. कातर] 
 
कायेसी  हव. कसली; कसर्ी; हकतीशी : ‘मातेर्ी कृपा कायेसी ।’ - दास ४·८·२४. 
 
कायेसी, कावेसी पेर् (हि. आििे) पेर्ात आििे : ‘माधवरायास कायेसीत आिून पैका मागतात....’ - 
झशइसाभा १·३१. 
 
कार प . १. ममच; म िा. २. दंश : ‘...यशाहधकारी आिखीर् (द सरार् कोिीतरी) होईल यातंील कार 
अ गवनू हलहहण्यातं गेले.’ - होकै १०९. 
 
कार प . जोंधळ्यार्ी, ज्वारीर्ी एक जात. 
 
कार प . काम : ‘त्या मवाफीक कार स रत-हपजीर होऊन’ - पया ३८४. [फा.] 
 
कार प . स्त्री. १. एक प्रकारर्ा काळा व टिक दगड : ‘गोटमालाच्या कारी डोईवर वाहून म्या घर बाधंलं.’ 
- पडरे ५१. २. दगडारं्ी खाि : ‘(सोन्द्या) बगल देऊन मोकळ्या अंगानं कारीकडं पळाय लागला.’ - गोता 
१७. 
 

कार प . करार; ठराव; वर्न. (हि. करिे, ठरविे.) : ‘आम्ही त्यार्ा मोड हन कार ।’ - अफला २०. 
[फा. करार] 
 
कार प . कहार; पालखी वाहिारा भोई. 
कार १. अक्षराच्या प ढे त्यार्ा हनदेश करण्यासाठी लावला जािारा एक प्रत्यय. जसे :- अकार, ककार, 
पकार इ. २. कता; करिारा या अथी संस्कृत शब्दाप ढे लावण्यात येिारा एक प्रत्यय. जसे :- वस्त्रकार, 
शस्त्रकार, र्मचकार. [सं. कृ] 
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कार प . खत; राब. (राजा. क .) 
 
कार प . १. कारि : ‘हनहमत झाला कार नको म्हिून ती तशीर् वाकली.’ - ऊन ६४. २. कहार; अहतशय 
त्रास : ‘धाबारा सालं काम करून घेतलेल्या बलैारं्ा मालकाला कार वाटला.’ - गोता ११३. (बे.) [क.] 
 
कार प . माळ्याने आगराच्या - बागेच्या मालकाला द्यायर्ा आड उत्पन्नाबिल खंड. (गो.) [सं. कर] 
 
कार स्त्री. म लगी; लेक. (र्रंप री) 
 
कार न. स जलेले नख. (कर.) 
 
कार प . शवेट; अखेर; पहरिाम. (व.) (वा.) कार करिे - पहरिामकारक होिे. 
 
कार स्त्री. कोरफड; क मारी. (व. कारपट्टा) [सं. क मारी-क आरी-कार] 
 
कार प . पूवीच्या काळी जहाजावर नेमत असत. असा अहधकारी. याला दूरवर उंर् उडिाऱ्या पक्षारं्ी 
माहहती असे. होकायंत्रार्ा शोध लागण्यापूवी कार व पाजंरी असे दोन अहधकारी प्रत्येक जहाजावर असत. 
(हेट.) 
 
कारआगाह कामार्ी माहहती असलेला; अन भवी. 
 
कारक न. (व्या.) नामार्ा हियापदाशी असलेला संबंध. ही कारके सहा आहेत - कता, कमच, करि, 
संप्रदाय, अपादान व अहधकरि. [सं.] 
 
कारक हव. करिारा; घडवनू आििारा; पे्ररिा देिारा; उत्पन्न करिारा. 

सामा. शब्द - शाहंतकारक, प हष्कारक. 
 
कारक हव. खतावलेली (जमीन). (राजा.) 
 
कारक प . व्यापाऱ्यानंी द्यायर्ा कर. 
 
कारक णक्रया द सऱ्या हियेला र्ालना देिारी हिया. 
 
कारक चेतापेशी  (वै.) स्नाय ूझकवा गं्रथी यानंा प रवठा करिारी रे्तापेशी. 
 
कारकणनणमत्त न. (तकच ) कारि; साधन; हियेर्ी हनहमत झभतू वस्तू. [सं. कृ] 
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कारकते, कारकदे, कारकरदा हव. अन भवी; कायच केलेला : ‘स्थाहपत कारकदे श्रीमंतारे् 
मनोगताहंकत जािून हवनंतीपत्र देऊन पाठहवले आहे.’ - पेद २८·१९०. 
 
कारकदा प . कारभारी; मालक. 
 
कारकवाचा अक्षमता (वै.) मेंदूतील वार्ाकें राला इजा िंाल्याम ळे झकवा ते कें र नष् िंाल्याम ळे बोलता 
न येिे हा दोष. 
 
कारकवेदन न. (मानस.) स्नाय वदेन. यात होिाऱ्या वेदनारं्ा पंर््ानेंहरयाशंी संबंध नसतो. 
 
कारकक्षमता स्त्री. कायच करण्यारे् सामर्थ्यच, शक्ती. 
 
कारका स्त्री. गारा; मेघातून पडिारे बफारे् त कडे. पहा : करक [सं. कृ = हवहकरिे; करक = गार] 
 
कारकारसई स्त्री. बागेच्या मालकाला द्यावयार्ा खंड; जहमनीर्ा खंड व इतर बाबी वसूल करण्यार्ा 
हक्क : ‘त्याप्रमािे तीन हवभाग व वठे हबगार व कारकारसई व फरफरमास त म्ही व त मरे् प त्रपौत्राहद 
वशंपरंपरेने अन भवनू स खरूप राहािे.’ - आठ इहत १४९. 
 
कारकीदय स्त्री. अमलार्ी म दत, काळ (राजार्ा वगैरे राज्य करण्यार्ा काळ); राजवट; सते झर्ा 
काळ; अहधकारार्ा, व्यवहारार्ा काळ. [फा. कार + कदच] (वा.) कारकीदय णफरिे - एक राजवट जाऊन 
द सरी येिे; राज्यिाहंत होिे : ‘कारि प ण्यातंहह कारकीदी हफरल्या.’ - पेद ४४·९. 
 
कारकुती स्त्री. शहािपि; अक्कल; कतृचत्व. 
 
कारकुनाची मेहुिी (ल.) कातरायर्ी कातर (कातरी इकडेहतकडे पडते व लवकर सापडत नाही 
म्हिून हवनोदाने म्हितात). 
 
कारकुनी हव. कारक नासंबधंी. 
 
कारकुनी कावा, मत कारक नार्ा धूतचपिा, लबाडी, डावपेर्. यावरून सामान्द्यतः कपट, ल च्चेहगरी. 
 
कारकून प . १. कामार्ा मािूस; हलहहण्यारे् काम करिारा; हलखापढी करिारा : ‘महालीरे् काक च नाने 
इस्कील करून द म्बाला करीत नाहीत.’ - मइसा २०·१५२. २. (ल.) धूतच मन ष्ट्य; हहशबेी व ह शार मािूस. 
(गो.) 
 
कारकंुडा प . हतरस्काराने कारक नास म्हितात. 
 
कारकूनीपेशा, कारकूनकी प . स्त्री. कारक नारे् काम, धंदा, नोकरी. 
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कारकूर स्त्री. क रकर असा आवाज : ‘ज त्यार्ी कारकूर बरार् वेळ ऐकायला येत होती.’ - हत्रशकूं ६. 
 
कारखानदार प . कारखान्द्यार्ा मालक. [फा.] 
 
कारखानदारी स्त्री. १. कारखाना र्ालहवण्यार्ा व्यवसाय. २. याहंत्रक उत्पादन; कच्च्या मालार्ा पक्का 
माल करण्यार्ा व्यवसाय. 
 
कारखाननीस प . कारखान्द्यातील मन ष्ट्य; कारखान्द्यार्ा हहशबे ठेविारा अंमलदार; सरकारी 
धान्द्याच्या कोठारावरील अहधकारी; आठ दरकदारापंैकी एक. [फा.] 
 
कारखाना प . व्याप; पसारा : ‘घरर्ा कारखाना मोठा, त्याम ळे रोज कोिा ना कोिाशी तरी 
घासाघीस व्हावयार्ीर्.’ - स्मरि ३५७. 
 
कारखाना प . १. जेथे एखाद्यार्ा व्यवहार र्ालतो अशी मोठी इमारत. जसे :- गलबते बाधंण्यार्ी 
गोदी; दारूगोळ्यार्ा कारखाना, यंत्रशाळा वगैरे कोितेही प्रर्डं काम, धंदा वगैरे व तो र्ालहवण्याकहरता 
ठेवलेला पहरवार, खाते : ‘तमाम काखानेजात र्राईस जाण्यार्ा ह कूम जाला.’ - मइसा ७·१६६. २. 
कोितीही धंद्यार्ी जागा. ३. संभारगृह. [फा.] 
 
कारखैर न. श भकायच : ‘त म्ही आप ला भाउवार्ा लेक बेटा करून पाहहला त्यारे् कारखैर केले.’ - 
हशर्साखं ४·४. 
 
कारगत स्त्री. कारकीदच. (हर्.) 
 
कारगार , कारगीर हव. कारेगार; कारेयर; पहरिामकारक : ‘म्हिजे मोरे् कारगार करून कायच 
हसद्धीते पावहवतो.’ - वैस १७४२·३०. 
 
कारगुजरी स्त्री. बाजारपेठ. [झह.] 
 
कारगुजार हव. कामकाजात ह शार; अन भहवक. [झह.] 
 
कारचकर, कारंचकर, कारजकर, कारंजकर, प . खंजीर इ. शसे्त्र आहि र्ाकू, स रे, वस्तरे वगैरे 
वस्तू तयार करिारा; शस्त्रकार; भाडंी करिारा कासार; हर्लखत करिारा. [सं. िकर्कार] 
 
कारचक्का प . बाज पक्षी. [त कच .] 
 
कारचोबी हव. जरीरे्; वलेब ट्टीदार : ‘सनगें जरी बादली कारर्ोबी सोनेरी एकूि.’ - समारो ४·७२. 
पहा : काचोबी 
 
कारज न. काळीज; हृदय. (र्रंप री) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कारजगार प . हशकलगार; कारागीर. 
 
कारट पहा : काकरट 
 
कारट न. १. अंत्यहवधी : ‘मेलेया वीजे ते का ंकरा ना? यार्ा कारट  करा ।’ - लीर्उ ३७८. २. 
औध्वचदेहहक कायाला क ल्त्सताथी म्हितात. ३. ती हिया करिाऱ्या ब्राह्िाला हदलेली दहक्षिा. (को.) 
 
कारटमढ प . स्मशानाजवळरे् देऊळ : ‘कारट मढाहस बीजें केले :’ - लीर्पू २८१. 
 
कारटा, कारट्या, कारटखाऊ हव. औध्वचदेहहक हिया करिाऱ्या ब्राह्िाला उपहासाने म्हितात : 
‘कन प्रािी पावल्या मृत्यसूदन ।’ संतोषती कारटे ब्राह्ि ।’ - मक ४९९. 
 
कारटाइ स्त्री. प स्तक. पहा : काताइ 
 
कारटापोरटा प . खोडकर, व्रात्य, द्वाड मूल. [सं. क मार-क आर + टा] 
 
कारड प . कागदार्ा करंडा; खोका; पेटी : ‘साडेबावीस रुपयाचं्या (मोमबत्त्या) स मारे ७३९ कारड 
सोळा धरून बराबर’ - पेद १६५. [इं. काडच बोडच] 
 
कारडोि न. काजूच्या हबयारें् तेल. 
 
कारि न. १. कोित्याही द सऱ्या गोष्ीवर अवलंबून नसलेले, कायच घडवण्यास आवश्यक, जे 
कायोत्पादक ते; हनहमत झ; कायचप्रवतचक; प्रमाि; आधार; ज्याम ळे एखादी गोष् घडते ते. ही कारिे तीन आहेत 
- समवायी, असमवायी व हनहमत झ (अंतस्थ झकवा अहवभाज्य, दूरस्थ झकवा अप्रत्यक्ष, साधनभतू झकवा 
आकल्स्मक; कारि यार्ा प्रथमाथी कतृचत्व, हेतू, अपेक्षा, पे्ररिा, उिेश, आधार इतक्या अथी प्रयोग होतो) : 
‘तयाही बोधा कारि । जािता मीहर् ॥’ - ्ा १५. ४३८. २. प्रयोजन; हेतू. ३. गरज, काम, प्रसंग. ४. म ंज 
झकवा लग्नासारखा कोिताही समारंभ. ५. साधन; उपकरि; घटक; मूलतत्त्व; आद्यरव्य. ६. (न्द्याय) 
हनयतपूवच; द सऱ्या कोित्याही गोष्ीवर अवलंबनू नसिारे. ७. मसलत : ‘हाता र्ढे धन । ऐसें रहर्ले कारि 
।’ - त गा १८४०. ८. कायच : ‘जाऊं दे साहवत्री, मज करंू दे कारि ।’ - वसा ६७. ९. इल्च्ित वस्तू; सृष्ीरे् 
आद्य तत्त्व : ‘तेथ इच्िा आहि ब हद्ध । घडवी अहंकारेंसी आधी । मग हतया लाहवती वधेन । कारिाच्या ॥’ - ्ा 
१३·९६९. १०. साध्य : ‘तें परब्रह् हनवाि । जें आत्महवदारें् कारि ।’ - ्ा ५·१४९. ११. (वदेातं) महत झत्त्व, 
अहंकार व सूक्षम परं्महाभतेू (आनंदहगरीरे् मत); परं््ानेंहरये, त्यारें् पार् हवषय मन, ब द्धी व अहंकार इ. 
(शाकंरमत भगवद्गीता १३·२०. बहािा; सबब. [सं. कृ = करिे] (वा.) कारिी िाविे - कामाला, 
उपयोगाला लाविे, आििे (देह, रव्य, सामर्थ्यच, आय ष्ट्य, जन्द्म इ.) : ‘कारिन लावहेन करील साथचक ।’ - 
दाहव ३९१. कारि पडिे - गरज पडिे. 
 
कारित्व न. १. कारि असिे; कारिरूप असिे. २. (तत्त्व.) कारिार्ा धमच; कायचकारिातील 
अथवा सामान्द्यतः एकमेकनशी संबंहधत घटनातील संबंध. [सं.] 
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कारिदेह; कारिशरीर प . न. देहर्त ष्ट्ट्यापंैकी हतसरा देह. याला अहवदे्यरे् झकवा अ्ानारे् अहधष्ठान 
आहे. [सं.] 
 
कारिपरत्वे हिहव. कारि पडल्यास; जरूर लागल्यास : ‘कोंडोभटाबरोबर मात्र ती कारिपरत्वे 
बोलत होती.’ - स्वप २१४. 
 
कारिपरंपरा स्त्री. एखादी गोष् घडण्यासाठी कारिीभतू होिाऱ्या घटनारं्ी आन षंहगक साखळी : ‘जर 
आपि प्रत्येक कृत्यामागे असलेली कारिपरंपरा पाहू लागलो तर प्रत्येक कृत्यारे् स्पष्ीकरि होते.’ - ब्राह्ि 
४८. 
 
कारिवादी प . (कायदा) वादी; हफयादी. [सं.] 
 
कारिव्यापार प . (तत्त्व.) कायच-कारि संबंधातून घटना घहटत होण्यार्ी प्रहिया. [सं.] 
 
कारिा स्त्री. १. (अहशष्) करुिा; दया; कृपा. २. गयावया; काकळूत; हवनविी. (हि. भाकिे.) 
 
कारणि, कारिी, कारिीक हव. १. उपय क्त; जरुरीप रते : ‘कारहिक लढाऊ लोक मात्र 
हकल्ल्यात ठेहवले.’ - भाब ३६. २. घडवनू आििारा; व्यवस्था ठेविारा. ३. कारिपरत्वे घडलेला; 
हनहमत झपूवचक बनलेला : ‘गौळीयारे् घरन देखा । कृष्ट्ि उपजला कारहिका ।’ - ग र् ८. ५४. 
 
कारणि, कारिी, कारिीक प . राज्यार्ा म ख्यमंत्री झकवा सावकारी जहाजावरील म ख्य ग मास्ता; 
कारभारी; व्यवस्थापक : ‘इतर कारिी भले लोळहवले ।’ - ऐपो २०९. [सं.] 
 
कारिी, कारिे शअ. १. र्त थी हवभक्तीरे् लक्षि; स्तव; साठी; कहरता; म ळे. २. हठकािी : ‘देवकारिन 
लाजाळू ।’ - दास २·५·३०. ३. कडे : ‘तेव्हा ंत्या तेहलिीनें । पाहहलें  हविमाकारिें ।’ - शहन २८७. 
 
कारिीभूत हव. कारि िंालेला; जबाबदार : ‘हे व्यसन बोकाळायला रव्यदृष्ीही बरीर् कारिीभतू 
होते.’ - भासं १३८. 
 
कारिोत्तर न. (कायदा) हवहशष् म िा कबूल न करता वादीरे् म्हििे कबलू करिे; हवशषे हकरत 
घेिे. [सं.] 
 
कारतुस, काडतुस न. बदं कीतून उडवायर्ी दारू व हशशार्ी गोळी असलेले कवर्. [इं. 
काटचहरज] 
 
कारनीस न. गलथा; कंगोरा; कंगिी : ‘झभतीच्या मार्थ्यासभोवती लाकडी कारनीस बसवाव.े’ - 
मरॅट ७७. [इं. कार्मनस] 
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कारनेकी स्त्री. ख शाली; क शल; के्षत्र. 
 
कारपदाझी पहा : कारपदाझी 
 
कारपरदाज प . कायचकता; म त्सिी; कारभारी : ‘नबाबाकडून पते्र यास आली जे, कारपरदाज यानंी 
झशदे याचं्या हातून इंग्रजारं्ा सलूख केला.’ – मझशयाकंा २२१. 
 
कारपरदार प . कारभारी : ‘बाबासाहेबासं पद मोठे हमळाव े याजकरता ं महाराजारें् कारपरदार 
मोठमोठी मािसें’ - नामोका २. 
 
कारपदाझी स्त्री. कामात गढिे. [फा.] 
 
कारपुरी रूपयार्ा एक प्रकार. 
 
कारबेि  प . एखादा लाकडी सर वगैरे ठेवण्याकहरता झभतीतून प ढे काढलेले दगडी झकवा लाकडी 
ठोकळे : ‘दगडाच्या ठोकळ्याऐवजी कारबेल्स झभतीत घालाव.े’ - मरॅट ६०. [इं. काबेल] 
 
कारभार  प . १. राज्य, सावकारी झकवा एखादा धंदा अंगावर घेऊन त्यासाठी करायर्ी सवच 
तऱ्हेर्ी खटपट, व्यवस्था, उद्योगधंदा; काम; कायच. (हि. हाकिे, र्ालविे, टाकिे.) २. नको तेथे केलेली 
ल डबडू. [सं. कायचभार] 
 
कारभारी प . १. व्यवस्थापक; कारभार करिारा; मोठा धंदा र्ालहविारा; राजार्ा म ख्यमंत्री 
झकवा हदवाि. २. (सामा.) व्यवस्था पाहिारा कोिीही प्रहतहष्ठत गृहस्थ (मग तो स्वतःच्या घरार्ी झकवा 
मालकाच्या घरार्ी झकवा धंद्यार्ी व्यवस्था पाहत असला तरी.) ३. बायकोने नवऱ्यार्ा उल्लेख करताना 
योजायर्ा शब्द. (को. खा. क ि.) ४. (ल.) उठाठेवी करिारा मािूस. 
 
कारभारीि स्त्री. १. कारभाऱ्यार्ी बायको झकवा एखाद्या कामार्ी स्वतः व्यवस्था पाहिारी स्त्री. २. 
नवऱ्याने बायकोर्ा उल्लेख करताना योजायर्ा शब्द. (को. खा. क ि.) 
 
कारभारी मंडळ सरकारी झकवा एखाद्या संस्थेच्या अहधकाऱ्यारं्ी मंडळी; व्यवस्थापक मंडळी; राजारे् 
मंहत्रमंडळ. 
 
कारभारी मुखत्यार १. राज्यार्ा म ख्य प्रधान. २. म ख्य व्यवस्थापक झकवा म ख्य र्ालक. 
कारमान्य न. १. पीडा देिारे जादूरे् कृत्य; जारिमारि; रे्टूक. २. खोटा व्यवहार; कर्ाट; 
खटले; कवटाळ. (हि. करिे, रर्िे, योजिे, माडंिे.) 
 
कारमुिकी प . १. अनेक देशातं, प्रातंावर अहधकार असलेला. २. स मंत. (राजकोश) [फा.] 
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कारमोरी हव. वैशाख महहन्द्याच्या हविीत जन्द्मलेले कोकरू (मेंढी वैशाख झकवा कार्मतक महहन्द्यात 
हवते.). (ज न्नरी) 
 
कारिा प . हस्त्रयाचं्या हातातील कारल्यासारखा बागंड्ारं्ा एक प्रकार. 
 
कारिी, कारिे स्त्री. न. १. एक भाजी व हतर्ा वेल; कारेवी. यारे् फळ कडू व स मारे वीतभर लाबं असून, 
अल्ग्नदीपक, अत्य त झम कफनाशक आहे. पाढंरे व हहरव ेअशा याच्या दोन जाती आहेत. २. काही लोक 
करडीच्या िंाडालाही म्हितात. [सं. कारवेल्ल] 
 
कारिी स्त्री. हशमग्यातील खेळापंैकी एक प्रकार. 
 
कारिी राजावतय बागंड्ारं्ा एक प्रकार. 
 
कारिे न. १. कारली वेलीरे् फळ. २. कारल्याच्या आकारार्ा सोन्द्यार्ा दाहगना (हस्त्रयाचं्या गळ्यातंील 
स टा झकवा एखाद्या माळेच्या मधोमध असलेला.) : ‘भोंवऱ्या कारलें  भागंार’ - वसेीस्व ११·५·३. अिक र्ीदार 
हखळे मारलेले लाकडी झकवा लोखंडी म द्गल (गदा.) हे पूवी प्रत्येक हकल्ल्यातील ब रुजावर ठेवीत व शत्रू 
ब रूज झकवा तट र्ढून येऊ लागला तर त्याच्यावर फेकीत : ‘तेथ षोडश महावाक्येसी कारलन । समहवषमतत्त्वें 
प्रहत ब रुजन ठेहवलन ।’ - स्वान  १०·२·९. ४. (मल्लहवद्या) करेला; म द्गल. हा हनम ळता, लाबं, कमरेपयंत 
उंर्ीर्ा व पार् शरेापासून दीड मिापयंत वजनार्ा असतो. ५. मोहरमच्या सिात कारल्याच्या फळाच्या 
आकारार्ी एक ताटी करून हतला कागद वगैरे हर्कटवनू इकडे हतकडे नार्हवतात. ६. र्ाबकाच्या दाडंीच्या 
व वादीच्या मधील कारल्याच्या आकारारे् स तळीरे् झकवा र्ामड्ारे् हविकाम. ७. दोनतीन पायल्या भात 
माविारे किग ले. (मावळी.) [त. कारवहल्ल] 
 
कारल्या  हव. कारल्याच्या आकारार्ा एका जातीर्ा आंबा. 
 
कारव स्त्री. एक िंाड. त्यारे् काडें, फोक. हे िंाड पार्सहा हात उंर् व बारीक असते. यारे् फोक 
क ं पिाला, क डाला व ओमिाला घराच्या िपरावर आडव्या रर्लेल्या कामट्यासंाठी वापरतात. [सं. करीर] 
 
कारव, कारवाई स्त्री. १. र्ात यार्ी व्यवस्था; ह शारीर्ा कारभार. २. काटकसर. ३. ग प्त मसलत. पहा : 
कारस्थान [सं. कायच] 
 
कारवट  न. कारवीरे् रान : ‘कारवटात घ सलेल्या ग राचं्या अंगाला कारवीर्ा स गंधी मध लागला होता.’ 
- सराई २३. कारवट 
कारविे  अहि. १. खताविे (शते वगैरे). (राजा. क .) २. खत घातल्याने फोफाविे (भाजीपाला वगैरे); 
जोराने वर येिे. ३. नासिे; क जिे (फिसातील गरा वगैरे). ४. हशजताना हबघडल्याम ळे, बेर्व, पर्पर्ीत 
होिे (भाजीपाला). ५. जळका वास येिे (दूध, खीर, भात वगैरेंना). 
 
कारवि  न. एक प्रकाररे् गलबत. 
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कारवा प . (नृत्य) स्त्रीर्ा वषे घेऊन डोक्याला पागोटे व कमरेला तलवार लाविारा सोंगाड्ा झकवा 
प रुषार्ा वेष घेतलेल्या स्त्रीरे् सोंग; असे सोंग घेिारी व्यक्ती; अशा सोंगाड्ार्ा नार्. (हि. होिे, नार्िे, 
नार्हविे.) [झह. कहारवा; काहार = पालखीवाला, भोई यावरून] 
 
कारवां प . गटाने पि एकामागून एक येिाऱ्या बैलगाड्ा, होड्ा, उंट इ. र्ा ताडंा. 
 
कारवाई  स्त्री. उपाययोजना; एखादा हेतू साध्य करण्यासाठी झकवा काम पार पाडण्यासाठी केलेली 
व्यवस्था : ‘म ल्क्तवाहहनीस आपली कारवाई उग्र करिे भाग पडले.’ - असा आहे १७. [फा. कारचवाई] 
 
कारवाद प . कारस्थानीपिा; य क्ती; शक्कल; कट (हवशषेतः वाईट गोष्ीहवषयी) करण्यातील 
र्ात यच. [सं. कृ] 
 
कारवादी हव. मसलती; ग प्त कट करिारा; कारस्थानी; फसव्या; लबाड (क हटल कृत्यातं). 
 
कारवान न. घोडे हवकिाऱ्या अरबारं्ा ताडंा; टोळी; तळ; अशा तळातील व्यक्ती : ‘याप्रमािें 
सागंोन त्यानें आम्हासं हनरोप हदला. तेथून कारवानातं आलों.’ - ऐलेसं ३६४२. [फा.] 
 
कारवानी स्त्री. कारवानार्ा धंदा. 
हव. १. कारवानासंबधंी (घोडा, मािूस वगैरे). २. (ल.) धूतच; र्लाख; खोल (देवघेवीमध्ये). 
 
कारणविे अहि. करवतीने कापिे. (को.) 
 
कारवी पहा : कारव 
 
कारस, कारसा, कारसाई, कारसाज, कारसाद १. रयतेला हदलेली तगाई. ही स गीच्या वळेी धान्द्याच्या 
रूपाने परत करण्याच्या बोलीवर देतात. २. हकल्ल्याच्या घेरातील (टापूतील) खेड्ातील लोकाकंडून 
हकल्ल्यावर असलेल्या सरकारी इमारतनच्या शाकारिीसाठी र्ूड व इरली करण्यासाठी बसहवलेला सरकारी 
कर. पहा : खोतवेठ : ‘कारसाई हकल्ले रायेगड येथील शाकारिीबिल वगैरे गावंगना नेमिूक आहे ते.’ - 
मसाप २·२·१५१. ३. ग प्त कट; उलाढाली; कारस्थाने. (हि. करिे, र्ालविे.) 
 
कारसकाऱ्या प . म लनर्ा एक खेळ. या खेळाच्या आरंभीरे् शब्द. 
 
कारसाजी स्त्री. भागीदारी. 
कारस्थाई हव. कपटी; लबाड. 
 
कारस्थान न. १. काटकसर; हमतव्यय. २. कट; ग प्त मसलत. ३. राज्य झकवा क ट ंब यातील व्यवस्था; 
बदंोबस्त. [सं. कायच + स्थान] 
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कारस्थानी स्त्री. जोर; भर; म ख्य लक्ष : ‘श्रीमंत राव यानंी हल्लन कारस्थानी हहशबेावर धहरली आहे.’ 
- ऐलेसं १०३९. 
 
कारस्थानी हव. १. खोल मसलत्या; धूतच. २. काटकसरीर्ा; हमतव्ययी. ३. कतचबगार. 
 
कारळा, कारळा तीळ प . एक गहळतारे् धान्द्य. यारे् तेल जाळण्यासाठी व खाण्यासाठी उपयोगी 
आहे. पेंड ग रानंा घालतात. 
 
कारळे न. कडू हजरे. हे औषधी आहे. [का. कहर = काळे] 
 
कारंजे न. हौदामध्ये पािी कृहत्रम दाबाखाली आिून, हिरे असलेल्या नळीवाटे त्यारे् त षार उंर् व 
वगेवगेळ्या आकारात उडावेत अशा पद्धतीने केलेली योजना. बागेत झकवा घरातही शोभेसाठी यार्ी रर्ना 
केलेली असते : ‘न रंजे कारंजे हनरख हन फिी ते फिफिी ।’ - र ३२. 
 
कारंडव  प . बदकाच्या जातीर्ा एक पक्षी; करड वा करढोक. याच्या मादीला कारंडवी म्हितात : 
‘कारंडवार्ा आकार कोंबड्ाएवढा असतो.’ - पक्षी १३. [सं.] 
 
कारंडा प . ओंडका; ठोकळा. पहा : करंडा 
 
कारंदा, काकरदा  प . एक वले, त्यारे् फळ व कंद. पहा : करांदा, ककरदा 
 
कारंदा प . कारभारी, कारवाई करिारा मन ष्ट्य; कता; कारस्थानी. (व.) [फा. कारंदाज] 
 
कारंदाज १. कतृचत्ववान; कतचबगार; ह शार; प्रवीि. २. मजबतू, बळकट. ३. कारस्थानी. [फा.] 
 
कारंदाजी स्त्री. कारस्थानीपिा, शहािपिा; म त्सिेहगरी : ‘कारंदाजीर्ी मस्लत साहंगतली ते न 
ऐहकली जे.’ - जोरा ३६. [फा.] 
 
कारंब न. एक फ लिंाड. आबोलीर्ी, कोराटंीर्ी हनळी जात. (गो.) 
 
कारा स्त्री. १. त रंुग; कारागृह; कारागार; बहंदशाळा : ‘काय हदसे न त म्हासं्तव हरप नन उघडून ठेहवली 
कारा ।’ - हवक ६६. २. (ल.) त्रासदायक धंदा, काम, संसार. [सं.] 
 
कारा, कारकीट, कारघोर हव. काळा; खूप काळा. (िंाडी.) 
कारागार न. पहा : कारागीर : ‘तोफानंन कोटातं मार धरला तो आत र्ह ंकडे कारागार होऊन 
बह त गदी उडाली.’ - ऐलेसं १७००. 
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काराणगणर, काराणगरी स्त्री. काराहगरीरे् कौशल्य; र्त राई; कसब; कामार्ी उत्कृष् उठाविी; 
करामत. (वा.) काराणगणर होिे, काराणगरी होिे - कारागर होिे; हसद्धीला जािे; साध्य होिे : ‘खंडोजी 
मानकर वसेावेयावरी थडकले, परत काम काराहगरी नव्हे.’ - पेद १६. २३. 
 
कारागीर पहा : काणरगर 
 
कारागीर प . कारभारी : ‘अज चन हतथें काराहगरी ।’ - मसाप २·१·२३. (को.) 
 
कारागीर हव. लागू; सफल : ‘वार केला तो कारागीर होऊन.’ - ्ाको ३२·४०. पहा : काणरगर 
 
कारागीर प . न्द्हावी : ‘म ंडनारे् प ण्य तो लोकाचं्या पदरी टाकून हशवाय गोड गोड बोलण्यार्ें 
कसब त्याच्याजवळ असते म्हिून त्यास कारागीर म्हितात.’ - भमू ५५. 
 
कारागृह न. त रंुग; बहंदशाळा : ‘कारागृही अवतरले । श्रीकृष्ट्ि गोक ळी वाहढन्नले ।’ - दशावतार 
भपूाळी ९. [सं.] 
 
कारािी प . कामगार; खलाशी : ‘त्यावरील कारािी वगैरे मािसें अटकेस ठेऊन...’ - समारो ८. २२६. 
 
कारात न. पहा : कॅरट; स मारे दोन रतीरे् वजन. हहऱ्यारे् वजन करण्यासाठी वापरतात : ‘हा हहरा 
१६८० कारात वजन आहे.’ - मराठी ६ व ेप स्तक, प.ृ ११४ आवृ. २ री. [इं. कॅरट] 
 
कारातेल्का प . एक वृक्ष. (िंाडी.) 
 
काराथे न. काले; कारेते. (गो.) 
 
काराफूि न. हस्त्रयाचं्या कानातील क डी, लवंग. (क . गो.) 
 
काराब न. कानातील मोत्यारं्ा एक दाहगना. (गो.) 
 
कारा बाड्डा प . काळे बदक. (िंाडी.) 
 
कारायज न. हनयहमत उत्पन्न : ‘श्रीरवळनाथ देवाहस दतः ग वहरषा कारायज’ - झशला १·१·८. 
 
कारायंत्रिा स्त्री. (वन.) परागकिारें् वहन करिाऱ्या कीटकानंा काहीवळे आपल्यामध्ये बहंदस्त 
ठेवनू त्याचं्याकडून परागकिारें् कायच करवनू घेिारी फ लातील रर्ना - यंत्रिा. 
काराविे सहि. १. घासाघीस करिे. २. पाण्याच्या पाटातील गाळ काढिे. (क .) 
 
कारावास प . त रंुगात राहण्यार्ी हशक्षा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काराणविे पहा : कारणविे 
 
काणरका  स्त्री. १. सूत्रारे् स्पष्ीकरि करिारा श्लोक. हा ३२ अक्षरी असतो : ‘अखंड वदेाहंतक 
काहरकारं्ें ।’ - सारुह ५·१४. २. टीका; व्याख्या. ३. टीकारूप श्लोकारं्ी माहलका. 
 
काणरगर, काणरगार, कारेगार प . १. उत झम काम करिारा; कसबी मािूस : ‘बह त हदवस नगास 
लागले त्यास इकडे दंगा कारीगर न हमळे ।’ - मइसा ३·१६८. २. र्ागंला कसबी स तार, गवडंी, हर्तारी, 
सोनार, न्द्हावी : ‘हमळेल हततका उत झम कारागीर बोलवावा.’ - आगर २·५. 
हव. उपयोगी; कामी पडिारे; प्रभावी; ग िकारी; उत झम : ‘हतने बगा कसं कारागीर काम केल तें!’ - मदम 
५५. [फा.] 
 
काणरटखावू पहा : कारटखाऊ : ‘ओठाचं्या काठावर आहे कवटीमधला काहरटखाव ू।’ - धृपद ५०. 
 
काणरटा   प . स्मशान. 
 
काणरविा, काणरवना प . ब्राह्ी वनस्पती. 
 
काणरवृद्धी, काणरव्याज स्त्री. (कायदा) ऋिकोने झकवा क ळाने ठरहवलेले व्याज. 
 
काणरष्य   न. कृशपिा : ‘जेयार्ा ंमझन आलस्य । देझह अहतकाहरष्ट्य ।’ - रा्ा १३. ५१६. 
 
काणरसवािा, कारीसवािा, काणरसवान, काणरसवाना, कारीसवान, कारीसवाना हव. केहवलवािा; 
दीनवािा : ‘धमच बसैहवला काहरसवािा ।’ - उगी १०९. [सं. कृश] 
 
काणरस्थानी स्त्री. १. कारस्थानीपिा. २. कतचबगारी : ‘या उभयेताप्रमािे कहरस्थानी कोठे पाहण्यात 
न आली.’ - पेद २०·१०५. 
 
काकरगिा स्त्री. ब्राह्ी वनस्पती. (गो.) 
 
काकरट, कारीट स्त्री. न. एक वले व हतरे् फळ. हे काकडीसारखे लहान पि कडू असते. 
 
काकरदा प . कारंदा वेल व हतरे् फळ; करादंा. यारे् दोन प्रकार आहेत - गोडा व कडवा. [सं. करमई] 
 
कारी हवशषेिात्मक प्रत्यय. करिारा; घडहविारा; बनहविारा. जसे :- कफकारी, नाशकारी इ. कारक 
सारखार् हा शब्द असून यार्ी प ष्ट्कळ प्रकारर्ी हवशषेिे बनतात. [सं.] 
कारी स्त्री. (नाहवक) राळ (गलबत, नाव इ. च्या खाली लावतात); तेलात र्ेंदरुस कढवनू तयार 
करतात. 
 
कारी स्त्री. म लगी. 
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उद्गा. ‘का ग?’ या अथी म लीस हाक मारताना योजायरे् संबोधन : ‘करें सखेर्ा कर घेय कारी ।’ - सारुह 
८. ४४. (व.) 
 
कारी स्त्री. घडा : ‘हाती क मरु कहडये कारी ।’ - एवाका २०८. 
 
कारीकमो स्त्री. भातार्ी स वाहसक जात. 
 
कारी पहाट स्त्री. अगदी पहाट. (िंाडी.) 
 
कारीव, कारींव हव. खत घालून तयार केलेली (जमीन). (राजा.) 
 
कारु आसळ; सड. 
 
कारुक प . हर्तारी; कलाकार; कारागीर : ‘परम रुहर्र हर्ते्र कारुकन काहढयेलन ।’ - सारुह ६. १३. 
[सं.] 
 
कारुक प . स्थाहनक वस्तंूवरील कर : ‘द सरा कर कारुक स्थाहनक काराहगरानंी तयार केलेल्या 
वस्तंूवर आकारला जाई.’ - मसं ९८. 
 
कारुखारु प . कामकारी आहि कोळी : ‘कारुवाखारुवारे्या साहरखे वस्त्र होआव े।’ - लीर्उ ६१०. 
 
कारुिा प . ब्राह्ी. (बे.) पहा : कणरवािा 
 
कारुणिक हव. दयाळू; कृपाळू. [सं. करुिा] 
 
कारुण्य न. दया; कृपा; करुिा : ‘जािूहन जीव सान ले । तेथ कारुण्यामाजंी पाऊलें  । लपवहून र्ाले ।’ - 
्ा १३. २४९. [सं.] 
 
कारुण्यवृणत्त, कारुण्यवृत्ती स्त्री. दयाळूपिा : ‘आपल्या अंगात कारुण्यवृहत झ जागृत िंाली’ - गीर 
८१. [सं.] 
 
कारुना पहा : काणरविा, काणरवना (हेट.) 
 
कारुनारु प . अल तेदार व बल तेदार : ‘गावातंील कारुनारु हे देशकसते झच्या संघटनेत सहिय 
भाग घेिारे कमचर्ारी असत.’ - शासौ ५०. 
 
कारू प . १. कसबी; कारागीर; हशल्पकार; कलेवर हनवाह करिारा मािूस : ‘क िब्याच्या सरकारी 
खाजगी व्यवहारातला अवश्य असा धंदा करिारा तो कारु.’ - गागंा ९. २. सम च्चयाने बारा बल तेदार; 
कारुनारु. पहा : नारुकारू [क. कारु] [वै. सं. कृ. = कारु] 
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कारे न. १. एक काटेरी वनस्पती. २. सम रात टाकायच्या ब रीच्या जाळ्याला लावलेले हलके व 
तरते लाकूड. 
 
कारेगार णव. पहा : काणरगर होिे : ‘काम कारेगार होतार् जयाजी झसदे र्ौरंगारून खाले जहमनीस 
आले.’ - भाब १३. 
 
कारेती स्त्री. कारल्यार्ा वेल. 
 
कारेतें, कारेता ं न. कारले. (को. क .) 
 
कारेवारे  प . अव. (एकवर्न कारावारा. परंत  हा शब्द बह तेक एकवर्नी उपयोगात आिीत नाहीत. 
केर आहि वारा यापंासून) धूळधाि; फडशा; सत्यानाश (पैसा, नशीब वगैरेर्ा). (हि. करिे.) 
 
कारेळ, कारेळा, कारेळा तीळ, कारेळे पहा : कारळा तीळ 
 
कारो प . काजऱ्यारे् िंाड; काजरा; क र्ला. (गो.) 
 
कारोट प . वाताहत; हवनाश; उच्िेद (शील, धान्द्य, गाव, घर इ. र्ा). (को.) [क. कार = ओकिे] 
 
कारोनी स्त्री. १. प्राथचना; हवनंती; गयावया : ‘जसे करती कारोन्द्या, होऊ दे रे आबादानी.’ - बगा ३६. २. 
करुि कथा : ‘माझ्या हजवार्ी करोनी.’ - बगा. 
 
काकीदय, काकुय नी, काखाना पहा : कारकीदय इ. 
 
काकीर स्त्री. क रबूर; भाडंि. (िंाडी) 
 
कागयरी स्त्री. इष् पहरिाम; सफलता; यशल्स्वता : ‘परंत  अडर्ि व पजचन्द्य फार यास्तव कागचरी जाहली 
नाहन.’ - मइसा १४. ३५. पहा : कारीगर 
 
काचोबी  हव. वलेब ट्टीदार : ‘हखलत पार् पाररे् कार्ोबी हदला.’ - मइसा ७. ७०. [फा.] 
 
काचोबु प . १. भरतकाम २. जरतारीरे्, बेलब ट्टीरे् काम करिारा. [फा. कार्ोंब ] 
काटा, काटी, काटे पहा : कारटा : ‘एखादे वळेी ही थोरारं्ी द्वाड काटी प्रसंगी हवसरून जाऊन’ - रत्न 
५. ३. 
 
काडय न. १. हलहहण्यारे् कोरे पत्र; गंहजफा, पत्त्यातील एक पान. २. स्वतःरे् नाव व पत झा हलहहलेली 
हर्ठ्ठी. [इं.] 
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कातय प . पाव रत झल वजन. (गो.) [इं. क्वाटचर] 
 
कातयकाढप प . १. राजरोस परवाना हमळहविे (धंद्यासाठी). २. (ल.) धरबदं सोडिे. (गो.) 
 
कातयवीयय प . प रािप्रहसद्ध सहस्त्राज चन. याला परश रामाने मारले. हरवलेली वस्तू याच्या 
स्मरिाने सापडते असा भाहवक लोकारं्ा समज आहे व त्यासाठी प ढील श्लोक रूढ आहे - ‘कातचवीयाज चनो 
नाम राजा बाह  सहस्त्रवान । यस्य स्मरिमाते्रि गतं नष्ं र् लभ्यते ॥’ [सं.] 
 
कार्णतक   प . खाहटक; मासं हविय करिारी एक जात. [सं. कृत = कापिे] 
 
कार्णतक   प . ज्या महहन्द्यात पौर्मिमेच्या हदवशी कृहत झका नक्षत्री र्रं असतो तो महहना; 
र्ारंमासातील आठवा महहना; नोव्हेंबर महहन्द्याच्या स माराला येिारा महहना. [सं. कृहत झका] 
 
कार्णतकस्नान न. अहर्श्नी पौर्मिमेपासून कार्मतकी पौर्मिमेपयंत कृहत झका नक्षत्र मावळण्यापूवी पहाटेला 
करायरे् स्नान, अंघोळ. हे राधादामोदराप्रीत्यथच करतात. 
 
कार्णतकस्वामीचा णहमायती, कार्णतकस्वामीच्या णभडेचा केवळ ब्राह्ि जातीत उत्पन्न होऊन 
ब्राह्कमादी हवधी न करिाऱ्याला उपहासाने म्हित असत. 
 
कार्णतकाचे णदवे कार्मतक महहन्द्यात लावण्यात येिारे आकाशहदव े : ‘हहरंभटन स्नान केले अल्ग्नसेवें । 
कार्मतकारे् हदव ेआकाशात ।’- ब १५. 
 
कार्णतकी, कार्णतका स्त्री. कार्मतक महहन्द्यातील एकादशी; प्रबोहधनी : ‘आषाढी-कार्मतकी भक्तजन 
येती ।’ - हवठ्ठलार्ी आरती. 
हव. कार्मतक महहन्द्यासंबधंी. (सोमवार, एकादशी, पौर्मिमा इ.) 
 
कादानी  स्त्री. कायच्ातृत्व; अन भव; कौशल्य. [फा.] 
 
कार्णनक   हव. उपय क्त; आवश्यक. (िंाडी) [सं. कारहिक] 
 
कापय प . गोड्ा पाण्यातील हनत्याच्या खाण्यातील मासा. 
 
कापयणटक प . तीथचवासी; याते्रकरू. पहा : कापडी [सं.] 
कापय, कार्णप, कार्णपण्य न. कृपिपिा; हर्कू्कपिा; कंजूषपिा : ‘हळ  हळ  थोर कापीण्य जाले’ - गोप्र 
७२. 
 
कापयदाज प . कायचकता; म त्सिी : ‘परंत  कापचदाज यारं्ा अजच आपल्यास मान्द्य पडून’ - मइसा ५. 
३०. [फा. कापचदाझ्] 
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कापास प . कापसारे् िंाड व कापूस. 
हव. कापसासंबंधी. [सं.] 
 
कापासवस्त्र न. १. कापसापासून बनहवलेले कापड. २. कापसार्ी गेजमाळ, गोजावस्त्र. 
 
काबयन पहा : कबय 
 
कामीक   प . १. काम करिारे : ‘कार्ममक पळती ते पाह नी ।’ - नागेशलीला. २. कमचक शल; 
कमचकाडंी गृहस्थ. 
 
कामुयक प . धन ष्ट्य : ‘वीरन काम चकें  वाहहलन ।’ - एरुस्व ८. २६. [सं.] 
 
कायय न. १. काम; उद्योग; कतचव्य; कृती; हिया : ‘तया नावं धनंजया । कायच पैं गा ॥’ - ्ा १३. ९७०. 
२. पहरिाम; हिया; योग : ‘र् न्द्यावर आहसडारे् कायच िंाल्यास काबाहनक आहसड वाय  बाहेर पडतो.’ - पदाव 
११. ३. समारंभ; उत्सव. उदा. लग्नकायच. ४. (व्या.) हवभक्तीर्ी रूपे; हवकार. ५. हफयाद; खटला; म कदमा. 
६. (वदेातं) शरीर (परं् ्ानेंहरये, त्यारें् पार् हवषय, मन, ब द्धी व अहंकार). (वा.) कायय उठिे - काम पार 
पडिे : ‘असे िंाले असता.ं.. हकती काये उठिारी आहेत पहा ।’ - हनमा ४४०. कायय उभे राहिे - घरी लग्न, 
म ंज इ. सारखा समारंभ ठरिे. कायय उरकिे - १. काम पार पाडिे २. (ल.) रहतसंभोग करिे. कायावर दृष्टी 
देिे - आपल्या ध्येयार्ा ध्यास घेिे; आपला उिेश हसद्ध करण्याकडे लक्ष देिे; काम साधिे. कायास िाविे 
- योग्य कामी उपयोग करिे. 
हव. करण्यास योग्य. 
 
काययअनेकतादोष प . (तत्त्व.) कोितेही कायच अनेक कारिामं ळे एकसमयावच्िेदे करून घडून 
येते असे मत; जे लोक कोितेही कायच एकार् कारिाम ळे झकवा कारिघटकाचं्या एकार् संघाताम ळे घडून 
येते असे म्हितात. त्याचं्या मतान सार एखादी घटना (कायच) अनेक कारिामं ळे घहटत होते असे मानिे सदोष 
आहे. 
 
काययकता हव. १. संस्था, पक्ष, समाज इत्यादीसाठी कतचव्यब द्धीने काम करिारा; सेवक. २. 
स्वतःच्या हहमतीवर काम तडीला नेिारा. 
 
काययकती स्त्री. समाजकायच करिारी स्त्री; सामाहजक, राजकीय के्षत्रात काम करिारी स्त्री. 
 
काययकारिन्याय  प . हेतू व पहरिाम याचं्या संबंधार्ा हनयम. [सं.] 
काययकारिभाव प . फल व तद त्पादक हिया यारं्ा संबधं : ‘ज्या दोन गोष्नरे् आन र्यच द सऱ्या 
कोित्याही गोष्ीवर अवलंबून नसते त्या दोहोंत कायचकारिभाव असतो.’ - न्द्याप ३४. 
 
काययकारिसंबंध  प . कायच व कारि एकमेकाशंी ज्या प्रकारे जोडले गेले आहेत तो प्रकार. 
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काययकारिसंबंधणसद्धांत प . (तत्त्व.) कारि व कायच याचं्यात अपहरहायच व अपहरवतचनीय संबंध असतो 
हे तत्त्व. [सं.] 
 
काययकाणरिी स्त्री. कायचकारी सभासदारें् मंडळ; कायचकारी मंडळ, सहमती. 
 
काययकारी हव. प्रत्यक्ष काम करिारा; व्यापार करिारा; तटस्थ नसिारा. 
 
काययकुशि हव. धंद्यामध्ये र्त र, कल्पक. 
 
काययक्रम प . सभा, संमेलन, पहरषद इत्यादीमध्ये होिाऱ्या कामार्ी रूपरेषा, स्वरूप. 
 
काययक्रमपणत्रका   स्त्री. सभा, संमेलन वगैरेमधील कामारं्ी रूपरेषा दाखहविारे पत्रक. 
 
काययतंत्र न. (यंत्र, अवयव, शरीर याचं्या) हालर्ालनर्ी पद्धत, हिया, यंत्रिा. 
 
काययतः हिहव. काही कारिासाठी; उिेशाम ळे. 
 
काययदशयक णदशा (यंत्र) पे्ररिा ज्या हदशते कायच करते ती हदशा. 
 
काययदशयक कबदू (यंत्र) पे्ररिेरे् कायच ज्या झबदूस्थळी होते तो झबदू. 
 
काययद्रव्य न. (शाप.) रासायहनक हवहियेतील ज्यावर हवहिया होते तो प्रारंहभक पदाथच. [सं.] 
 
काययणनपुिता स्त्री. एखाद्या कामात एखाद्या व्यक्तीर्ी हदसिारी क शलता, पारंगतता, प्रावीण्य. 
 
काययणनष्ठा स्त्री. एखादी गोष् करण्यासाठी आपि बाधंलेले आहोत ही भावना, बाहंधलकी. 
 
काययपर प . काम करिारा; काम शोधिारा; गरजू : ‘कायचपरें सवचथा न लागाव े।’ - मोवन नव २७६. 
 
काययप्रकाशक णचन्हे नअव. गहितीय हर्न्द्हे. (मशाप स १८६४) 
 
काययप्रयोजन न. १. हववाह, म ंज वगैरे समारंभ झकवा सि यानंा व्यापक सं्ा. २. कायचकारि. 
 
काययप्रवि हव. कामाला उन्द्म ख िंालेला, कायचतत्पर : ‘ग प्तदशहतवादी संघटना अहधक 
कायचप्रवि बनल्या.’ - पम ४. 
 
काययप्रस्त न. लग्न समारंभ, देवधमच इ. काये हवधी. 
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काययभाग प . १. पत्करलेले, अंगावर घेतलेले कायच; काम; करावयारे् काम; साधायर्ा उिेश. 
(हि. करिे, होिे, उरकिे, उर्लिे, लोटिे.) २. कामार्ा अंश, भाग. 
 
काययभार प . १. अंगावर घेतलेले कामारे् ओिें; जबाबदारी; जोखीम. २. काम; व्यवस्था; 
कारभार. [सं.] 
 
काययमाणदनी हव. कायच हबघडविारी. 
 
काययिोभी हव. कायचसाधू; काम साधून येिारा : ‘न घाहलन हभडेस मी जहरहह कायचलोभी हतला ।’ - 
केका १०. 
 
काययवाद, काययवादी, काययवादू, काययवाधू हव. कोिीकडून तरी आपले कायच साधण्यासाठी गोड 
बोलिारा. 
 
काययवाह प . व्यवस्थापक; जबाबदारीने कायच करिारा; संस्थेर्ा हर्टिीस वगैरे. 
 
काययवाहक हव. (शाव्य.) काही हवहशष् कायचिम डोळ्यासंमोर ठेवनू काम करिारा; कायचिमार्ी 
अंमलबजाविी करिारा; कायालयातील, पक्षातील काम करिारा (मािूस). 
 
काययवाही स्त्री. कायाला प्रत्यक्ष र्ालना देिे; कायच र्ालू करिे; अंमलबजाविी : ‘कें र सरकारर्ी 
रर्ना, त्याने हाती घेतलेले अहधकार व त्यारं्ी योग्य कायचवाही...’ - सैस्वा ९५. (वा.) काययवाहीत आििे - 
(ठराव, हनयम इत्यादीप्रमािे) प्रत्यक्ष वागिे; अंमलबजाविी करिे. काययवाहीत येिे - ठरल्याप्रमािे एखादे 
काम केले जािे : ‘पािीप रवठ्यार्ी योजना कायचवाहीत आली होती.’ - मसं ३०७. 
 
काययव्यग्र, काययव्याकूळ, काययव्यावृत हव. हातात घेतलेल्या कामात गढून गेलेला, मग्न िंालेला. 
 
काययशरीर न. कारि शरीराच्या अन षंगाने योजायर्ा शब्द; स्थूल शरीर. 
 
काययशाळा स्त्री. (शाप.) १. याहंत्रक वाहनारं्ी द रुस्ती करण्यार्ी जागा; यंत्रसाहाय्याने वस्तू 
बनहवण्यार्ी जागा. २. एखाद्या हवषयाच्या अभ्यासिमार्ा तपशील ठरवनू रूपरेषा हनहश्चत करण्यासाठी 
आयोहजत केलेले - तज््ारें्, अभ्यासकारें् र्र्ाहशहबर. 
 
काययसणमती स्त्री. (शाव्य.) कामारे् स्वरूप व त्यार्ी अंमलबजाविी यारं्ा हवर्ार करिारा गट; 
एखाद्या कारखान्द्याच्या कामासंबधंी, धोरिासंबधंी हवर्ारहवहनमय करण्यासाठी मालक व कामगार यारं्ी 
संय क्त सहमती. 
 
काययसंपादन, काययसाधन न. कामार्ा उरक; काम तडीला नेिे; काम साधिे, सफल करिे. 
 
काययसाधक हव. कायच साधिारा (घटक, मािूस, साधने). 
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काययणसणद्ध, काययणसद्धी स्त्री. शवेटाला नेलेले काम; फलहसद्धी; कामार्ी पूिचता. [सं.] 
 
काययक्षम हव. काम करण्यात ह शार, हनप ि, प्रवीि; कामाला प्रसंगी उपयोगी पडिारा; काम करायला 
समथच, योग्य. [सं.] 
 
कायाकारि हव. आवश्यक कायाच्या हनवाहाप रता, जरुरीप रता, प्रसंगाप रता : ‘नेिे भतूदया शातंीरे् 
लक्षि । कायाकारि बोलतसे ।’ - नागा १८५०. [सं.] 
 
कायात्मक हव. कतचव्यासंबंधी; हियेहवषयी. [सं.] 
 
कायात्मक गणित अंकगहित. 
 
कायानुमेय हव. पहरिामावरून, फलावरून अन मान करायला योग्य. [सं.] 
 
कायान्वयन न. कायचिम, हनयम यारं्ी अंमलबजाविी; आखलेला कायचिम व्यवल्स्थत पार 
पाडण्यारे् काम. 
 
कायाग्न्वत हि.हव. कायचरत : ‘एखादे मशीन कायाल्न्द्वत आहे’ - टेहल ७०. 
 
कायाणवसे हव. कायचमग्न; काम करण्यास उत्स क : ‘तहर मेघविा (रौपदी) कायाहवसे ।’ - परं्ो 
१०७·११. 
 
कायाथी हव. १. आपले कायच हधम्मेपिाने हसद्धीला नेिारा; कायचहसद्धीकडे लक्ष देिारा; हेतू सफल करून 
घेिारा. २. स्वाथचसाधू. [सं. कायच + अर्मथन्] 
 
काश्यय प . कृशता; रोडपिा : ‘जयारे् मनन आलस्य । देही अहतकाश्यच ।’ - ्ा १३·५१८. 
 
काषापि हव. प्रार्ीन भारतातील र्ादंीरे् (क्वहर्त सोन्द्यारे्) नािे : ‘आपि कोिापासून एक 
काषापिहह दहक्षिा म्हिून घेऊ इल्च्ित नाहन.’ - र्रं ३९. [सं.] 
 
काऱ्हळ, काऱ्हळा, काऱ्हेळ, काऱ्हैळा तीळ  पहा : कारळा तीळ 
काऱ्होड  स्त्री. गाईरे् वासरू. (व. ना.) पहा : कािवड 
 
काि प . १. वळे; समय (ज्यारे् मोजमाप हदवस, प्रहर इत्यादननी होते तो). २. हंगाम; मोसमं; योग्य 
वळे. ३. हनवाह; उपजीहवका. ४. संकटार्ी वळे. ५. यमराज; सवचसंहारक काळ; मृत्यू; हजवाला धोका 
वाटिारी वस्तू; प्रािी (साप, वाघ इ.); एखादे संकट; मृत्य;ू नाश; मृत्यसूमय. ६. र्ागंले झकवा वाईट व्हायला 
कारिीभतू अशी परमेर्श्रार्ी इच्िा. ७. भतू, भहवष्ट्य, वतचमान इत्यादनर्ा समय. ८. (गायन) ताल-कालार्ी 
तालोपयोगी प्रमािे - अि , र त, लघ , ग रू, प्ल त. [सं. काल] (वा.) कािकिा होिे - ठार होिे; मृत्यू 
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पाविे; हवपयास होिे. कािदेशतारतम्य करिे, कािदेश पाहून करिे, कािदेश पाहून वतयिे - काल, 
स्थल, पहरल्स्थती पाहून वागिे. कािबाय गोष्टी सांगिे - काढकाढू हनष्ट्फळ गोष्ी सागंिे. काि साधिे - 
अर्ूक, योग्य संधी गाठिे; योग्य काळी एखादी गोष् घडवनू आििे. 
 
काि स्त्री. पैज; होड : ‘हा पोरा : (नारळ) न फ टेहर् : काल कहरताहस । ’- लीर्उ २२५. 
 
काि प . (संगीत) ताल-गीत, वाद्य, नृत्य याचं्या गतीरे् हनयहमत प्रमाि करिाऱ्या तालाच्या 
महत्त्वाच्या १० गोष्नपैकी ‘काल’ ही पहहली. ताल देण्याच्या हियेमध्ये टाळीनंतर हात दूर सारण्याच्या 
हियेला ‘काल’ झकवा ‘खाली’ म्हितात. 
 
काि हिहव. १. उद्या. (खा.) २. र्ालू हदवसाच्या मागील, अधला हदवस. [सं. कल्प-कल्ल-काल] 
 
काि हव. काळा. 
 
काि न. केळीर्ा गाभा. पहा : कािे 
 
कािकिन न. काळार्ा ग्रास करिे : ‘जें सृहष्संर्ारारे्हन ओघे । र्ढत कालकलनेहर् वेगें ।’ - ्ा 
७·६८. 
 
कािकिना स्त्री. आय ष्ट्यार्ा शवेट; जीहवतावधी; जीवनान्द्त; मृत्य ू : ‘खड गे वाजती खिखिा 
काळकलना माहंडली ।’ - एरुस्व ८·४०. [सं. कल = गििे, मोजिे] 
 
कािक, कािका, कािा हिहव. भहवष्ट्यकाळी; प ढे; कालातंराने : ‘रुपयार्ी हनशा यैसी घेत नाहन. 
कालकला जोखम होईल.’ - पेद १४·४९. 
 
कािकल्ला प . वळे; प्रसंग; संधी वगैरे. 
हिहव. द ःखाच्या हदवसातं; वळेप्रसंगी (भहवष्ट्यकालीन प्रसंग); संकटाच्या हदवसातं; अडर्िीच्या हदवशी. 
पहा : वेळ–अवेळ [कालरे् हद्व.] 
 
कािकंटक पहा : काळकंटक 
 
कािकािा हिहव. कालेकरून; प ढेमागे : ‘केव्हातंरी आपले पाहरपत्य श्रीमंत कालकाला कहरतील हा 
हनश्चये समजोन मात श्री व राजाराम आहेतर्.’ - पेद ६·१९०. 
 
कािकूट न. १. देवदैत्यानंी अमृताच्या प्राप्तीसाठी सम रमंथन करताना हनघालेले, तै्रलोक्य 
जाळिारे हवष : ‘तैसें तें घनदाट । उठावलें  एकवाट । जैसें उसळले काळकूट । धरी कवि ॥’ - ्ा १·८९. २. 
सामान्द्यतः हवष. ३. (ल.) दे्वष; मत्सर. 
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कािकृत हव. (कायदा) म दतबदं गहाि; गहाि ठेवण्यार्ा एक प्रकार. यात हवहशष् म दतीच्या 
आत गहाि सोडवनू नेण्यार्ी सवलत असते. [सं.] 
 
कािक्रम प . घटना ज्या काळी आहि ज्या िमाने घडल्या ते दाखहविारी माडंिी. [सं.] 
 
कािक्रमि, कािक्रमिा न. स्त्री. करमिूक; वळे घालविे (ख्यालीख शालीत, र्ैनीत). (हि. करिे.) 
[सं.] 
 
कािक्रमवार हिहव. घडलेल्या िमाने : ‘समाजजीवनार्ी स्पष्, स संगत आहि कालिमवार माहहती 
देिे हा इहतहासार्ा हेतू असतो.’ - भाइभ ू
 
कािखड्ग न. खडगार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कािखंड प . काळारे् हवभाग; इहतहासारे् वैहशष्ट्ट्यान सार पाडलेले भाग; य ग. [सं.] 
 
कािगत स्त्री. हढलाई; हदरंगाई; उशीर : ‘कोल्हापूरच्या वारसार्ी योजना िंाली नसून कालगत 
होत आहे.’ - के ५·८·१९४१. 
हिहव. कालबाह्य. 
 
कािगणत, कािगती स्त्री. दैवार्ी गती; काळवळे लोटिे, जािे; बरेवाईट होण्यार्ी काळार्ी रीत; 
ओघ; काळार्ा प्रभाव. [सं.] (वा.) कािगणत णवजातीय होिे, कािगती णवजातीय होिे - काळ हफरिे; 
काळ हवहर्त्र होिे : ‘परंत  कालगती हवजातीय जाहली आहे.’ - ऐलेसं ५२६४. 
 
कािगती अभ्यास हवहशष् कामाच्या कृतीमधील वगेवगेळ्या टप्प्यारें् पद्धतशीर हनरीक्षि, हवश्लेषि व 
मापन करून त्या प्रत्येक टप्प्यासाठी लागिारा प्रमाहित वळे शोधून काढिे. 
 
कािगंध प . साक्षगंध. - पूवचहवदभातील हववाह १८२३. 
 
कािणगरी प . खडगार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कािगुजराि, कािगुद्राि स्त्री. प . संकटात काळ घालहविे; हरह न्नर करून काळ कंठिे; कसे तरी 
करून तात्प रता उदरहनवाह करिे. [सं. काल + फा. ग जरान् = जीवन] 
कािगुिक प . (ग.) काळ व अंतर (हदक्) हे परस्परसापेक्ष असतात. काल हा अंतराच्या 
साहाय्याने व अंतर हे कालाच्या साहाय्याने मोजले जाते. म्हिून काल व अंतरारे् हे ग िोत झर कालग िक 
होय. [सं.] 
 
कािगंुत स्त्री. भोके पाडलेली लोखंडी पट्टी (सोनार, लोहार इ. ना उपयोगी). पहा : कािगूत 
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कािगूत न. १. कला; कल्पनेर्ी योजना; र्त राईर्ी योजना; गूढ योजनेतील रहस्य. २. अशा 
तऱ्हेर्ी रर्ना झकवा रीत. ३. यंत्रातील गूढ रर्ना, हकल्ली व त्या रर्नेने य क्त असे यंत्र. [सं. कला + गहत] 
 
कािग्रस्त हव. मरिोन्द्म ख; अहतशय संकटाने त्रस्त िंालेला, घेरलेला; हवपत झीत सापडलेला. 
 
कािघन प . मृत्य रूपी ढग; प्रलयमेघ; सृष्ीर्ा नाश होण्याच्या वळेी वृष्ी करून सृष्ी ब डहविारे 
मेघ. 
 
कािचक्र न. १. कालार्ी राहाटी व त्यार्ा प्रभाव; नहशबार्ा फेरा; दैवगती; आय ष्ट्यातील बरी - 
वाईट घडामोड. (हि. घडिे, उलटिे, पालटिे.) २. हवहशष् कालघटकारं्ी आवृत झी. उदा. ६० संवत्सरारं्ा 
फेरा; ऋतंूरे् आवतचन वगैरे. ३. काळार्ा झकवा वळेार्ा हवहशष् अंश, भाग; म दत; हवहशष् कालखंड; कालारे् 
ठरावीक पहरमाि. 
 
कािचणरत्र न. नहशबार्ा खेळ; दैवार्ी लीला. 
 
कािि, कािन   न. कालवि : ‘खारी घाहरया : अमृतफळे कालि द धदही अपार आहिलें  :’ - 
लीर्उ ८३. (राजा. क ि.) 
 
काििे अहि. कालविे; हमसळिे; हमहश्रत करिे. 
 
काित्रय, कािणत्रतय न. भतू, भहवष्ट्य, वतचमान हे तीन काळ. 
 
काित्रयी हिहव. (नाल्स्तपक्षी) तीनही काळी (कधीही नाही या अथाने). 
 
कािथा  प . उलथिे. पहा : किथा 
 
कािदशा स्त्री. १. बरीवाईट दैवगती; पहरल्स्थती. २. सत झा घालहविारा काळ, हदवस. (हि. 
हफरिे, पालटिे, बदलिे, वाईट असिे.) 
 
कािदंड प . १. यमाने हदलेली हशक्षा. २. मृत्य;ू मरि. 
 
कािधमय प . कालमहहमा; (मन ष्ट्याच्या दैवावर अहधकार र्ालिारी, घडहविारी) कालार्ी 
सत झा, अहधकार, सामर्थ्यच, प्रभाव. 
कािणनियय प . (एखादी ऐहतहाहसक व्यक्ती, घटना केव्हा होऊन गेली, गं्रथ केव्हा हलहहला इ. 
बाबतीत) काळ हनहश्चत करिे. जसे :- काहलदासार्ा कालहनिचय, भारतीय य द्धार्ा कालहनिचय. [सं.] 
 
कािणनवाह प . १. रोजच्या र्हरताथाला लागिाऱ्या वस्तंूर्ा प रवठा. २. काळ घालहविे. 
 
कािनेमीची मूती कपटी मािूस (कालनेहम या नावार्ा एक कपटी राक्षस होता त्यावरून). 
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कािपट प . ऐहतहाहसक घटना आहि व्यक्ती याचं्या कालान िमाने केलेल्या नोंदी. [सं.] 
 
कािपरत्वे हिहव. काळाच्या अन रोधाने; प्रसंग हवशषेी; योग्य काळी; कधी कधी; केव्हा केव्हा; 
नहशबाम ळे. [सं.] 
 
कािपरवा हिहव. अगदी अलीकडच्या काळात. जसे :- कालपरवार्ी गोष्. 
 
कािपराभव प . संकटकाळी काळाशी िंगडून यशस्वी होिे; काळावर हवजय; हबकट पहरल्स्थतीतून 
मागच काढिे, पार पडिे. 
 
कािपणरच्छेदणवरणहत हव. हतन्द्ही कालाचं्या पलीकडील म्हिजे सतत हनत्य (परब्रह्). 
 
कािपयाय प . कालहवपयचय; हवपरीत काल : ‘कालपयायेंकडून अशी ब द्धी त्यास हनमाि िंाली!’ 
- ऐलेसं ६६४३. 
 
कािपाश प . मृत्यरू्ा फास; मरि. 
 
कािपी साखर उत झर झहद स्थानातील काल्पी गावी तयार िंालेली साखर. (खडीसाखर, हपठीसाखर या 
दोन्द्ही. हवशषेतः खडीसाखर.) 
 
कािपुरुष प . १. यम; यमार्ा सेवक; यमदूत. २. ब्राह्िाला दान देण्याकहरता केलेली 
लोखंडार्ी, आतून पोकळ असून त्यात रव्य भरलेली यमार्ी प्रहतमा. ३. (ल.) कोिताही भयंकर प रुष; शत्रू; 
िूर मन ष्ट्य. 
 
कािप्रवाह प . काळारे् एकसारखे प ढे जात राहिे. [सं.] 
 
कािबंध प . (समीक्षा) कालान िम लक्षात घेऊन केलेली घटनारं्ी माडंिी. 
 
कािबाय हव. आजच्या काळात लागू न पडिारा; हनरुपयोगी. [सं.] 
 
कािबेि स्त्री. १. भहवष्ट्य सागंिे; शक न वगैरे सागंिे. २. कालबेला गोसाव्यारे् काम. 
 
कालबेला, कालबेल्या प . गोसाव्यारं्ा एक पथं व त्यातील व्यक्ती. 
हव. १. गोसाव्याचं्या एका पथंातील; जो कालबेल करतो तो. २. कालबेलासंबधंी. 
 
कािबोणिया, कािबोल्या हव. वळे पडेल तसे बोलिारा; काळ वळे पाहून वाटेल ते मान्द्य करून 
प ढे त्या प्रमािे न वागिारा; तोंडावर गोड बोलिारा : ‘कालबोहलया आहे. हर्त झ मेळहलयास हर एक संधी 
पाहून घात करील.’ - मइसा १०·१०२. [सं. काल + म. बोलिे] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कािमयादा स्त्री. एखादी घटना स रू िंाल्यापासून संपेपयंतर्ा वळे; कालावधी; हवहनर्मदष् कालखंड; 
आखून हदलेला काळ. 
 
कािमणहमा, कािमाहात्म्य पहा : कािचक्र १ 
 
कािमान न. १. कालारे् पहरमाि; वळेमापन. २. वळेामापक यंत्र. ३. हंगाम; रागरंग; कोिताही 
काल (र्ागंला-वाईट). (हि. हफरविे, बदलिे, उलटिे, पालटिे.) ४. पहरल्स्थती. 
 
कािमानयंत्र न. घहटकायंत्र. - मराठी ्ानप्रज  १८५७. 
 
कािमापक न. १. घड्ाळ. २. अर्ूक वेळ दशचहविारे उपकरि. याच्या मदतीने सम रावरील 
जहाजास आपि कोठे - कोित्या रेखाशंावर - आहोत हे जािता येते. 
 
कािणमती स्त्री. काल मोजण्यारे् शास्त्र. [सं.] 
 
कािमी, कािमे, कािम,ै कािमीि स्त्री. तगमग; अस्वस्थता; तळमळ (द ःख, ताप यापंासून 
होिारी). 
 
कािमुख न. (गं्रथ.) सूक्षम पद्धतीने गं्रथ, इ. रे् वगीकरि करताना त्यात कालार्ा हनिचय 
करण्यासाठी वापरले जािारे हर्न्द्ह. 
 
कािमूर्णत, कािमूती प . १. भयंकर िूर मािूस. २. यम. [सं.] 
 
कािमेििे अहि. तळमळिे; तडफडिे (ताप, द ःख याम ळे). 
 
कािमेह प . काळ्या रंगार्ी लघ्वी (लघवी) होिे. पहा : प्रमेह [सं.] 
 
काियातना स्त्री. यमयातना; अत्यंत दारुि क्लेश. [सं.] 
 
कािरणहतता स्त्री. सातत्य; सवच पहरवतचने बाजूला सारल्यावर व थाबंल्यावर उरिारे अखंड आहि 
अहवनाशी अल्स्तत्व. 
 
कािरा प . पटकी; महामारी; अजीिाम ळे शरीरात वातदोष होऊन स या टोर्ल्याम ळे पीडा करिारा 
रोग; क ळीक; हवषहूर्का; वाखा; जरीमरी. 
 
कािरात्री स्त्री. १. प्रत्येक ७७ व्या वषाच्या सातव्या महहन्द्यार्ी सातवी रात्र. २. कालीदेवीर्ा 
जन्द्महदवस. काहनच्या मते हा हदवस आहर्श्न श द्ध अष्मी व काहनच्या मते श्रावि वद्य अष्मीर्ी रात्र. ३. 
कल्पार्ी शवेटर्ी रात्र. ४. (सामा.) अंधारी काळीक ट्ट रात्र; भयंकर रात्र; मरि येण्याच्या वेळर्ी रात्र. 
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काििवि न. एक कृहत्रम व रेर्क मीठ; पादेलोि; गंधबीज. पहा : बीडिवि [सं.] 
 
कािव न. झशपात असिारा सम रातील एक प्रािी; कालू व त्यार्ा झशपला. या प्राण्याला डोके नसते. 
हा सम र हकनाऱ्यावरील खडकातही सापडतो : ‘हमटलेल्या झशपल्यातून कालव नावार्ा हलबहलबीत प्रािी 
हदसेल.’ - महासागर ९०. 
 
कािव, कािव्हड, कािवड, कािवडी स्त्री. गायीरे् लहान वासरू, पाडी. 
 
कािवखे न. काळोख : ‘वाती प ढा ंजैसे । पलों लागे कालवखें ।’ - रा्ा १४·२०८. 
 
कािवि न. १. भात, भाकरी इ. कोरडे पदाथच ज्याच्याशी खातात असे दही, दूध, आमटी, 
साबंारे, कढी, पातळ भाजी, हशकरि इ. वगैरे पदाथच (व.); पातळ तोंडी लाविे; कोरड्ास : ‘दहह द धें तिें  
। कहडया कालविे हवहर्ते्र ।’ - ऋ ८४. २. हमश्रि. [सं. हकहर्त् + लवि] 
 
कािविे उहि. १. दोन पदाथारे् एकत्र हमश्रि करिे : ‘जैशी जवहळकें र्न सरोवरें । उर्बंळहलया 
कालवती परस्परें ।’ - ्ा १०. १२१. २. हपत झाहदहवकाराम ळे पोटात ढवळल्यासारखे होिे. [क. कलस ] 
 
कािविे अहि. बेर्ैन होिे : ‘आज आठवि आली तरी मन कालवतं.’ - श्रीया १. २८४. 
 
कािविे सहि. ग ंतविे; गोविे : भानू ग रकून म्हिाला, ‘साहेब, आपल्याला त्यात कालव ूनको 
हो.’ - कोसला ९५. 
 
कािवश हिहव. काळाच्या अधीन; मृत. 
 
कािवंचन, कािवंचना न. स्त्री. १. कालिमि; वळे घालहविे. २. मृत्यरू्ी फसविूक; ग दरलेल्या कठीि 
काळात कसा तरी हनवाह करिे. ३. कालहरि; वळे काढिे : ‘कालवंर्ना करावी, गंगथडीस असाव.े’ - पेद 
२०. ८२. 
 
कािवंडिे अहि. काळे पडिे : ‘तेथ गेले आंधारें । कालवहंडजे ॥’ - रा्ा १६. ४१४. 
 
कािवा प . १. भात, भाकरी इ. र्ा कालविाशी क सकरून बनहवलेला काला. २. (ल.) आिोश; गदी; 
आरडाओरडा; िं ंबड : ‘सोडली प ण्यार्ी जागा तोहडल्या धागा भडकल्या पागा कालवा िंाला.’ - ऐपो ४३३. 
(हि. उठिे, उसळिे, करिे.) 
 
कािवा प . नदी, तलाव इ. रे् पािी नेिारा मोठा पाट : ‘किच म्हिे त ज सागर भासे, मज भीम कालवा 
राया ।’ - मोकिच ३२. २५. [सं. क ल्ल्या] 
 
कािवा प . बेर्ैनी; र्लहबर्ल : ‘कालवा होत असलेले काळीज आवरून...’ - मार्ू ३२. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कािवाकािव स्त्री. १. परस्परहवरुद्ध वस्तंूर्ी हमसळ; भेसळ. २. ढवळाढवळ; हवर्का. ३. घोटाळ्यार्ा 
वाद. ४. पोटातील अस्वस्थता. ५. कोिताही मनोहवकार प्रबल िंाल्याने मन अल्स्थर होिे; र्लहबर्ल : ‘रोम 
शहर ज लमी पोपच्या व फ्रें र् राजाच्या ताब्यातं गेलेलें  पाहून गहॅरबॉल्डीर्ें मनातं कालवाकालव होऊन जात 
असे.’ - ग्याहरबॉल्डीर्ें र्हरत्र. 
 
कािवाने हव. काळ्या विारे् : ‘तें बहू हदसतसे कालवानें । वासरुआंहस ।’ - वह २८३. 
 
कािणवपययय प . (ऐहतहाहसक घटनाचं्या) कालान िमार्ी र्ूक; कालान िमार्ा हवपयास. 
 
कािसत्ता पहा : कािचक्र १ 
 
कािसमाप्त होिे मृत्य ूयेिे : ‘त रुकताजखान त्यास अत्यावस्त अवस्था होऊन ि ५ रमजानी प्रहर 
हदवसा कालसमाप्त त्यार्ा जाहला.’ - ईएमपी १७. 
 
कािसपययोग क ं डलीत सवच ग्रह राहू-केतूच्या मध्ये असण्यार्ा योग. 
 
कािसंकेत प . रोमन आकड्ामंध्ये हलहहलेला हदनाकं. 
 
कािसाधन न. १. वळे समजण्यारे् यंत्र (घड्ाळ); िायायंत्र. २. स्नानसंध्या वगैरे कमाला जो 
काळ साहंगतला आहे त्यावेळी करायरे् ते ते अन ष्ठान. ३. वळेारे् घेतलेले माप. 
 
कािसांव स्त्री. हवजार. (गो.) [पोत च.] 
 
कािसीमा उपयोग (यंत्र) उपकरि ठरावीक काळ स रू राहून नंतर आपोआप बदं होण्यासाठी केलेली 
हवहशष् याहंत्रक रर्ना. 
 
कािसूत्र न. नहशबार्ा, दैवार्ा धागा, रेषा. 
 
कािहरि न. १. कालिमि; वळे घालहविे. २. हदवस मारून नेिे; त्या हदवसार्ी साधनसामग्री 
हमळहविे; हदवस काढिे. 
कािळ, कािाळ प . कलाल; दारू गाळिारा : ‘सामान्द्य स्त्रीया : कालळें तीयें रायाहस हवडा मागावयेा 
एहत :’ - लीर्उ १७६. 
 
कािके्षप प . १. कालव्यय; कालिमि; कालहरि; कालाहतिमि; आय ष्ट्यारे् हदवस कंठिे. 
२. हनवाह. 
 
कािके्षपाचे णदवस स खाने कालिमिा करण्यासारखी पहरल्स्थती : ‘हे हदवस कालके्षपारे् आहेत यैस 
नाहीत.’ - र्रं्ूद ७६. 
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कािा प . १. हमश्रि : ‘तेया ं दोन्द्हनर्ा काला कनजे ।’ - हशव ७६. २. दहीकाला; (संके्षपाने) 
गोपाळकाला : ‘पे्रमें काला पूिच माहंडयेला ।’ - दाहव ३८. ३. हतखट, मीठ इ. घालून (साडंग्यासंाठी) करतात 
तो कोहळा, भोपळा यारं्ा कीस. ४. पोळ्यारं्ा र् रा. (अहहरािी) ५. बार मारण्यार्ा एक प्रकार. (गो.) ६. 
हर्खल : ‘नीलोत्पलाहर्ये माळें  । दीन्द्हलें  कस्त हरएर्ें कालें  ।’ - हशव ३७७. ७. पूट; रंगार्ा प न्द्हा प न्द्हा द्यायर्ा 
हात : ‘ईर्श्रध्यानाहर्या र्ोळा । मना काले हदजती वेळोंवळेा ।’ - भाए ६८६. 
 
कािाकथिा प . भानगड; उलाढाल. (ना.) 
 
कािाणकत्ता प . १. हनरहनराळ्या हजन्नसारं्ा झकवा वस्तंूर्ा संग्रह, जमाव, ढीग. (हि. भरिे). २. 
(सम च्चयाने) नानाप्रकारच्या धान्द्यारं्ी हपके झकवा बाजारात हविीला आिलेले हनरहनराळे धान्द्य. (हि. 
नासिे, हपकिे, ब डिे, येिे, भरिे.) ३. शतेात उसाच्या फडात, स पारीच्या आगरात हनरहनराळ्या प्रकाररे् 
पेरलेले मोगि; द य्यम प्रतीरे् पीक. 
 
कािाणकत्ता प . (वास देव) लग्नात म लीच्या बापाला द्यायरे् धान्द्य (दािे, गहू, तादूंळ इ.). 
 
कािाखट्टा प . जाभंळार्ा रस, जाभंळारे् सरबत. 
 
कािातीत हव. ज्याला काळारे् बंधन नाही असा; ज्याच्यावर काळार्ा पहरिाम होऊ शकत नाही 
असा. [सं.] 
 
कािापकषय प . काळार्ा अपव्यय. [सं.] 
 
कािापगम प . (तत्त्व.) काळार्ी अशार्श्तता. आतार्ा वतचमान व प ढर्ा भहवष्ट्यकाळ क्षिाक्षिानंी 
भतूकाळात जमा होत असतो, हे काळारे् स्वरूप. [सं.] 
 
कािापव्यय प . वळेेर्ा द रुपयोग. [सं.] 
 
कािापाक न. प्रत्येक श्लोकात अथच प रा करण्याऐवजी हियापदाच्या कारकब द्धीने जोडलेल्या 
र्ार श्लोकारं्ा सम च्चय; य ग्मीहवशषेक. पहा : कुिक [सं.] 
 
कािाबुि, कािाबुिा, कािाबुिी स्त्री. (ताप, हपत झ, भकू वगैरेंनी आलेली, िंालेली) 
कासाहवसी; तळमळ; तगमग; अस्वस्थता : ‘मग कालाब ली हाका देते वेळे । होतोसी पहर डोळे न घहडसी ।’ - 
त गा ४०८२. 
 
कािाभुिा, कािाभुिी हव. अस्वस्थ; कासावीस : ‘जो हतयेहर्या ग्लानी होये । कालाभ ला ।’ - ्ा १६. 
१४१. 
 
कािायस न. पोलाद. [सं. काल + आयस] 
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कािावणध, कािावधी स्त्री. हवहशष् वळेेर्ी मयादा; काही काळ; काही वळे : ‘हवर्ार बदलण्याला 
कालावधीर्ी आवश्यकता म ळीर् नसते.’ - भा ११०. [सं.] 
 
कािाष्टक न. आषाढ वद्य प्रहतपदा ते अष्मीपयंतर्ा काळ. या काळात काळभरैवारे् भक्त त्यार्ी 
पूजा करतात, उपवास पाळतात व आठ ब्राह्िानंा जेवि घालतात. [सं.] 
 
कािाष्टमी स्त्री. कार्मतक वद्य अष्मी; प्रत्येक महहन्द्यार्ी वद्य अष्मी; (हवरू.) कालाष्कातील 
शवेटर्ा हदवस. या अष्मीच्या हदवशी काळभरैवार्ी पूजा करतात. [सं.] 
 
कािासिे सहि. बाधंिे : ‘कालासला ख ंटी । फलभोगार्ा ं॥’ - रा्ा ५. ७२. 
 
कािाळ न. गायक : ‘मग गािें : भाटें : थोटन : सीमूरें : राधंविे : सामान्द्य हस्त्रया : कालाळे :’ - दृपा ८. 
 
कािाळ प . कलाल : ‘तीया ंकालाळातें उठहवलें  :’ - लीर्उ २४१. 
 
कािांतर न. प ढर्ा काळ. 
 
काणि हिहव. काल : ‘हें काइं वा म हनदया : काहल बीढारा न याहर् :’ - लीर् २. १. 
 
काणिक हव. काळासंबंधी; कालखंडाप्रमािे असिारा; म दतीर्ा. 
न. (गं्रथ.) हवहशष् कालावधीत प्रकाहशत होिारे दैहनक, साप्ताहहक, माहसक वगैरे. 
 
काणिक स्त्री. काळेपिा; कलंक : ‘साघें हपतलेर्ी गंधकाहलक । फीटली होये हनःशषे ।’ - रा्ा ४. ६३. 
 
काणिकवृणद्ध, काणिकवृद्धी स्त्री. ठरलेल्या म दतीरे् व्याज. पहा : काणयकवृद्धी 
 
काणिपास प . (शाप.) गोलाकार वस्तंूर्ा आतील व बाहेरील व्यास मोजण्यार्ा वाटोळा कंपास. 
[इं. कॅहलपसच] 
 
काणिमा स्त्री.  प . १. काळेपिा : ‘काहलमा साडंील कोहलसा ।’ - रा्ा १६·२८३. २. (ल.) डाग; 
कलंक (दोष, पाप इत्यादीम ळे आय ष्ट्याला, र्ाहररयाला लागिारा). ३. लाज; शरम (अपराधी मािसार्ी). 
४. काळवंडलेपिा; हनस्तेजता; पे्रतकळा (रोग, अहतश्रम इत्यादीम ळे येिारी.). ५. शरीरार्ा काळेपिा 
(अहतशय उन्द्हाम ळे आलेला). [सं.] 
 
काणियाि, काणियािा, काणियाना, काणळयाि, काणळयािा, काणळयाना प . काळा सपच : ‘का ं
काहलयािा ध ंध वातं  ।’ - रा्ा १८·७०९. 
 
काकिग न. १. (गो.) पहा : ककिगड २. रव्यार्ा संर्य. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काकिगडा प . (संगीत) संगीतातील एक राग. गानसमय रात्रीर्ा र्ौथा प्रहर. 
 
कािी स्त्री. १. पावचती. २. एक वनस्पती : ‘मेहथका, घातकी, काली, उपलसरी, बाजपूरक यारं्ा झपड 
तेजार्ी वृहद्ध करिारा होय.’ - अर्श्प २·८. 
 
कािीचा हव. काळर्ा : ‘कालीर्ा जगदाहन तो आिं ंइं न ए :’ - लीर् १·१०. 
 
कािीन हवशषेिवार्क प्रत्यय. कालहवषयक; काळासंबधंी; काळार्ा. (सामा.) एतत्कालीन, तत्कालीन; 
समकालीन. 
 
कािीमूर न. (वै.) बारा क्षारापंैकी एक. आमाशं, सदी, बहहरेपिा, त्वर्ारोग, प्रहर इ. वरील 
औषध. 
 
कािीय प . काहलया सपच : ‘गरुडन कालीय तसा ज्यावहर तंू कोपगरळ वमशील ।’ - मोकिच ३०·११. 
 
कािुग हव. काळ : ‘भली एकें  हर् काल गेहन पोलें  ।’ - रा्ा १३·४०. 
 
कािुष्य न. १. भ्रष्ार्ार; कलंक. २. मतभेद; भाडंि. 
 
कािू न. कालव. 
 
कािू प . स्त्री. एक वाद्य; सनई; र्ौघड्ातील हटमक्यासंही म्हितात : ‘कालू किे वाजती प ढे भाग्यार्ी 
र्ढती । पाह न जीव मािें तडफडती ।’ - प्रला १३४. 
 
कािे न. केळीर्ा गाभा; केळीच्या मध्यातून एक दाडंा वर पानापयंत येऊन तेथून त्या दाडं्ाला 
केळीर्ा लोंगर (केळ्यारं्ा घड) येतो. या दाडं्ाला (केळीच्या पोटात असिाऱ्या भागाला, बाहेर आलेल्या 
नव्हे) काले म्हितात. (वा.) काल्यासारखा थंड - केळीच्या गाभ्यासारखे थंडगार (अंग). 
 
कािे प . अव. टोर्िी, आठवि. 
कािेत स्त्री. प्रकृती. (गो.) 
 
कािेवेिे न. वाईट; हवर्श्ासघातकी काम; मागच; काळेबेरे; प्रच्िन्न कृत्य. पहा : कािबेि 
 
कािैक्य   न. घटनारं्ा काहलक एकसंघपिा. 
 
कािो पहा : कािा 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कािोवा  प . मेळ; हमलाफ; एकत्र; ऐक्य : ‘जाला भतृ्य भज्य कालोवा । भल्क्तच्या घरन ।’ - अमृ 
९·३०. 
 
काल्पणनक हव. मनाने झकवा कल्पनेने शोधून काढलेले; कल्ल्पत; नकली; बनावट; ज ळहवलेले; 
अवास्तहवक. [सं. क्लृप्] 
 
काल्लं न. कालव; सम रातील झशपल्यात असिारे जीव. (गो.) 
 
काल्हवड पहा : कािवड 
 
काल्हविी स्त्री. कालवडी : ‘पवार यानें काल्हवली महहनें तीनर्ी गाईखालील, पािी प्यावयासी 
नेत होता.’ - ऐसंसाखं १·१७८. 
 
काव स्त्री. १. त्रास; कंटाळा. २. कावा; कपट : ‘एक बटीक काव करूहन जात होती ध िें घेउनी.’ - 
ऐपो ३५५. ३. ताप; कोप; राग (बे.). (वा.) काव आििे - सतावनू सोडिे. काव येिे - वैतागिे; त्रासिे. 
 
काव स्त्री. गेरू; एक प्रकारर्ी ताबंडी माती; हहरे् लोखंडी काव व सोनकाव असे दोन प्रकार आहेत. 
[ते. क. काहव = ताबंडा] 
 
कावकाव स्त्री. १. कावळ्यारें् ओरडिे. २. (ल.) कजचदार, हभकारी यारं्ा मागिीर्ा, तगाद्यार्ा 
एक कल्लोळ, गोंगाट, आरडाओरड; एका हवरुद्ध अनेकानंी केलेला आरडाओरडा, हगल्ला. (हि. करिे.) 
[ध्व.] 
 
कावणकक, कावणकच प . कंटाळा; हतटकारा; वैताग : ‘प ऱ्या हजनगानीर्ार् मला कावहकर् हयऊन 
गेला.’ - रैत १२२. 
 
कावड न. (कवाड अप.) दार; दारार्ी एक फळी. (खा. व.) [सं. कपाट = कवाड] 
 
कावड, कावडी स्त्री. पाण्याच्या घागरी अथवा एखादा जड पदाथच नेण्यासाठी बाबंचू्या दोन टोकांना 
झशक्याच्या रर्नेप्रमािे दोऱ्या बाधूंन त्यात घागरी घालून नेण्यारे् साधन : ‘साडूंहनया रजतमार्ी कावडी ।’ - 
्ा १६·७७. [सं. कापचट] 
कावड, कावडी स्त्री. हवटीदाडूंच्या खेळात ठरवलेली ग िारं्ी कमाल मयादा व हतर्ी पूतचता न िंाल्यास 
त्या पक्षाच्या खेळाडंूनी भोगायर्ी हशक्षा. (वा.) कावड काढिे, कावडी काढिे - फहजती करिे. 
 
कावडता वड, कावडथा वड स्त्री. १. (र्मत्काहरक शब्दरर्ना) हगऱ्हाईक व द कानदार याचं्यात 
पदाथांच्या भावाहवषयी र्ढउतारार्ी घासाघीस होऊन शवेटी ठरलेली झकमत, रक्कम, भाव; अडर्िीत 
आलेल्या व्यापाऱ्याशी त्याच्या सावकारानंी केलेली कजार्ी तडजोड अगर तोंडहमळविी; सरासरीर्ी 
हवभागिी, प्रमािशीर वाटिी; अदलाबदल (वस्तू, धंदा, काम इत्यादीर्ी); एकदम हदलेली ठोक रक्कम. २. 
ल च्चेहगरीने, धूतचपिाने काम साधिे. ३. कामातील शक्कल; कावा; ख बी. ४. खाजिीभाजिी. 
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कावडि स्त्री. पहा : कवंडि 
 
कावडिी स्त्री. काकागंी; काकनाहसका; एक वनस्पती. 
 
कावडी प . पहा : कापडी 
 
कावड्या हव. कावड वाहिारा. 
 
कावि, कावाि न. १. लग्न इ. समारंभार्ा स्वयंपाक वगैरे कामासाठी घराबाहेर बाधंलेली िंोपडी 
झकवा िंावळ्यारं्ा माडंव; तात्प रता माडंव; ग ऱ्हाळाकहरता घातलेला क डार्ा माडंव : ‘अण्िा खोत 
िंाडपाल्याच्या काविात डोके धरून बसला होता.’ - तोरि ११८. २. पशूरं्ा गोठा (उन्द्हाळ्यातील); 
कोंडवाडा; िप्पर. (को.) [क. कावण्ि] 
 
काविे अहि. १. फार संतापिे; रागाविे; रागावनू तोंड सोडिे : ‘तेथ कायसी सेवकारं्ी गोठी । कावली 
पोटन स्त्रीप त्रें ।’ - एभा २३. ९५. २. कंटाळिे; त्रासिे; वैतागिे (रागाने, द ःखाने) : ‘दीनता ल्याली; द ःखानें 
कावली ।’ - हवक ८. ३. हपसाळिे (क ते्र). ४. कंटाळून आतल्या आत तडफडिे; तळमळिे : ‘संकटन मन ष्ट्य 
काव े।’ - दाहव ४५५. ५. भयाने गागंरून जािे. 
 
कावती स्त्री. पोफळीरे् रोप. (राजा.) पहा : कवाता 
 
कावदाळिे अहि. भरून येिे : ‘सारं आभाळ कावदाळलं.’ - खळाळ ११०. 
 
कावर, कावार न. १. पार्र, ख ंटी (झभतीतील); ख ंटा (जात्यार्ा) हढला िंाल्यास त्यात बसहवण्यार्ी 
पार्र झकवा लाकडी र्ीप. (को.) २. कावल; अहतशय हिंजलेले भाडें. (व.) ३. (योगशास्त्र) ग दस्थानी टार् 
जोडिे, ग द व हशश्न याचं्यामधील हशवि : ‘अपान रंध्रद्वया- । मािंारन धनंजया । पाष्ट्िी हपडूहनया ं। कावंरु 
मूळ ॥’ - ्ा १८. १०३६. ४. (नाहवक) फळीच्या वारीत द सरी फळी गच्च बसती करिारी लाकडी पार्र. ही 
कावर खालच्या व वरच्या दोन्द्ही फळ्यानंा र्ार अंग ळे अंतरावर दोन दोन भोके पाडून त्यात मस्तूर भरून 
नंतर ठोकतात. हहरे् प ढरे् टोक हनम ळते व रंुदट असून वरर्ा माथा गोल व सपाट असतो. 
 
कावरखे  न. िंाडावररे् बाडंगूळ. पहा : कावरुख (व.) 
 
कावरिे  अहि. हपसाळिे. पहा : काविे 
 
कावरा प . (बलैगाडी) ज वावर मधोमध बसहवण्यार्ी एक हपतळी वस्तू. हहर्ी नागासारखी आकृती 
असते व दोन्द्ही बाजंूना मधोमध लहान आरशी असते. या नागाच्या तोंडातून बैलारं्ा कासराही घेतात. (व. 
ना.) 
 
कावरा हव. गोंधळलेला : ‘क धन  । कावरा’ - कला ८. 
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कावरा, कावराबावरा हव. भयभीत; फार गोंधळलेला; भय, आश्चयच, राग यानंी र्हकत िंालेला; 
घाबरलेला; ब जलेला. [क. काव  = ताप, शके + बेवरू = घाम] 
 
कावरा कोकोडा  प . कावळा. (िंाडी.) 
 
कावरुख न. िंाडावररे् बाडंगूळ : ‘संसार हें कावरुखें । िंाड तैसें ॥’ - ्ा १५. ५२. 
 
कावरुख हव. (ल.) क्षिभगं र; आश्चयचकारक. 
 
कावरे काणवरे न. वडे; भ्रम : ‘लाहवलें  कावरें । प्रल्हादासी म्हैसास रें ।’ - त गा २८१. 
हव. वडेे; हपसाळलेले; भ्रमात्मक; आभासात्मक; आश्चयचकारक : ‘पहर तें असो हें ऐसें । कावरें िंाड उससे 
।’ - ्ा १५. १०९. 
 
कावरेजिे हि. हपसाळिे; रागाविे. (िंाडी) 
 
कावि, काविी, कावल्या न. १. फार ज ने िंालेले, हिंजून पातळ िंालेले झकवा नव े असून 
अहतशय हलके असलेले भाडें. (को. गो.) २. हकडकी, जीिच िंालेली त ळई, लाकूड. ३. खापरारे् फ टके 
भाडें : ‘नरदेह खोंकर जैसें फ टके कावल ।’ - स्वाहद ६. ४. ७६. 
हव. १. हिंजलेले; मोडीरे्; हनरुपयोगी (भाडें इ.) २. हकडका; मोडका; हकरकोळ (खाबं, त ळई); 
कीडखाद (भाजी). [सं. कोमल] 
 
कावि काठी, कावळ काठी स्त्री. हलकी काठी; हकरकोळ लाकूड; हिंलपी; हनरुपयोगी लाकडार्ा 
त कडा. 
 
काविा प . र्र; पाण्यार्ा पाट. पहा : कािवा 
 
काविी  स्त्री. १. पाटलीर्ा हूक (खीळ.). २. इरल्यार्ा सागंाडा. (िंाडी.) 
 
काविी  प . पार् सहा इंर् लाबं व बरार् रंुद, िातीवर व पाठीवर दोन दोन कल्ले असिारा एक 
मासा; फेहकन. 
 
कावशी, कावसी  स्त्री. हकळस; अन्नदे्वष; वीट; अहनच्िा; उबग; घृिा : ‘पहहल्यानं गरवार । बसे 
अन्नाहस कावशी ।’ - वलो १००. (व.) [सं. क्लेश] 
 
कावळपात्री हव. दूध, ताक इ. ओतण्यासाठी कावळ्याच्या र्ोर्ीसारखे टोक असिारे भाडें : ‘न सतं 
एखादं कावळपात्री भाडंं मोलकरिीनं हरवलं तर कोि र् टप ट लागते हजवाला.’ - टेपी १५७. 
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कावळा प . १. काळ्या रंगार्ा, लाबंट व बळकट र्ोर्ीर्ा, मासं, हकडे, गोर्ीड वगैरे खािारा, कावकाव 
असा ककच श शब्द करिारा एक पक्षी; काक. २. अगस्त्याच्या फ लातील कावळ्याच्या आकारार्ी काडी. ३. 
केळफ लाच्या दात्यातंील एक न हशजिारा हनबर तंतू. हा काढून नंतर दात्यारं्ी भाजी करतात. ४. आमटी 
वाढण्यारे् कावळ्यासारखी र्ोर् असलेले एक पात्र. ५. (जरतार) कावळ्याच्या र्ोर्ीच्या आकारार्ा एक 
हर्मटा. ६. (लं.) द सऱ्यारे् ममच व न्द्यनू ह डकून घाव घालिारा. [सं. काक] (वा.) कावळा णशविे - १. 
मृताच्या दहाव्या हदवशी त्याच्या नावाने केलेल्या झपडाला कावळ्याने स्पशच करिे. २. स्त्री. अस्पशच िंाली 
असताना लहान म लाचं्या समज तीकहरता हा शब्द वापरतात. (कावळा हशवला म्हिजे पाप लागते अशी 
समजूत) : ‘महद्विम त च्ि नरा, हशवला हा जेझव काक डाग मला ।’ - मोवन १२. ३७. कावळ्याचे आयुष्य 
असिे - शभंर वष े म्हिजे दीघाय ष्ट्य असिे (कावळा दीघाय षी असतो त्यावरून). पांढरे कावळे णजकडे 
असतीि णतकडे जािे - देशत्याग करिे. कावळे कोकििे, ओरडिे - फार भकू लागिे. कावळे म्हातारे 
जावप - प ष्ट्कळ काळ लोटिे. (गो.) कावळे सोडिे - भय दाखहविे : ‘त्यािंन कावळे सोडून हलहीलें  आहे.’ 
- ऐलेसं १६७. कावळ्याच्या गळ्यात पडिे - नालायक मािसाशी लग्न होिे. 
 
कावळा  प . १. कावळी नावाच्या वेलीरे् फळ. २. गाडीवानाच्या र्ाबकाच्या टोकाला असलेला 
गोंडा. ३. नारळीच्या िंाडाच्या शेंड्ावरील कोवळ्या पानारं्ा िं बका. (को.) 
 
कावळाड स्त्री. रंुद तोंडार्ी मातीर्ी घागर. (क .) 
 
कावळामोर प . म लारं्ा स्काउटर्ा एक खेळ. 
 
कावळी  स्त्री. १. कावळ्यार्ी मादी. २. गोव्याकडे क ं पिात उगविारे प रुष - दीड प रुष उंर्ीरे्, 
झर्रे्च्या पानासंारखी पाने असलेले व वाटाण्याएवढी जाभंळ्या रंगार्ी फळे येिारे एक िंाड. यार्ी फळे म ले 
खातात. ३. एक औषधी वनस्पती. (गो.) ४. ज्वारीर्ा, जोंधळ्यार्ा एक प्रकार. ५. (सोनारी) हवस्तवातील 
मूस उर्लण्यार्ा वाकड्ा टोकार्ा हर्मटा; साडंसी. ६. लाबंट घडीर्ी टोपी. हहला मागे जाड शपूेट असते. 
ही लहान म ले घालतात. नावरे्ी टोपी. 
 
कावळी  स्त्री. खेळातील पराभव; हार. (क .) 
 
कावळी पांढरी (वन.) एक प्रकारर्ी औषधी वले. या वेलीर्ी पाने हद्वदल असून त्याला काते्र असतात. 
वलेीर्ा रंग प्रथम ताबंसू नंतर पाढंरा होतो. 
कावळे (वन.) गोव्याकडे होिारे एक िंाड. पहा : कावळी 
 
कावळेबुक न. पते्र, पावत्या हबले इ. हर्कटवनू ठेवण्याकहरता हशविीपासून दोन बोटे रंुदीच्या 
कागदाच्या पट्ट्ट्या कापून हशवनू तयार केलेले हर्कटब क. 
 
कावळ्या आवय सारखी झहडिारी व इकडर्ी बातमी हतकडे करिारी बाई. (गो.) 
 
कावळ्याचा डोळा १. एका वनस्पतीरे् फूल. (राजा.) २. (ल.) फार पातळ ताक. 
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कावळ्याची छत्री पहा : कुत्र्याचे छत्र 
 
कावळ्याचे गोत एखाद्याच्या घरी काही हनहमत झाने जमलेला गोतावळा; अनेक नात्यागोत्याच्या मािसारं्ी 
गदी, िं ंड वगैरे. 
 
कावा प . १. घोड्ार्ी रग हजरवण्याकहरता त्याला घ्यायला लावलेले फेरे; मंडळे, हघरटी; घेर; घोडा 
भरधाव पळतानंा त्याला वाटेल तसा वळहविे; हफरहविे; मंडळावर धरिे, प ढे मागे भरधाव सोडिे (हि. 
देिे.) : ‘किाभवतें बह  उरगाभवतें जेहव गरुड कावे घे ।’ - मोरोि १५·२०. २. ल च्चेहगरी; ठकबाजी; कपट. 
३. ग प्त कट; मसलत; ल च्चेहगरीर्ी योजना; कारस्थान. (हि करिे, बाधंिे.) ४. ह लकाविी : ‘गनीम यानंन 
काव ेदेत देत अंतवेदप्रातंन गेले. - भाब ११०. ५. हपिेहाट : ‘वीरन घेतला रिकावों । देखोहन धाहवन्नला शाल्वो 
। - एरुस्व १०·६२. [का. काव् = खििे, तपासिे] 
 
कावाकावी स्त्री. ध सफूस; हर्डार्ीड : ‘उगर् आहि कावाकावी नको.’ - ऊन १५९. 
 
कावाड  न. कवाड; दार; फाटक. [सं. कपाट = कवाड] 
 
कावाडावा प . कावादावा : ‘हैदर सडा होऊन हसगंटाळूरावर आहे. काव्याडाव्यातं आहे.’ - ऐलेसं 
३१४५. 
 
कावादावा प . १. ल च्चेहगरी; सोदेपिा; भेद. (हि. बाधंिे, करिे.) २. गहनमीकावा : ‘म लूख 
काव्यादाव्याने सर करून’ - पाब १७. ३. तावडी; हकटक; गव : ‘काव्यादाव्यातं गनीम सापडला’ - पेद 
३३·२४. [कावारे् हद्व.] 
 
काणवजा  प . खड्ा; लोखंडी कामाच्या कारखान्द्यातील डाक लावण्यारे् हातोड्ासारखे 
साधन. 
 
काणवत्र न. लबाडी; धूतचता; कावा; य क्ती; कपट; कसब; कवटाळ; कारस्थान : ‘रामजी पाटलानें काय 
काहवत्र केले असेल तें ते जाित.’ - माझशयाकंा ८४३. 
 
काणवरडा हव. द खिे वगैरेम ळे हर्डखोर बनलेला; त्राहसक; कावलेला. (को.) 
काणवरे न. १. वडे; भ्रम; ध ंदी; भ्रातंी : ‘त्यारं्ें अ्ान काहवरें न रे ।’ - हवउ ११·११८. २. काहूर; अंधारी; 
काळोख. 
हव. वडेगळ. 
 
काणविथा प . कलथा; उलथने. 
 
कावीड स्त्री. (सोनारी) शवेटी वाटोळी केलेली लोखंडी तार. 
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कावीि, कावीळ   पहा : कामीि : ‘कावीळ िंाली म्हिजे सगळें जग जसें हपवळेंर् हदसतें.’ - लोहटकेले 
४·४·१८९४. [सं. कामला] 
 
कावीि स्त्री. उसाच्या रसार्ी मोठी काहील. 
 
कावीळ स्त्री. यकृताला सूज आल्याने होिारा रोग; कामीि. 
 
कावेखोर, कावेदार, कावेबाज हव. य ल्क्तबाज; धूतच; आतल्या गाठीर्ा; लबाड; वस्ताद; ग प्त कट 
करिारा; कारस्थानी : ‘असली कावबेाज वहकली करण्यास... द सरें स्थळर् नव्हतें काय?’ - लोहटकेले 
४·४·५१. 
 
कावेणजिे हि. घोडा आवरण्यासाठी लगामाला हहसके देिे. 
 
कावेडी स्त्री. हस्त्रयाचं्या हातातील दाहगने गळून पडू नयेत म्हिून दाहगन्द्याचं्या साधं्याला लावलेले एक 
साधन. (ना.) 
 
कावेशी स्त्री. तावडी; आटोका; पकड; पेर् : ‘अशी मराठी कावशेी लढहवल्यावार्ून ते मन ष्ट्य हवालदील 
होिार नाही.’ - हशवहद २०९. (वा.) कावेशीत आििे - गोत्यात आििे; अडर्िीत आििे : ‘आता कावशेीत 
आिायास्तव (असें) बोलतात.’ - प रंदभा ३·१७३. 
 
कावो प . गोळा. 
 
कावो प . हपिेहाट; कंटाळा; त्रास. 
 
काव्य कहवता; कहवतेरे् एखादे कडवे, भाग, पद्यरर्ना : ‘मािंी प्र्ावलेी वले्हाळ । काव्ये होय सफळ ।’ - 
्ा १४·२१. [सं.] 
 
काव्यकथा स्त्री. पद्यात्मक कथा; गोष्. हा शब्द म ख्यतः रामायिाबिल योजतात; कथाकाव्य. [सं.] 
 
काव्यकळा स्त्री. काव्य करण्यारे् र्ात यच; काव्यकौशल्य; कहवत्वशक्ती. 
काव्यचोर, काव्यचौर हव. द सऱ्यारे् हलखाि र्ोरून आपल्या नावावर प्रहसद्ध करिारा. 
 
काव्यपठक प . भाट; कहवता पाठ म्हििारा : ‘हे काव्यपठक कोिी कोिी स्वतःहह काव्यें रर्ीत.’ 
- हन ४०. 
 
काव्यमय हव. कहवकल्पनेतील; काल्पहनक; तकच द ष्; अवाजवी : ‘हस्त्रयाचं्या हठकािन सद्ग िारं्ी 
कल्पना करिे हे केवळ काव्यमय आहे.’ - के ११·४·३६. [सं.] 
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काव्यशास्त्र न. (समीक्षा) साहहत्यहनर्ममतीर्ी हिया कशी होते हे सागंून साहहत्यार्ा आस्वाद कसा 
घ्यावा हे सागंिारे शास्त्र. 
 
काव्यसमस्यापूरि न. द सऱ्याने हदलेला अपूिच श्लोक प रा करिे; हदलेल्या एका र्रिाला 
अन रूप असे नवीन तीन र्रि रर्िे. 
 
काव्यानुभूती स्त्री. (समीक्षा) काव्यात प्रकट िंालेला, व्यक्त िंालेला रस झकवा भावना यारं्ी 
रहसकाला होिारी जािीव. 
 
काव्हळा, काव्हळी स्त्री. आरडाओरडा; गडबड; कागंावा; गोंगाट. (व.) [सं. कोलाहल] 
 
काश प . कासे गवत. यार्ी वाढ जोरार्ी असते. यार्ा शाकारिीसाठी उपयोग करतात. देठापासून 
दोर करतात. हे गवत म्हशनना जास्त आवडते. [सं. काश] 
 
काश प . कासोटा : ‘परब्रह् उदाशा : घाहलता ंकाश : स ंदये आनौती वास : पाहों नेदी ।’ - ऋव ५६६. 
 
काशिे अहि. कंबर बाधंिे; तयार होिे : ‘पव्हिारु आइता । काझश जेहव ॥’ - रा्ा १३·५४४. 
 
काशश्वास प . श्रमय क्त र्श्ासोच्ि्वास; धापा; उसासा. [सं.] 
 
काशा, कासाड, काणशया स्त्री. अव. १. क ं दा गवताच्या लहान म ळ्या; द वांच्या म ळ्या : ‘हातीयेरा ं
द काळ पडला । मग यासी नागंर सापडला । सैन्द्य नागंरावया ंआला । वीर काहशया काहढत ।’ - एरुस्व १०·७४. 
(व.) २. कडब्यारे् ब डखे. यारं्ा उपयोग सरपिासाठी होतो. (एकवर्न काशी - क्वहर्त् उपयोग.) [सं. 
काश] (वा.) काशा भरडिे, कासाड भरडिे, काणशया भरडिे - बरळिे; बडबडिे; हशव्या देिे; हशव्याशाप 
हासडिे. 
 
काशानशी हिहव. कशासाठी : ‘वादावाद समथांशी काशानशन करावा ।’ - त गा १३८३. 
 
काणशदा, काकशदा प . एक वनस्पती. 
 
काणशवडा प . एक पावसाळी ति. 
 
काशी स्त्री. देवदारी हरकामा खोका. (गो.) पहा : काश्याव 
 
काशी स्त्री. १. भात कापल्यानंतर जहमनीत राहहलेला त्यार्ा ब डखा. (बे.) २. पहा : काशा 
 
काशी स्त्री. वारािसी; बनारस; झहदूरे् एक पहवत्र के्षत्र. (वा.) काशी असिे - आश्रय असिे; आश्रयाने 
राहिे. काशी करिे - वाटोळे करिे; वाताहात लाविे (अहह). काशीची वाट दाखणविे - लहान म लानंा 
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कानाशंी हाताने दाबनू धरून वर उर्लिे व सूयार्ी हपल्ले दाखविे. काशी रामेश्वराचे अंतर - फारर् मोठे 
अंतर. काशीस गंगा नेिे - गंगेच्या पाण्यानेर् गंगेरे् तपचि करिे; हनरुपयोगी गोष् करिे. 
 
काशी स्त्री. १. वाफा : ‘मािंी र्ाळीस आळ्यारं्ी काशी तयार िंाली.’ - आआश े२८८. २. कझलगड, 
टरबजू इ. लावण्यार्ा मळा, जागा; ते पीक; वले. 
 
काशीकर प . १. काशीर्ा रहहवासी. २. काशीयात्रा केलेला. ३. (ल.) अत्यंत ल च्चा मािूस, 
काशीकर ग ंड. त्याच्यापेक्षा नाहशककर शभंरपटीने ल च्चा असतो यावरून असे म्हित असत. उदा. शभंर 
काशीकर एक नाहशककर. 
 
काशीकापडी प . काशीफळारे् म्हिजे भोपळ्यारे् हभक्षापात्र घेऊन हफरिारा हभकारी. हे हभकारी 
सतत तीथोतीथी यात्रा करीत, भीक मागत हफरतात : ‘वडील स्त्रीस बह त हदवस संतान नव्हतें हतने मल्हारी 
या नावारे् काशीकापड्ार्ी सेवा त्यारे् आजारीपिात केली.’ - केळकर संग्रह र्ास जो दप्तर. 
 
काशीकापड्या प . मोठ्या गोल डब्यात ठेवलेली हर्त्रारं्ी ग ंडाळी उलगडून विचन करत करत म लानंा 
दाखविारा; हर्त्रकथी : ‘काशीकापडे येतात, हर्ते्र दाखवतात आहि ज नीपानी कापडे बळकावतात.’ - 
काआ ६. 
 
काशी कुवाशी शत्रलूा अडथळा करण्यासाठी हकल्ल्याभोवती र्ौफेर ख ली जागा सोडून पलीकडे प न्द्हा 
र्ौफेर मैल अधा मलै हनवड ंग, हर्लारी झकवा बाबं ूयारें् कायमरे् राखलेले जंगल. 
 
काशीगोत न. सबधं जात; जातगंगा (एखाद्या हनिचयाथच भरलेली.). पूवीच्या लोकारं्ी वागण्यार्ी 
रीत. 
 
काशीचा कोतवाि काशी येथील काळभरैव. काशीत केलेल्या पापाबिल हा हशक्षा करतो अशी समजूत. 
 
काशीचा पट काशी येथे तयार होिारे व ज्यात रामायिातील प्रसंगार्ी हर्ते्र काढली आहेत असे वस्त्र, 
पट, कापड. 
हव. (ल.) लाबंलर्क; कंटाळवािे; त्रासदायक (गोष्, भाषि, आजचव, र्हरत्र.). (हि. काढिे, 
आििे.) 
काशीचा सोदा बदमाश; अट्टल ल च्चा : ‘अशा वषेधारी ग रूबरोबर जे रे्ले असतात तेहह काशीरे् सोदे 
असतात.’ - व्यहन ५०. 
 
काणशद, कासद प . नेहमीर्ा पते्र पोर्हविारा दूत; जासूद; हरकारा. [फा. काहसद] 
 
काशीफळ न. १. काळा-ताबंडा भोपळा; गंगाफळ; र्क्की. हा भोपळा बसकट व करवदेार असून 
रंग हहरवा, पाढंरा, शेंदरी असतो. वेलार्ी वाढ कमी; द सऱ्या भोपळ्यापेक्षा यार्ी भाजी कमी गोड असते. २. 
एक वले : ‘काशीफळ ही एक अमेहरकन वलेी शकेडो वषांपूवी भारतात रूढ िंाली आहे.’ - वनश्री ५९८. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काशीमाि प . मोहर. - (तंजा.) 
 
काशीयात्रा स्त्री. १. काशीर्ी तीथचयात्रा. २. (सोंगट्यारं्ा खेळ) कवड्ारें् दान. दहा झकवा परं्वीस 
तीन वळेा लागोपाठ पडले असता ते फ कट जाते त्यावळेेस म्हितात. ३. (बायकी) अल्पवयी वधूवर 
एकमेकानंा भेटली झकवा जवळ आली असताना थटे्टने म्हितात. 
 
काशीणशक्का प . काशीच्या टाकंसाळीत पाडलेला रुपया. 
 
काणश्मर, काणश्मरा, काणश्मरी, काश्मीर, काश्मीरा, काश्मीरी स्त्री. १. केशर : ‘पैं काहश्मरीर्ा रवा 
। क ं क मावहर पाडंवा’ - ्ा १५·३१७. २. स्फहटक; श भ्र संगमरवरी दगड : ‘मग काहश्मरीर्ें स्वयंभा । का ं
रत्नबीजा हनघाले कोंभ ।’ - ्ा ६·२५३. 
 
काणश्मरी स्त्री. १. वाग्देवता; सरस्वती : ‘प्रभ  काहश्मरन म कें  । न पजे हें काय कौत कें  ।’ - ्ा 
१३·११६८. २. काहश्मरी हवद्या; शवै तत्त्व्ान. 
 
काश्मीर  न. लोकरीच्या कापडार्ा एक प्रकार; काहश्मरा. 
 
काश्यांव  प . मोठी पेटी; शव वाहण्यार्ी पेटी. [पो. काश्याओ] 
 
काश्योत न. लहान पेटी; डबी. 
 
काषि न. गाईर्ी कास; गो-धन : ‘काषल घहडअले ।’ - वळेा हशला १·४. 
 
काषाय हव. ताबंडे; भगव्या रंगारे् (वस्त्र) : ‘कन बाह्याभ्यंतरे अरागें रातैलन । तेसन काषायें पागं रैलन ।’ - 
ऋ २१. [सं.] 
 
काष्टक न. (शाप.) कर्कडा; सेल्य कोर्. 
 
काष्टकुट, काष्टकुट्ट प . स तारपक्षी : ‘र्ीडी आहि काष्क ट पक्षी ।’ - परं्ो ५२·१. 
 
काष्टडोिी स्त्री. लाकडार्ी होडी. [सं.] 
 
काष्टा प . धोतर; ल गडे यारं्ा पाठीमागे खोवण्यात येिारा सोगा; कासोटा. (हि. घालिे, फेडिे.) 
[सं. कच्ि + पट = कच्िट] [क. काहस-से] (वा.) काष्ट्याचा बळकट - एकपत्नीव्रतस्थ; अव्यहभर्ारी २. 
काष्ट्ट्यार्ी बळकट पहतव्रता. 
 
काष्टा प . मोठी कास. [सं. कच्ि] 
 
काष्टामि न. (शाप.) लाकडापासून हनघिारे आम्ल. 
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काणष्ट, काष्टी, कास्टी स्त्री. लंगोटी (उपहासाने म्हितात). (क . गो.) पहा : कासोटी 
 
काष्टी, काष्टीभूत स्त्री. समाधी अवस्था; समाधी; समाधील्स्थत : ‘पाहाहत तवं काष्ी लागली : असे :’ - 
लीर्उ २३८. 
 
काष्ठ, काष्ट न. लाकूड. 
प . (ल.) उंर् व ल कडा मािूस. [सं. काष्ठ] (वा.) काष्ठ, काष्ट वळिे, होिे - अशक्त होिे; कृश होिे. 
काष्ठ, काष्ट खािे - अल्ग्नकाष्ठ भक्षि करिे; हर्तेत उडी टाकून मरिे : ‘त जसाहरखा असता ंहपता । आम्हा 
वैधव्य आलें  आता ं। तरी काष्ठें खाऊं आता ंत ज देखता ं।’ - कथा २·२·४९. 
 
काष्ठकाया स्त्री. वात सरकवण्यार्ी लाकडी काडी. 
 
काष्ठकोरिी मुद्रक हर्त्रारें् कोरीव ठोकळे करिारा. 
 
काष्ठघंटा स्त्री. ओढाळ ग राच्या गळ्यात बाधंायरे् लाकडी ओढिे, लोढिे. [सं.] 
 
काष्ठ जीवाश्म काष्ठाच्या रूपात आढळिारा एखाद्या वनस्पतीर्ा भाग; प्रार्ीन कालातील वनस्पतीकाष्ठारं्ा 
दगडावरील ठसा. 
 
काष्ठतक्षिकारी स्त्री. लाकडावर कोरीव काम करण्यार्ी कला. 
 
काष्ठतंतु, काष्ठतंतू प . १. (शाप.) कर्कडा. २. लाकडातील तंतू. [सं.] 
 
काष्ठनक्काश प . लाकडावर कोरीव काम करिारा. 
 
काष्ठपात न. लाकडी आसन. 
 
काष्ठपापुद्रा प . जाड ओंडक्यातून वाफ व यंत्राच्या साहाय्याने काढलेले सलग पातळ थर. 
 
काष्ठपुतळा, काष्ठपुतळी प . स्त्री. लाकडार्ी कळसूत्री बाह ली : ‘सूत्रधार न हालहवता ं। काष्ठप तळा नारे्ना 
।’ - हहर १·६५. 
 
काष्ठबंध  प . (प रा.) लाकडी मानखोडा. अपराधी मािसाला हशक्षा म्हिून त्यार्ी मान व हात 
यात हा खोडा अडकवण्यात येत असे. 
 
काष्ठमाळा स्त्री. त ळशीच्या काष्ठारं्ी माळा : ‘काष्ठमाळा गंधमाळा ।’ - दास १३·१०·२. 
 
काष्ठयंत्र न. अपराधी मन ष्ट्याच्या हातापायात घालायर्ा खोडा. [सं.] 
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काष्ठयुद्ध न. ब हद्धबळार्ा डाव : ‘काष्ठय द्धातं... सरशी होिे हें जसें खेळिाऱ्याचं्या 
पटाईतपिावर नेहमी असतें’ - हनमा ९७१. 
 
काष्ठवेणदका स्त्री. लाकडी र्ौरंग; पाट; लाकडारे् उंर् आसन : ‘पायऱ्यारं्ी काष्ठवहेदका तयार 
करण्यात येऊन...’ - ऐराप प्र (बडोदे) ५·२९०. [सं.] 
 
काष्ठस्वाथय प . लाकडे हवकण्यारे् काम : ‘येक काष्ठस्वाथच कहरती । येक श भा येकवाहटती ।’ - दास 
६·९·७. 
 
काष्ठा स्त्री. १. वळेेरे् माप; अठरा हनहमषारं्ा काल; कलेर्ा एकहतसाशंावा भाग. २. हदशा : ‘नादें काष्ठा 
घ मती ।’ - दे कृष्ट्िजन्द्म ६८. ३. मयादा : ‘देखोन प डंहलकार्ी हनष्ठा । नेिों र्ागंली पूिच काष्ठा ।’ - ४६६. [सं.] 
 
काणष्ठका स्त्री. काठी : ‘धन्द्य तन गोधनें काबंळी काहष्ठका ।’ - त गा २०८. 
 
काष्ठौषध, काष्ठौषणध, काष्ठौषधी न. स्त्री. औषधोपयोगी वनस्पती; त्यारं्ी म ळे, पाने, फ ले वगैरे. [सं.] 
 
कास स्त्री. गाय, म्हैस वगैरे पशूरं्ी द धार्ी ओटी : ‘स रभीच्या कासेंसी स े्ं होऊहन वत्स लागावें ।’ - 
मो. (वा.) कास घाििे - गाय, म्हैस वगैरे गाभि असताना जसजसे हदवस भरत येतात व हवण्यार्ी वेळ 
जवळ येते तसतशी ओटी मोठी होत असते. त्याला कास घालिे असे म्हितात. कास चोरिे - गाय झकवा 
म्हैस यानंी पान्द्हा बाहेर न येऊ देिे; पान्द्हा थाबंविे. 
 
कास स्त्री. १. धोतर, ल गडे यार्ा कासोटा; लंगोटी; कार्ा. (हि. घालिे, खोर्िे, फेडिे.) : 
‘त ळशीहार गळा ं। कासें पीताबंर ।’ - त गा २. २. (ल.) आश्रय; आधार : ‘कामिोधलोभारं्ी कास । न सोडीर् 
पाहळली भाष ।’ - ्ा १६·४४८. [सं. कच्ि] (वा.) कास कसिे, घाििे, बांधिे - १. कासोटा घालिे २. 
(ल.) काम करण्याला तयार असिे; कंबर बाधूंन काम करायला तयार असिे; संकल्प करिे : ‘आहि होय 
येवढी कास । काहसली जेिें ।’ - अमृ ७·१२९. कासे घाििे पाठी घालिे : ‘माकंडेयाते कासे घाल हन घेउहन 
या :’ - लीर्उ ४८·४५. कासेस िागिे, कास धरिे - एखाद्या बहलष्ठ मािसाच्या आश्रयाला जािे : ‘तरी 
आम्हन त िंी धहरयेली कास ।’ - त गा १६०७. कासेस िाविे - आश्रय देिे; आधार देिे : ‘आम र्ें र्ाळकपि 
कृष्ट्िाहस आलें  । कासें लाहवलें  जनादचनन ।’ - एरुस्व १६·१६५. कास सोडिे - आधार टाकून देिे : ‘तकार्ी 
कास सोडता कामा नये.’ - हर्त्र १२४. 
 
कास प . खोकला : ‘साखरझलबू कास, हत्रदोष दूर करते.’ - फहर् १२०. [सं. कास] 
 
कास स्त्री. कंबर. 
 
कास काळजी (अहहरािी). 
 
कास न. हशकार. (गो.) 
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कास स्त्री. वगच, प्रत; वळ : ‘लोहार, स तार, महार व मागं यासं पहहली झकवा थोरली कास असें नाव 
आहे.’ - ्ाको अ ५२७. [सं. कक्षा] 
 
कास न. क रि (गवतारे्). (को.) [सं. काश = गवत] 
 
कास स्त्री. हलकी झकवा भारी जमीन. ही बागाईत झकवा हजराईत करण्यासाठी रयतेस हदलेली असते. 
या जहमनीरे् लहान लहान भाग पाडून ते लागवडीला आितात, तथाहप सरकारसारा मात्र त्या भागावंर झकवा 
त्यातं उत्पन्न होिाऱ्या सरसहनरस हपकावंर न बसहवता सबधं जहमनीवर बसहवलेला असतो. केव्हा केव्हा 
हनव्वळ बागाईत झकवा हजराईत जहमनीलाही कास म्हितात. पहा : कासबंदी, कासजमीन २. खार्रार्ा एक 
लहान भाग. खत वगैरे साठहवण्यासाठी राखलेला खार्रार्ार् भाग. (को.) ३. द सरीकडे प रविीसाठी झकवा 
भरीसाठी बक्षीस हदलेली जमीन. (माि.) 
प . १. डोंगरावरील वरकस भागातं मशागत केलेली म्हिजे धान्द्य पेरण्यास योग्य केलेली जमीन. २. 
रेताड जहमनीरे् मोठे खार्र. (क .) [सं. कृष् = कसिे] 
 
कास नाण्यार्ा एक प्रकार. 
 
कास हव. हिहव. १. (झशपी.) सरळ. २. सरळ कापलेले कापड. 
 
कासई स्त्री. एक वनस्पती : ‘दभार्ी म ळे, कासईर्ी म ळे याचं्या काढ्यात तयार केलेले दूध.’ - हनऔ 
७७. 
 
कासई न. १. (हस्त्रयारें्) काळ्या रंगारे् पातळ. (व.) २. सीमान्द्त पूजनाच्या वळेी हस्त्रयानंा द्यायर्ी 
मानार्ी ल गडी. 
 
कासकवळी स्त्री. कंबरेर्ी हमठी : ‘दोघे आले कासकवळी ।’ - कथा ३·१३·६५. 
 
कासकुशा स्त्री. अव. थंडीरे् कापरे; कापिे; क डक डिे; ह डह डी. (हि. येिे, देिे.) [कूसरे् 
हद्व.] 
कासकूस स्त्री. कार्कूर्; टंगळमंगळ; अळंटळं; धरसोड. 
 
कासगी, काजगी स्त्री. ज्यार्ी दोरी घोड्ाच्या पाठीवरून शपेटीखालून गेलेली असते असा लगाम. 
 
कास जमीन प्रतवारी न लावलेली सरसकट जमीन. पहा : कासबंदी 
 
कासिी, कासनी स्त्री. एक वनस्पती; एका िंाडारे् पाढंरे बी; हर्करी. [झह.] 
 
कासिे उहि. १. कार्िे; हिंजिे. २. आवळून बाधंिे; कसिे (कास, कासोटा) : ‘कासे काहशली 
हनजभक्ती ।’ - रास ४·३६. ३. कमर धरिे; कासेस लागिे : ‘पोहिारा आइता । कासे जेवन ।’ - ्ा १३·५४६. 
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कासफोड पहा : कासेफोड 
 
कासबंदी स्त्री. हनरहनराळ्या प्रतीच्या जहमनीरे् प्रतवार हनरहनराळे त कडे करण्यार्ी पद्धत. एकंदर 
जहमनीर्ा मगदूर पाहून त्यावरून प्रत्येक त कड्ावर प्रतवार उत्पन्नाप्रमािे सारा बसहवण्यार्ी रीत. पहा : 
कास 
 
कासणबघा प . कासबदंी गावातील जहमनीच्या हनरहनराळ्या त कड्ारें् प्रतवार सारा 
बसहवण्याकहरता धरायरे् एक पहरमाि; साऱ्यासंबधंी झकमत काढण्यारे् एक माप. 
 
कासया हिहव. कशाला; का; कशाबिल; कशाकहरता : ‘नाना साधनन साक्षपें । कासया हसिावें ।’ - दास 
४·६·२३. 
 
कासरा प . १. बलैानंा बाधंलेली लगामासारखी दोरी. (ही वसेिीतून ओवतात); बलैाचं्या झशगानंा 
बाधंलेली दोरी. २. आसूड; र्ाबकू. [सं. कश-कशा = दोरी, र्ाबकू] (वा.) कासराभर णदवस, सूयय येिे, 
कासराभर णदवस, सूयय राहिे, दोन कासरे णदवस, सूयय येिे; दोन कासरे णदवस, सूयय राहिे - हक्षहतजापासून 
कासऱ्याच्या लाबंीइतका सूयच उगवल्यानंतर वर येतो झकवा मावळताना राहतो ती वळे. ग्रामीि भागात 
प्रर्हलत. सकाळर्ा सातआठ वाजण्यार्ा झकवा संध्याकाळर्ा पार्सहा वाजण्यार्ा स मार. 
 
कासरी स्त्री. भाजी झकवा फळे यारं्ी कापून वाळवलेली फोड; कार्री. 
 
कासिाठी प . कलथा. (क .) 
 
कासिी  स्त्री. एक वनस्पती. हहने सापारे् हवष उतरते असे म्हितात. हहच्या फळाला म रा 
म्हितात. म ंग स वनस्पती. 
 
कासव प . न. १. पाण्यातील एक प्रािी. यार्ी पाठ अहतशय कठीि असून पोट फार मृदू असते. काही 
कासव ेजहमनीवर हफरिारीही असतात; कूमच. २. हाताला झकवा पायाला होिारा, आत पािी असलेला एक 
फोड; काश्याफोड. हा फोड काटा वगैरे टोर्ल्याने होतो. ३. रागंोळीर्ी कासवासारखी काढलेली आकृती. 
[सं. कच्िप] 
 
कासव अढी स्त्री. (मल्लखाबं) पाठीमागून दोन्द्ही पायातून वेतार्ा मल्लखाबं काढून घेऊन मारावयार्ी 
अढी - व्या्ा ३·२४५. 
 
कासवट हव. काळसर. 
 
कासवटा, कासवटी प . कासोटा : ‘नारदा हदधली कासवटी ।’ - नागा १९६७. 
 
कासवदृष्टी स्त्री. दयादृष्ी; कृपादृष्ी; कूमचदृष्ी. 
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कासव फुगडी म लनर्ा एक खेळ. 
 
कासवळ प . हतळार्ी एक जात. 
 
कासवाचे तूप न. असंभवनीय गोष्; हमर्थ्या कथा (सशाच्या झशगाप्रमािे). 
 
कासवी इरिे कासवाच्या पाठीसारखे केलेले एक प्रकाररे् गोल इरले. हे फक्त डोक्यावर घेतात. 
(मावळी.) 
 
कासव्या रोग १. बल्स्तप्रदेश तािला जाऊन त्याच्या अंगी जे काहठण्य येते तो रोग. २. जनावरारं्ा एक 
रोग. 
 
कासश्वास प . कफ व दमा; र्श्ासावरोध. [सं.] 
 
कासळ प . हकळस येिे; कंटाळिे : ‘मग इंहरयाथी अखंहडत । कासळा ये तयारे् र्ीत ।’ - ्ाप्र ७१२. 
 
कासळिे अहि. धापा टाकिे; दम लागिे; ऊध्वच लागिे (र्ढि र्ढण्याने, धावण्याने). (को.) [सं. 
कास] 
 
कासळव न. एक िंाड : ‘उन्द्हार्ा त्रास होऊ नये म्हिून कासळवार्ी पानं त्यानं डोक्यावर धरली 
होती.’ - कलंदर ३१०. 
 
कासंडी, कासांडी स्त्री. दूध काढण्यासाठी वापरण्यात येिारे एक प्रकाररे् भाडें (धातूरे्); र्रवी; 
ग ंडी. [त. काशहंड] [सं. कास्य + हंडी] 
 
कासंदा, काकशदा प . एक िं ड प. याला हपवळी फ ले येतात. शेंगा दाभिीसारख्या जाड असतात. 
कासा प . भोजनपात्र; ताट (वा.) कासा देिे - उदरहनवाहासाठी देिे; पोटगीसाठी देिे : ‘मौजे 
खाबंवदा हा गावं सदाहशव बल्लाळ यासी कासा महाराव हाडे यानी हदल्हा असे.’ - हशशाइसाभा १·१४३. 
 
कासा प . कासव. 
 
कासाई स्त्री. पहा : कासइ 
 
कासाकुळी स्त्री. कासाहवशी; तळमळ; व्याक ळता; तगमग; घाबरग ंडी : ‘येराहंश लाटाच्या कल्लोळी । 
कासाक ळी करीतसे ।’ - एभा ८·४६. 
 
कासाची िागवड वागं्याच्या लागवडीर्ा एक प्रकार. (को.) 
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कासार प . एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती; हपतळ, ताबंे, कासे वगैरेंर्ी भाडंी घडहविारा व 
हवकिारा : ‘र्ार शरे ताबं्याला का ंभ्याला म्हिे कासार देत आधेली.’ - ऐपो ३७०२. [सं. कास्यकार] 
 
कासार प . (मूळ कारं्ार), बागंड्ा करिारा; भरिारा. [सं. कार्कर] 
 
कासार न. सरोवर; तलाव; डोह : ‘म्या ंत ज अमृताल्ब्धप ढें हमरवावें स्वयश काय कासारें ।’ - मोभीष्ट्म 
१२·५४. [सं.] 
 
कासारथळ न. बागंडीवाले, भाडंीवाले कासार आहि पटवकेरी याचं्यावरील कर. 
 
कासारभट्टी स्त्री. बागंडीवाले, भाडंीवाले याचं्या भट्टीवरील सरकारी कर. 
 
कासारभात प . जाड्ाभरड्ा व अधचवट सडलेल्या तादंळारं्ा फडफडीत हशजलेला भात. 
(राजा.) 
 
कासारभांडे न. ताबं्याहपतळेरे् भाडें. (व.) 
 
कासारभुंगा प . ताबं्यार्ी व हपतळेर्ी भाडंी घडहविारा. 
 
कासाविे पहा : कासळिे 
 
कासावयिे भूत न. काजऱ्यावररे् भतू; झपपळावरर्ा म ंजा. (गो.) 
 
कासाणवसी स्त्री. व्याक ळता; घाबरग ंडी; त्रास; तळमळ; अहतशय अस्वस्थता : ‘तेही कीजती 
कासाहवसी ।’ - ्ा २·३१२. 
 
कासावीस हव. व्याकूळ; अहतशय अस्वस्थ; घाबरा; बेर्ैन; फार क्ष ब्ध; धडपडिारा; तळमळिारा 
(द ःखाने झकवा तहानेने वगैरे) : ‘बह  कासावीस िंाला भक्तासंाठन ।’ - त गा १०३. [सं. कास = खोकला, 
र्श्ास] (वा.) कासावीस होिे - धापा टाकिे; दम लागिे; जलद र्श्ास र्ालिे; जीव घाबरिे. 
 
कासाळ, कासाळे न. िंाजं; टाल; िंाजंरी; िंपंा : ‘त्यातंील वादे्य अशी दोन टोल एक मोठे 
कासाळे.’ - अआगो १२५. [सं.] 
 
कासांडी पहा : कासंडी 
 
काणसनी  पहा : कासिी 
 
काणसयेिे हि. कंबर कसिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काकसबर प . (अप.) काश्मीर : ‘आले राहवड गौड कौंकि कळा कोल्हार काझसबरी ।’ - 
रामस तात्मज रौपदीवस्त्रहरि २०२. 
 
कासी स्त्री. ति : ‘मग नागंरीजे : द नीजे : कासीया केडीजंहत :’ - दृपा १२-१४. 
 
कासी कोहोरा कोहळ्यार्ी एक जात. (िंाडी) 
 
कासीिे  सहि. परजिे (शस्त्र) : ‘ते रहतरायारे् मार कासी ।’ - उगी ४४५. [सं. काश् = प्रकाशिे] 
 
कासीद प . जासूद. पहा : काशीद 
 
कासीद, कासोद प . उंर् हपवळ्या फ लारं्ा, सावली देिारा वृक्ष : ‘(कासोदा) हा वृक्ष अलीकडे िायावृक्ष 
म्हिून रूढ होत र्ालला आहे.’ - वनश्री ३४८. 
 
कासीस न. मोर्ूचद; हहराकस. [सं.] 
 
कासुर न. एक प्रकाररे् गलबत. 
 
कासू स्त्री. काश नावाच्या गवतार्ी केरस िी : ‘कास हन भहूम सारहवती ।’ - वसा २१. [सं. काश] 
 
कासे न. घंटेर्ा धातू; जस्त व ताबंे यारं्ा हमश्र धातू; कथील र्ार भाग व हशसे एक भाग यारं्ा हमश्र 
धातू. [सं. कास्य] 
 
कासेफोड प . पायार्ा झकवा हातार्ा तळवा यानंा होिारा मोठा व पाण्याने भरलेला पाढंरा फोड. 
हा ग राचं्या पायालाही होतो. पहा : कासव 
 
कासोटा  प . धोतर, ल गडे यारं्ा पाठीमागे खोवण्यात येिारा प ढील सोगा झकवा टोक; काष्ा. 
(हि. घालिे, मारिे, खोर्िे, सोडिे.) (वा.) कसोटा सोडून देिे - हनलचज्ज बनिे; उिाम होिे. कासोट्याचा 
खबरदार, बळकट, कासोट्याचे पािी प्यावयाजोगा - ज्याच्या हातून व्यहभर्ार कधीही िंाला नाही असा. 
र्ाहररयसंपन्न. कासोट्याचा हिका असिे- हवषयी, जारकमी असिे. [सं. कच्ि + पट] 
 
कासोटी  स्त्री. १. कच्ि; कासोटा : ‘मग रुर धाव ेपाठोपाठन । तेिें सहज स टली कासंोटी ।’ - 
कथा २·५·६६. २. लंगोटी. 
 
कासोटेकार हव. लंगोट्या; लंगोटबदं : ‘कैसी कासोटेकारा भगवतंा । वहरघडी जाहलअे ।’ - हशव 
२११. 
 
कासोडा प . कौपीन; लंगोट : ‘लाबं कासोडे : हमरहवती आब लीया ंप ढे ।’ - हशव ८९०. 
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कासोदा  प . एक िं ड प; कासवदा; कास ंदा. 
 
कास्तकार प . शतेकरी. [फा. काश्त + कार] [सं. कृष् + कृ] 
 
कास्तकारवगय प . शतेमजूर. 
 
कास्थी स्त्री. (वै.) लवहर्क अल्स्थकूर्ा; शरीराच्या साधं्यात असिारे मृदू अस्थीरे् वषे्न; तरुिास्थी; 
मृद्वास्थी. 
 
कास्यपाषाियुग  न. (प रा.) कासे आहि पाषािार्ी हत्यारे ज्या य गात वापरली जात होती ते 
य ग. 
 
कास्यसंस्कृणत, कास्यसंस्कृती स्त्री. (प रा.) ब्रािंंपासून कास्य धातूपासून बनवलेली हत्यारे आहि 
वस्तू वापरिाऱ्या लोकारं्ी संस्कृती. [सं.] 
 
कास्िा प . एकदािी घडहवण्यारे् साधन. (िंाडी) 
 
कास्वट स्त्री. उष्े हात ध ण्यार्ी जागा. (िंाडी) 
 
काह सना. कोि? 
 
काहड न. लाकडे; जंगलातील उत्पन्न : ‘काहड र्ालेल तसे करू आहि पोट भरंू.’ - समारो ६·१०७. 
 
काहडिे पहा : काढिे : ‘पाऊल मागें काहडीत तेथून ।’ - दाहव १४१. 
 
काहिी  पहा : काणहिी 
काहिी  हव. आजारी; अस्वस्थ; हबघडलेली : ‘च्यार हदवस स्वस्थता व च्यार हदवस काहली 
प्रकृती असती.’ - प िे अख २·१५. 
 
काहिी, काणहिी स्त्री. आळस; स स्ती. [फा. कहल = आळस] 
 
काहविे  अहि. त्रासिे. पहा : काविे : ‘कामिोध दीर फारर् जीव मािंा काहवला ।’ - पला १२. 
 
काहवा प . गोंधळ; कोलाहल; आरडाओरड : ‘येती गोक झळच्या समस्त य वती ऐकोहन तो काहवा ।’ - 
आनंदतनय, नवरसर्हरत्र ४१·३१८. [ध्व.] 
 
काहवा प . कॉफी. पहा : कव्हा 
 
काहळ, काहळा पहा : काहाळ : ‘शृगंें हडमहडमी काहळ मोहरी । िंल्लरी मृदंग ताल नानापरी ।’ - जै १८·३८. 
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काहा सना. १. कोिी एक : ‘तेथ काहारे्हन अंतष्ट्करिें । प्रिउ स्मरावा ॥’ - रा्ा ८·१२०. २. कशाला. 
(िंाडी) 
 
काहाकी  स्त्री. काकवी. 
 
काहाड वाहाड हिहव. अस्वस्थ. (िंाडी) 
 
काहातिे अहि. हपापिे. (व.) पहा : कहातिा 
 
काहािी  स्त्री. १. कथा; गोष्. २. हवर्ार. 
 
काहार प . भोई; कोळी. पहा : कहार : ‘काहारन मग जाहळयातं धहरला तो मत्स्यही र्ागंला ।’ - अकक 
कृष्ट्िकौत क २·२६. 
 
काहार पहा : कार. जेथे पाण्यार्ा मार हवशषे होतो (पूल वगैरे जागा) तेथे हा दगड उपयोगात आितात. 
 
काहार प . फार त्रास; ताप. पहा : कहर : ‘पोटें हपहटलें  काहारें ।’- त गा ६५४. 
 
काहारी, काणहिी हव. सामर्थ्यचशाली; त्रास देिारी; बहलष्ठ. 
 
काहािी  स्त्री. मोठी कढई; काहील; कहाळ : ‘उसार्ा रस  काढी : काहालीए घाली :’ - दृपा ३४. 
[सं. कहाट] 
 
काहािे हिहव. कशाला. (खा.) 
काहाविे अहि. कष्ी होिे; त्रासिे. पहा : काविे 
 
काहावा  प . गोंगाट. (िंाडी) [सं. कलह] 
 
काहाळ, काहाळी स्त्री. एक र्मचवाद्य; ढोल; नगारा; भेरी; झशगासही म्हितात : ‘तेथ वाजती शखं 
काहाळा ।’ - हशव १०२६. 
 
काहाणळया प . काहाळ वाजहविारा : ‘काहाहळयाः वंशकरूः’ - लीर्पू १२१. 
 
काहाळेकांड न. देहरूपी वाद्य. 
 
काणहिी  स्त्री. जोंधळ्यावरील एक रोग. पहा : काहािी 
 
काणहरह, काणहरा हव. सामर्थ्यचवान. [फा.] 
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काणहरा हव. यशस्वी. [फा. कहार = बहलष्ठ, हवजयी] 
 
काणहि, काणहिी, काहिी स्त्री. तापाने झकवा उन्द्हाम ळे अंगार्ी होिारी तगमग. तळमळ, त्रास. 
(हि. होिे.) (वा.) काणहि उडिे, काणहिी उडिे, काहिी उडिे - भडका होिे; अहतशय संताप येिे : ‘ती 
बातमी ऐकून राजाचं्या अंगार्ी काहहली उडाली.’ - श्रीयो २. ८१. काणहि होिे, काणहिी होिे, काहिी होिे 
- आग होिे, भाजल्यासरखे होिे. काणहिे होिे - घाबरे होिे. 
 
काणहिी  स्त्री. १. िोटी गोल होडी : ‘काहहलीत र्ार उतारू होते.’ - सीपो. २. मोठी कढई. 
 
काही हव. १. झकहर्त; थोडे; अल्प; लहान (संख्या झकवा पहरमाि); थोडेसे (वस्तू झकवा व्यक्तनपैकी). 
२. हववहक्षत सम दायातूंन अंश, अंशमात्र; थोडा झकवा काही भाग; हकत्येक; थोडा झकवा प ष्ट्कळ; कमी झकवा 
जास्त. ३. एखादी अहनहश्चत गोष् झकवा काम वगैरे. 
हिहव. १. अविचनीय प्रकाररे्, तऱ्हेरे्; ज्यार्ी फोड करता येत नाही अशा तऱ्हेरे्. २. अथच स्पष् 
समजण्याकहरता. ३. (हनषेधपर) म ळीर् नाही; केव्हाही नाही. ४. भलतेर्; मनात नसलेले; अकल्ल्पत. ५. 
कोितीही य क्ती; शक्कल. [सं. हकम, हकम + हह] 
 
काहीएक हव. १. थोडेसे; हकत्येक (मन ष्ट्य, वस्तू). २. (हनषेधपर) एकही; म ळीर्; हतळभरही 
नाही. 
 
काही काही १. येथे थोडे तेथे थोडे; साऱ्या सम दायापंैकी काही व्यक्ती. २. (अहतरेक, बाह ल्य 
दाखहविाऱ्या शब्दाशी जोडून) अविचनीयप्रकारे; अहतशय कमालीर्ा. 
 
काही केल्या हकतीही प्रयत्न केले तरी. 
 
काहीच हव. १. कोिताही. २. थोडाही; जरास द्धा. 
 
काहीच्याबाही, काहीच्याबाहीच हव. अगदीर् भलते; भलतेसलते; अवास्तव; बेताल; बाष्ट्कळपिारे्; 
गैरलागू; अमयाद; अप्रासंहगक; काहीतरी हवसंगत; अनपेहक्षत : ‘एकदा ंजें आमरे् भाडंि ज ंपलें  तें काहंनच्या 
बाहनर्!’ - पकोघे. 
 
काहीतरी हव. १. वाटेल ते; हव ेते; वाह्यात; असंबद्ध. २. आपल्याला जी ठाऊक नाही, परंत  जी 
आहे असे आपल्याला वाटते अशा गोष्ीबिल वापरण्यात येिारे हवशषेि; कोिता तरी; एखादा. 
सना. १. थोडेतरी : ‘हदसामाजन काहीतरन तें हलहावें ।’ - रामदास. २. अहनहश्चतता दशचक सवचनाम. 
 
काहीतरीच सना. नको ते; वाटेल ते. 
हिहव. नको त्या प्रकारे; असंबद्धपिे; न शोभेल अशा प्रकारे. 
 
काहीन हव. (जरतार) मध्यम तऱ्हेरे्. 
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काहीबाही हव. थोडा अंश; थोडेसे : ‘आळ  आला तो गेहलया । काहंन बाहन जें उरे ॥’ - ्ा १८·४१२. 
हिहव. भलतेर्; अवास्तहवक; अहनयहमत; असंबद्ध : ‘काहनबाहन बोलता ंमंदवर्नी ।’ - मराठी ६ व ेप स्तक 
१७३. [काहीरे् हद्व.] 
 
काहीर हव. थकलेला; भागलेला; हनःशक्त; हवकल. [फा. कहल, काहहली] 
 
काहीि हव. हनरुत झर; क ं हठत. [फा. काईल] 
 
काहीि स्त्री. १. पहा : काहािी-काणहिी. २. हधरडे झकवा आंबोळ्या करण्यार्ा लोखंडी थाळा, तवा. 
[क. कावहल] 
 
काहीि हव. लार्ार; हनरुत झर; दीनद बळा : ‘तेव्हा ंत्यानें काहील होऊन जाबसाल केला की’ - थोमारो 
७·१३८. [फा.] 
 
काहीसा  हव. जािीव होण्यासारखा; हदसण्यासारखा; भासमान. 
हिहव. १. काही अंशाने; थोडासा; झकहर्त; अंशमात्र; अल्पसे (नामे व हवशषेिे याचं्या अथारे् हनयमन 
करण्यासाठी हा शब्द योजतात). २. अहनहश्चतपिे; नीट माहहती नसताना; अहनर्मितपिे. 
 
काहुरबाहूर हव. कावराबावरा. [फा. कहर] 
 
काहुरा प . अंधारी; दाट काळोख. 
 
काहून हिहव. काय म्हिून; का. (व. ना.) 
काहूर न. १. दाट काळोख; सामान्द्यतः अंधारी (हवशषेतः दाट व काळेक ट्ट ढग आभाळात आले 
असताना पडलेली.) (हि. येिे, उठिे.). २. (ल.) काळा डाग; कलंक; काहळमा; मळ. (हि. आििे.) ३. 
(ल.) मोठे संकट; कर्ाटी; आपत झी. (हि. येिे, ग जरिे, आििे.) ४. क भाडं; आळ. ५. झनदा व टीका यारं्ा 
भहडमार : ‘प ण्यास आमच्यावर काय िंालं आहे काहूर’ - पलको ३४९. कहर या अथी र् कीने वापरतात. 
(वा.) काहूर माजिे - अनेक गोष्ी एकत्र येऊन गोंधळ होिे : ‘मनात हवर्ारारें् काहूर माजले होते.’ - श्रीयो 
१. २३२. काहूर माजणविे - वादळ हनमाि करिे, वाद उपल्स्थत करिे. 
 
काहूि स्त्री. आरडाओरडा; गोंधळ (मािसे झकवा पशू यारं्ा). 
 
काहो प . घोष; नाद; िंद : ‘तृष्ट्िेर्ा तो काहो काहहवतो ।’ - त गा ३८३३. 
 
काहोर न. एक वनस्पती. 
 
कायचा, कायाचा हव. कशार्ा : ‘तया बधं  कोि काह्यार्ा ।’ - ्ा ६·९५. 
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काळ प . लहान म ले खेळात स पाऱ्या, झर्र्ोके वगैरे घेतात त्यास म्हितात. (धारवाडी) 
 
काळ प . उडीद झकवा मूग यारे् जाडेभरडे भसू; कळि. (व.) 
 
काळ प . १. वळे; प्रसंग; समय. २. द ष्ट्काळ; कठीि प्रसंग. ३. दैव; नशीब; पहरल्स्थती : ‘हल्ली आमर्ा 
काळ हफरला आहे.’ - हवहव १०·५ - ७·१२६. ४. (व्या.) हियापदाच्या रूपहवशषेावरून ती हिया अमक्या वळेी 
घडली असा होिारा बोध. [सं. काल] (वा.) काळ अनुकूि होिे - नशीब उदयाला येिे. काळ कंठिे - व्यथच 
काल दवडिे; वळे घालहविे; हदवस काढिे. काळ णवन्मुख होिे, णफरिे, काळाने घेरिे, काळाने वेढा घाििे 
- नशीब झकवा दैव वाकडे होिे; वाईट हदवस येिे. काळाची गांड मारिे - काळावर मात करिे. काळाने 
ओढिे, बोिाविे - नहशबाने संकटात झकवा मृत्य म खी पडिे. काळाने घेरिे - मृत्य ूयेिे : ‘हर्मिा बापूस 
लौकरर् काळाने घेरले.’ - हवहव ८·७·१२८; काळाने मागे पाहिे - नशीब झकवा पहरल्स्थती प्रहतकूल होिे. 
काळाने हाती धरिे - नशीब झकवा पहरल्स्थती अन कूल होिे. काळावर दृष्टी ठेविे, देिे - नहशबावर झकवा 
प ढे येिाऱ्या पहरल्स्थतीवर, भहवष्ट्यावर अवलंबून राहिे; पहरल्स्थती पाहून वागिे. चािता काळ - भरभराटीरे् 
हदवस, आय ष्ट्य; हाती घेतलेल्या कामात ज्यावळेी सारखे यश असते असे हदवस : ‘बा त िंा र्ालता काळ; 
खायाला हमळती सकळ ।’ - अमृत ११८. काळो काळ भणवष्यणत (सं. काले काले भहवष्ट्यहत) - केव्हा तरी होिे 
या अथी. 
 
काळ स्त्री. झशग : ‘अवहर्त काळ वाहजवली ।’ - हिप  १८·३६. पहा : काहाळ 
 
काळ प . कावळा : ‘काळ  करकहरला ।’ - श्रीकृष्ट्ि २ (३). 
 
काळ प . पहा : काि १. यम; मृत्य ू: ‘काळ करीत बैसला लेखा गा ।’ त गा ४१४७. २. (काळ = मृत्यू 
यावरून ल.) अहतशय नाश करिारा, फडशा पाडिारा मािूस झकवा वस्तू : ‘अल्ग्नहोत्रार्ा स काळ । 
वडाझपपळासी काळ ।’ - एकनाथ. ३. नाश; मृत्य;ू अंत; शवेट : ‘जर आलेल्या सावकारार्ा खहर्त काळ 
होिार असला तर कौल दे.’ - हवहव ८·१·१७. ४. द ष्ट्काळ; अवषचि. [सं. काल] (वा.) काळ होिे - मरिे : 
‘महाराजारं्ा काळ िंाल्या हदवसापासून....’ - केस्व १. काळाच्या तोंडी घाििे, जािे, पडिे, येिे, 
सापडिे, काळाच्या दाढेत जािे, देिे - स्मशान दाखहविे, पाहिे; मारिे; मरिे; अहतमोठ्या संकटात, 
धोक्यात घालिे; आििे; पडिे इ. 
 
काळकटवा प . काळा तीळ. 
 
काळकष्ट प . प्राक्तन व यातायात; दैव व दगदग; भाग्य व प्रयत्न. साधारिपिे षष्ठी हवभक्तीत 
प्रयोग. जसे :- काळकष्ार्ा पैका - हमळकत इ. 
 
काळकंटक प . १. मोठे संकट; अनथच, कर्ाट. २. फार भाडंखोर; कळ लाविारा; त्रासदायक 
मािूस. [सं. काहलका] 
 
काळकंद हव. काळार्ा नाश करिारा. 
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काळकाढू हव. काम न करता वेळ घालविारा; र्ालढकल करिारा : ‘दोघेही हनष्ट्कारि 
काळकाढूपिा करीत होते.’ - हनसं १७०. 
 
काळकाम प . दम. 
 
काळकाळ हिहव. प्रार्ीन काळापासून; पौराहिक काळापासून. काळकूट सारखे ‘काळ’ पासून 
होिारे सामाणसक शब्द खािी न णमळाल्यास ‘काि’मध्ये पहा. 
 
काळकूट पहा : कािकूट : ‘त मरे् मनातं बह त काळकूट असल्यास त्यारे् (बादशहारे्) उत्थापन 
करून’ - होकै ९७. 
 
काळकेतू प . मृत्यरू्ा अग्रदूत : ‘कन संहार करावेया आतंक  : कृतातंरूप काळकेतू हनशकं ’ - 
नरुस्व १९९३. 
 
काळकौळू हव. काळाला (यमाला) कवळिारा, खािारा. [सं. काल + कवल] 
 
काळक्रदांत प . यम; मृत्यदेूवता : ‘सोमवशंाझस ग्रासावयेा । पावले काळिदातं’ - उह १५२५. [सं.] 
 
काळखगय प . यमारे् खड ग, तरवार. [सं. काळ + खड ग] 
 
काळखंडा प . १. खूप काळ जगलेला द जचन मािूस; ज्याने काळारे्ही खंडन केले असा मािूस. 
२. कोडगा; हनगरगट्ट. 
 
काळगई स्त्री. १. हमश्र पीक. २. नागंरट. (बे.) 
 
काळगणित न. आय ष्ट्यमान : ‘ताजवा काळगहितार्ा : काटाळा ंत हकता हनत्यतेर्ा’ - ्ाप्र ५८६. 
 
काळगत स्त्री. १. काळगती; हदवसगत. २. ठरावीक काळाच्या प ढे गेलेली वळे; वेळेर्ा अपव्यय 
(या अथी हदवसगत हा शब्द अहधक रूढ आहे). [सं.] 
 
काळगती स्त्री. वाईट काळ; शवेट. 
 
काळगस्ती स्त्री. काळासंबंधी सावधपिा बाळगिे. 
 
काळगाठ स्त्री. मृत्यरू्ा पाश. 
 
काळगुळिी स्त्री. मरिाच्या वळेर्ी रक्तार्ी उलटी : ‘अहो, ही काळग ळिी क ठून आलन?’ - पलको 
५५३. 
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काळगेिा हव. काळसर; काळेला. 
 
काळचो प . नीर् मन ष्ट्य. (गो.) 
 
काळजाचा पासून सुरू होिारे शब्द काळीज मध्ये पहा. 
 
काळणजभ्या हव. १. हशवराळ तोंडार्ा; अहनष् बोलिारा; हनमदल; हशव्याशाप देिारा; अर्कट 
हवर्कट बोलिारा. २. ज्यारे् वाईट बोलिे खरे होते असा. 
 
काळणजरी स्त्री. कृष्ट्िजीरक; बहडशोपेर्ी एक जात. 
 
काळजी स्त्री. १. झर्ता; आस्था; कळकळ; अंतःकरिाला होिारी व्यथा; हफकीर. (वा.) काळजी बुडिे - 
काळजी संपिे. काळजी वाहिे - भीहत बाळगिे : ‘काळू काळजी वाहे ज्या अहतबळ तो हशश पाळ  वरू’ - गरा 
८०. २. मनातील भाव. 
 
काळजीकाटा प . झर्ता. 
 
काळजीचा धगड अत्यंत हनष्ट्काळजी; बेग मान (मािूस). 
 
काळज्वर प . हवषमज्वरासारखा म दतीर्ा ताप : ‘जया काळज्वरु आंगन बािे ।’ - रा्ा ४. १९८. 
 
काळझोप स्त्री. १. मृत्यचू्या वेळर्ी िंोप; शवेटर्ी िंोप. २. (ल.) प्रत्यक्ष मृत्य ू: ‘मलाहह कधन तरी 
या... रंगमहालातं काळिंोंप घ्यावी लागिार.’ - भा ११६. ३. अहत गाढ िंोप; तंरी; मूच्िा. ४. ज्या िंोपेत 
असताना काही संकट, अहरष् ग दरते अशी िंोप. ५. (ल.) ओढवलेले संकट न कळण्याइतकी अहतशय गाढ 
िंोप लागिे. (वा.) काळझोप िागिे - मरिे. 
 
काळणटक्या हव. काळे हठपके असलेला (घोडा इ.). घोड्ाच्या ७२ अश भ हर्न्द्हापंैकी हे एक आहे. 
 
काळटोिा प . मृत्य ू: ‘िंोला हनरसेल काळटोला रे ।’ - आप २४. 
 
काळडंक प . १. जो र्ावल्याने मृत्य ू येतो असा साप : ‘हतया भारहिया घूमेहत दाहटक । 
कामकाळडंकारे् ।’ - रुस्व ६८. २. सपचदंश. 
 
काळि प . धान्द्यार्ी दारू बनविारा; दारू हवकिारा : ‘हनम्मे भात कोयाच्या दारूकहरता काळिाच्या 
घरी जािार.’ - सनई ३६. 
 
काळणतणथ, काळणतथी स्त्री. प ण्यहतथी; मृत्य हतथी. (हि. येिे, भरिे.) 
 
काळतोंडा प . माकड. 
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काळतोंड्या हव. १. द दैवी; अपशक नी. २. द ष्. ३. लहज्जत िंालेला; गागंरलेला; खहजल : ‘स्नेह 
कैसा साहंडला ध्र वा आजी । काळतोंडा जाहलो जगामाजी ।’ - झर्तामहिकहव ध्र वाख्यान. ४. ओठावर काळे 
केस असलेले (जनावर). 
 
काळदंड प . यमदंड : ‘क्षोभे रोहहिीनंदनू खवळला, हा काळदंडे जम ’ - गरा १४८. 
 
काळदात्या हव. १. काळे दात असलेला (कमचहवपाकावरून असला मािूस पूवचजन्द्मी मागं होता अशी 
समजूत होती). २. (ल.) अश भकारक; अहनष्दशचक; अपशक नी (मािूस). ३. (ल.) हशव्याशाप देिारा; 
हशवराळ; झनदक. 
 
काळदुपाऱ्या हव. (झनदाव्यंजक) मध्यान्द्ह उलटल्यावर जेविारा. 
 
काळधमय प . अंत; मृत्य ू: ‘महादाइसे काळधमा गेली’ - इप्र १. ११. [सं.] 
 
काळधाड स्त्री. आकल्स्मक व सवच बाजंूनी घेरिारा, अहनवायच असा कहर, अनथच (आग झकवा र्ोर 
यारं्ा); संकटार्ा आकल्स्मक हल्ला. 
 
काळधात स्त्री. जगाच्या बऱ्यावाईटपिाला कारिीभतू असलेली काळार्ी शक्ती; काळवळे. 
 
काळनाथ प . यम : ‘इक्ष दंड घािा ंजैसा भरी माळी । तैला तो कवळी काळनाथ’ - जना ३३. 
 
काळणनद्रा स्त्री. काळिंोप; हर्रहनरा; मृत्य.ू 
काळपात स्त्री. पराकाष्ठेर्ी हवनविी; काकळूत; मनधरिी. (खा.) 
 
काळपुरुष, काळपुत्र प . मृत्य.ू १. यम झकवा त्याच्यासारखा त्यार्ा िूर दूत. २. भयंकर आडदाडं 
मन ष्ट्य. ३. (ल.) पोलीस हशपाई : ‘येवल्याच्या काळप रुषार्ें कृत्य उघडकीस आलें  नव्हतें.’ - लोहटहकले 
१·१·३६९. 
 
काळपुळी फोड, काळपुई फोड स्त्री. प . अल्ग्नरोहहिी; र्ाळप ळी; काखेच्या आसपास झकवा पाठीच्या 
कण्यावर मासं हवदारि करिारा फोड. याने आत दाह होऊन वदेना व ज्वर ही लक्षिे होऊन हवस्तवाने 
भाजल्याप्रमािे आग होते. हा रोग प्रािघातक आहे. ग रानंाही अशार् तऱ्हेर्ा एक रोग होतो. हवष्ट्ि िातं व 
करंडीरे् मूळ काजंीत वाटून त्यार्ा लेप केला म्हिजे काळप ळी जाते : ‘वोखटें विच काळफोड ।’ - दास 
३·६·१७. 
 
काळपेरी हव. नार्िीर्ा एक प्रकार. 
 
काळप्रसंग प . वळेप्रसंग, संहधसमय यासंाठी वापरतात. 
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काळबंुडी जोंधळा, काळबोंडी जोंधळा जोंधळ्यार्ी एक जात. यारे् बोंड काळे असते. 
 
काळबोटा हव. र्ोरीरे् न समजता रव्य संपादिारा; मालकारे् र्ोरून मालकाला परत देिारा; 
र्ोरलेले परत करिारा : ‘हे घ्या या त मच्या काळबोटेयारे् कवडे.’ - उर् ७७. 
 
काळबोळ प . बाळंतबोळ; एका िंाडार्ा वाळलेला र्ीक. हा म लाचं्या पोटद खीवर उपयोगी आहे. 
 
काळभुजंग पहा : काळसपय : ‘जैसा हाहनहतला मस्तकन । काळभ जंग खवळला’ - उह ११५३. 
 
काळभैरव प . काशी येथील ग्रामसंरक्षक देवता; काशीर्ा कोतवाल; शकंरार्ा एक अवतार. 
 
काळभैरवाचा सोटा पोहलसारे्, कोतवालीरे् काम : ‘त िंें मािंें रक्षि करण्याकहरता ंकाळभरैवार्ा सोटा 
कोिाच्या हातन आला आहे? - भाऊ २२. 
 
काळमांजर प . न. काडेंर्ोर; ऊद. 
 
काळमुख न. मृत्य;ू मृत्यरेू् तोंड : ‘हजवा कमचयोगें जनन जन्द्म जाला । परी सेवटी काळमूखन 
हनमाला ।’ - राम १४. 
 
काळमुखी हव. १. काळ्या तोंडार्ा; तोंडावर काळे केस असलेला (घोडा.). हा अश भकारक 
समजतात. २. सामान्द्यतः काळ्या तोंडार्ा. ३. द ष्; भयंकर; राक्षसी. ४. मृत्य ूपाविारा. 
 
काळमुखी गंुज काळा हठपका असलेली ग ंज. 
 
काळमुख्या हव. द दैवी; अभागी; अधम; नीर्. 
 
काळमृत्य ू प . आकल्स्मक, पूिच आय ष्ट्य भरण्यापूवी आलेले मरि; आकल्स्मक मृत्य ू: ‘काळमृत्यू 
न बाधे जाि ।’ - ग र् १४. २७. 
 
काळम्मा स्त्री. एखाद्या स्त्रीला उिेशून वापरला जािारा अपशब्द. 
 
काळरजनी स्त्री. एक राझत्रर्र, रात्री झहडिारी देवता : ‘वतेाळ म ंज्या काळरजनी ।’ - हहर १३. ६८. 
 
काळरात्र स्त्री. भयंकर झकवा प्रलयकाळार्ी रात्र; संहारार्ी रात्र : ‘काळरात्रीर्न कटकें  । उठावलन 
जैसन ॥’ - ्ा ११. १९९. 
 
काळरूप, काळरूपी, काळ स्वरूप हव. यमासारखा भयंकर अिाळ-हविाळ; भयानक 
हकळसवाण्या रूपार्ा (मािूस); मरिप्राय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काळरोग प . असाध्य, प्रािनाशक रोग. 
 
काळिोह न. काळे लोखंड; पोलाद; कालायस : ‘काळलोहे डंवहर्लें  । वज्रवाटन बाहंधले’ - हशव 
५०९. 
 
काळवख, काळवखा, काळवखे, काळवंख, काळवंखा, काळवंखे प . न. १. काळोख; अंधार (काही 
हठकािी र् कीने (व.ं) काळवसा असा शब्द वापरलेला आहे) : ‘हनरेर्ें शोहधलें  । काळवखें ॥’ - ्ा १२·४९. 
२. काळेपिा; डाग. 
 
काळवट हव. १. काळसर; काळी (जमीन). २. काळा. 
 
काळवटिे, काळवंडिे अहि. १. काळे पडिे; महलन होिे (ऊन वगैरे लागल्याम ळे शरीर इ.); अपराध, 
भीती यानंी रे्हरा काळाहठक्कर पडिे; काळाहनळा पडिे; हहरवाहनळा होिे. २. शतेातील हपकार्ा हफकटपिा 
जाऊन ते टवटवीत होिे; हनसवण्याच्या ल्स्थतीस येिे. ‘र्रंझबब हवटाळलें  । ग रुरोहें काळवंडलें  ।’ - कथा १. 
२. १५०. 
 
काळवटी, काळवि स्त्री. काहळमा; डाग; कलंक; दोष. 
 
काळवत्री, काळवथरी स्त्री. सह्यारीतील दख्खनमधील अल्ग्नगभच काळा खडक. बसॉल्ट हा 
ज्वालाम खीच्या रसाच्या थरातील उष्ट्िता हवसजचन पावल्याम ळे आला आहे. 
 
काळवदन पहा : काळमुखी 
काळवशे हिहव. कालातंराने; कालान सार; योग्य काळ आल्यावर. 
 
काळवंचना स्त्री. १. कालार्ा अपव्यय. २. मृत्यलूा फसविे (योगी लोक ब्रह्ाडंी प्राि नेऊन 
मृत्यपूासून वार्तात अशी समजूत आहे). (हि. करिे.) : ‘भये काळवंर्ना करू :’ - लीर् १. २५. 
 
काळवंडी स्त्री. काळवटिे. पहा : काळवंडिे (को.) 
 
काळवंडी स्त्री. सवांनी हमळून केलला हल्ला; धाड. 
 
काळवार प . अश भ हदवस; घातवार. 
 
काळणवदे्र पहा : काळंुद्रा 
 
काळवीट, काळकवट, काळवंट प . काळ्या पाठीर्ा हहरि; हरिातील नर. 
 
काळवीट प . र्ढ्या भावाने हवकण्यासाठी रोखे हवकत घेिारे सटे्टवाले. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काळवे न. संध्याकाळर्ी काळोखी. (राजा. क ि.) 
 
काळवेिा, काळवेळा स्त्री. १. हशवाहलहखत गं्रथामधील अश भ वळे. पहा : वेळ. २. वळेप्रसंग. पहा : 
कािप्रसंग ३. मृत्यरू्ी वळे : ‘या पहर ते काळवळेा । रायें राहखली तये वळेा ं।’ - कथा १. २. १२१. 
 
काळवेळ स्त्री. १. वाईट झकवा संकटारे् हदवस. पहा : कािकल्ला २. वेळ प्रसंग; योग्य वळे, संधी. 
३. सामान्द्यतः वाईट झकवा अश भ वळे; मरिार्ी वळे. [सं. काल + वेला] 
 
काळशुद्धी स्त्री. श भ वळे; पहवत्र वळे : ‘काळश हद्ध हत्रकाळन । जीवदशा धूप जाळी ।’ - ्ा १२. २८९. 
[सं. काल + श द्धी] 
 
काळसर हव. काळवट; झकहर्त काळ्या रंगार्ा. 
 
काळसरिे अहि. काळवटिे; काळे पडिे. पहा : काळवंडिे 
 
काळसपय प . १. यम; मृत्य.ू २. वळे (सवचभक्षक, काळरूपी सपच). 
 
काळसा प . नाकतोडे, टोळ, गोर्ीड इ. खािारा एक पक्षी. 
 
काळसूत्र न. काळ. 
 
काळस्फोट प . पहा : काळपुळी 
काळंदरा हव. (त च्ितेने) फार काळा. 
 
काळंबन, काळमन स्त्री. न. अंधारलेली, सदच हवा; पाऊस, थंडी यानंी य क्त, वाबंाळी हवा. [सं. 
कादंहबनी] 
 
काळंबी, काळंबे न. मधमाशारे् पोळे; मोहोळ : ‘त्याजवर काळंबी बसोन मध होतो’ - नाना रोज १. २५२. 
 
काळंबे माशी, कोळंबी मधाने भरलेल्या मधमाशाचं्या पोळ्यातील माशी. 
 
काळा प . १. (साकेंहतक) हबब्बा; हभलावा. २. श्रीकृष्ट्ि; हवठोबा : ‘अपयशारे् खापर... त्या काळ्याच्या 
टाळक्यावर फ टलें .’ - नामना १३. ३. काळसपच : ‘जागहवला ंप च्िन त्वा ंदेव हन पद बह  सपूवचफट काळा ।’ - 
मोउद्योग १२. २१. 
हव. १. कृष्ट्िविच; श्याम; काजळाच्या रंगासारखा; तशा रंगाने य क्त असलेला. २. कपटी : ‘कृष्ट्ि बाहेर 
काळा तसार् आंतहह काळा आहे.’ - पहरभौ २५. (वा.) काळ्या दगडावरची रेघ - हटकाऊ, अक्षय, अबाहधत 
अशी गोष्, उक्ती; न बदलिारी गोष् : ‘ही आपली मािंी काळ्या दगडावरर्ी रेघ.’ - तोब ं१७९. काळ्याचे 
पांढरे होिे - एखाद्यारे् काळे केस पाढंरे होिे; म्हातारपि येिे. काळ्या रानी होिे - असाहाय्य होिे; संकटात 
पडिे : ‘मोगल एकीकडे जाहलीयावर हे काळ्या रानात होतील.’ - ऐलेसं ३३८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काळा अबिख पाढंऱ्या अंगावर काळे हठपके असिारा (घोडा.). 
 
काळा अभ्क भगूभात आढळिारा अभ्रकार्ा एक प्रकार. त्यात असलेल्या इतर धातंूच्या अल्स्तत्वाम ळे तो 
काळा हदसतो. 
 
काळा आजार (आसाम व मरास भागात आढळिारा) एक भयंकर रोग. याने यकृत व प्लीहा फार वाढतात 
आहि रोज ताप येतो. 
 
काळाई स्त्री. काळी जमीन (शतेकरी लोकातं रूढ). पहा : काळवंडी [सं. काहलका] 
 
काळा उन्हाळा १. अत्यंत कडकडीत उन्द्हाळा. याम ळे सवच सृष् पदाथच रखरखीत भासतात. २. कठीि, 
आिीबािीर्ी, टंर्ाईर्ी वळे; आय ष्ट्याच्या भरभराटीच्या साधनारं्ा अभाव. ३. र्ैत्र व वैशाख हे दोन महहने. 
 
काळा उंबर उंबराच्या िंाडार्ी एक जात. 
 
काळा कटवां काळा तीळ. 
 
काळाकणभन्न, काळाकभीन हव. अत्यंत काळा; लोखंडासारखा काळा. 
 
काळाकरडा हव. पाढंरट काळा : ‘त्याच्या हमशातले केस काळेकरडे होऊन ध रकटल्यासारखे हदसत 
होते.’ - बनगर ५०. 
 
काळाकरजत, काळाकरंद हव. काळाकहभन्न. 
 
काळाकंच, काळाणकच्च, काळाणकट्ट, काळाकुट्ट, काळाकीट हव. काळाभोर; अहतशय काळा: (हकट्ट, 
क ट्ट वगैरे शब्द जोर दाखहवतात); लोखंडासारखा झकवा कोळशासारखा काळा. ‘इतका दाट काळाकंर् 
काळोख...’ - सनई १८३०; ‘हा अमावस्येर्ा काळाक ट्ट अंधार ।’ - र्रंग्र २. 
 
काळा कुजवा (कृहष.) कोबीच्या हपकाला सूक्षम जंतंूम ळे होिारा रोग. या रोगाम ळे कोबीच्या पानातील 
हशरा काळ्या पडतात व काही वेळेला पाने क जतात. 
 
काळाकुडा प . क ड्ाच्या िंाडातील एक जात. [सं. क टज] 
 
काळाकुमाईत हव. काळ्या रंगात तेल्या रंगार्ी िंाक असलेला (घोडा). 
 
काळाकू्रम प . (र्मच.) हवहशष् पद्धतीने कमावलेले काळे कातडे. 
 
काळाखापर हव. खापरासारखा काळा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काळागरू प . काळ्या रंगार्ा अगरू, धूप : ‘तत्काळ काळागरू धूप दावी ।’ - सारुह ८. ७९. 
 
काळागवर प . एक शल्क्तवधचक वनस्पती. 
 
काळागणहरा हव. काळाक ट्ट. 
 
काळागुगळी प . ग गळासारखा काळा मासा. 
 
काळागोरा हव. १. काळा व गोरा. २. (ल.) खराखोटा; श द्धाश द्ध. 
 
काळाचा काकडा दिकट, बळकट म्हातारा; हनरोगी, खडस, टिक म्हातारा; भयंकर धोक्यातून 
हनभावलेला मािूस. 
 
काळाचा काळ जो मृत्यलूाही भीत नाही असा; अहतशय भयंकर; भ तासारखा (मािूस). 
 
काळा चाफा र्ाफ्याच्या िंाडार्ा एक प्रकार. 
 
काळाचा फेरा यमार्ी फेरी; काहीतरी अपहरहायच झकवा भयंकर अनथच; रोगार्ी साथ. 
 
काळा णचत्रक हर्त्रक; एक औषधी; िंाडार्ी एक जात. 
 
काळाजहर, काळाणठक्कर, काळाढोि हव. काळाकहभन्न. (वा.) काळाजहर, काळाणठक्कर, 
काळाढोि पडिे - आपली लबाडी बाहेर आलेली पाहून रे्हरा काळवडंिे. 
 
काळाडोंब हव. काळाक ळक ळीत. 
 
काळाणतत्तर प . रंगीबेरंगी हततर पक्षी. 
 
काळातीळ पहा : कारळा तीळ 
 
काळातून ओढिेिा द ष्ट्काळातून जेमतेम वार्लेला; अहतशय ल कडा; जरत्कारू. 
 
काळादािा प . एक वेल. हहरे् काडें व शाखा यावंर बारीक क से असून पाने कपाशीसारखी 
असतात. फ ले हफकट, हनळ्या रंगार्ी, घंटेच्या आकारार्ी व मोठी असतात. फळ नरम असून आत तीन प डे 
व त्यात काळे बी असते. यार्ा औषधासाठी उपयोग करतात. 
 
काळाधूम हव. काळाकहभन्न. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काळाणनळा हव. काळा व हनळसर (हवषप्रयोगाम ळे, र्श्ास अडल्याम ळे रे्हऱ्यार्ा होिारा रंग). 
 
काळापात प . १. ल च्चेहगरी; अफरातफर; दडपादडपी; द रुपयोग. २. फसवनू, ठकबाजी करून 
फरारी होिे. ३. संकटात असल्यार्ी बताविी करण्यासाठी केलेली ओरड. [सं. काल + आपत झी] 
 
काळाणपसा हव. अहतशय काळा आहि वेड्ासारखा भयंकर : ‘काळीहपशी रात्र आ वासून 
त्याच्यामागे धावते आहे.’ - काजवा २. 
 
काळा पैसा (लार्, र्ोरटा व्यापार वगैरे) अवैध, बेकायदेशीर मागाने हमळवलेला पैसा; आपले उत्पन्न 
दाखवताना दडवनू ठेवलेला पैसा. 
 
काळा फत्तर १. काळवथरी दगड. २. (ल.) अत्यंत मूखच; अडािी मािूस. 
 
काळाबाजार प . (अथच.) द र्ममळ वस्तंूच्या बाबतीत - हनयंहत्रत हकमतीपेक्षा जादा हकमतीला, अवैध 
रीतीने, र्ोरट्या हरतीने होत असलेला खरेदी हविीर्ा व्यवहार. 
 
काळाबाळा, काळाबाहळा, काळाबाहाळा हव. हफकट काळे झकवा काळे व पाढंरे पटे्ट अंगावर असलेला 
(पशू). 
 
काळाबेरा हव. काळाबेंदरा (अंगार्ा विच, स्वरूप, कपडालत झा वगैरे). 
प . पाप; कपट; वाईट हेतू. 
 
काळाबेंदरा, काळाबेंद्रा हव. काळा व हेंगाडा; हवरूप : ‘मी र्ागंट फाकडी रूपाने तू काळा बेंदरा ।’ - 
पला ५. 
 
काळा बोळ प . बाळंतबोळ, एक औषधी हजन्नस; एका िंाडार्ा वाढलेला र्ीक. हा म लाचं्या 
पोटद खीवर उपयोगी आहे. 
 
काळा णभल्ल, काळा भीि, काळा मांग, काळा वीख प . काळाकहभन्न. 
 
काळाभेरा हव. द ष्; पापी : ‘काहीतरी काळाभेरा, पायरीला कळे ग न्द्हा.’ - धृपद ६४. 
 
काळा भोपळा भोपळ्यार्ी एक जात; अन्द्य प्रकारात ताबंडा भोपळा; गंगाफळ. इ. 
 
काळाभोर हव. अहतशय काळा; गडद काळा. 
 
काळामाजा, काळामाजूफळ प . मायफळ; माजूफळ. 
 
काळामासी प . हपत झपापडा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
काळाणमट्ट पहा : काळाकुट्ट : ‘बाहेर काळाहमट्ट अंधार होता.’ - राऊ १२२. 
 
काळामीटका हव. अहतशय काळा; काळाहमट्ट; काळाक ट्ट : ‘कैसी आहे : आहे काळीमीटकी.’ - लीर्उ 
११७. 
 
काळामोरा हव. गोरामोरा; काळजीने काळवडंलेला : ‘िंाला काळामोरा उलटला माघार ।’ - 
ऐपोकेखं २. १७६. 
 
काळारीस हव. पहा : काळाकुट्ट : ‘बटक्या एकजात काळ्यारीस.’ - राऊ २०२. 
 
काळारोम हव. काळा क ळक ळीत : ‘एक बळकट बाधं्यार्ा काळारोम मन ष्ट्य येऊन बसला.’ - झपपेर 
१३६. 
 
काळावीख हव. काळाकहभन्न; काळाजहर. 
 
काळाशार हव. गडद काळा : ‘काळ्याशार आकाशात वीज लख्खन र्मकून गेली होती.’ - मािूस 
३. 
 
काळाशेंगळ प . काळ्या रंगार्ा एक मासा. 
काळाष्टक न. १. पहा : कािाष्टक. २. काळभरैवाप्रीत्यथच आठ दापंत्ये (जोडपी) भोजनासाठी 
सागंिे. 
 
काळास न. कलाक शलता : ‘नार्ता ंघराहर्ये जती । काळासारं्ा उहर्ती ।’ - उगी ४६२. 
 
काळासावळा हव. केवळ काळाही नाही व केवळ गोराही नाही असा (रंग, रंगार्ा); साधारि काळा. 
[सं. काल + श्यामल] 
 
काळासावा प . साव्यार्ी काळी जात. 
 
काळासुरमा प . डोळ्यात घालायरे् एक अंजन. 
 
काळाक्षर न. हलहखत शब्द : ‘काळाक्षरन वेध  : बोध  नाही’ - स्मृस्थ २०७. 
 
काळांचिी स्त्री. अत्यंत काळजी; जार्िी; कार्िी; आर्. 
 
काळांचरे, काळांचळे न. जाभंळ्या रंगारे् एक रानफूल. 
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काळांजनी हव. एकरंगी असून डाव्या काखेच्या जवळ झकवा िातीवर काळा हठपका असलेला 
(घोडा). याम ळे धन्द्याला मृत्य ूयेतो अशी समजूत आहे. - अर्श्प ९६. 
 
काळांतर न. १. व्याज. (गो.) २. दीघचकाळ. [सं. कालातंर] 
 
काळांतरी हिहव. १. (नास्त्यथी) भहवष्ट्यकाळीही नाही; केव्हाही नाही. २. थोडे हदवस गेल्यावर; 
काही काळाने. 
 
काणळक  स्त्री. काळसरपिा; हकटि : ‘सागें हपतळेर्ी गंहध काहळक ।’ - ्ा ४. ६४. [सं. काल] 
 
काणळमा  प . १. पहा : काणिमा : ‘पहरसार्ी हनवारी जडत्व काहळमा ।’ - एरुस्व ३. १५. २. 
काजळ. ३. काळोख; अंधार : ‘कन येरीही हदशा ंहतयेहर् काळन । काहळमा नाहन ॥’ - ्ा ५. ८६. ४. हकटि; 
काळसरपिा. ५. अंधत्व. [सं. काहलमन] 
 
काकळग, काकिगि न. पहा : ककिगड 
 
काकळग असिे रव्यसंग्रह असिे. (गो.) 
 
काळी हव. रंगाने काळी (स्त्री, मादी वगैरे). 
स्त्री. म्हैस. (कारि ती रंगाने काळी असते) 
 
काळी स्त्री. (हवठ्ठलार्ी) काळी मूती : ‘पैल ते पढंरी । पाढंरीवरी काळी वसहवली’ - नाम ४१९. 
 
काळी पहा : काणिका 
 
काळी स्त्री. १. शतेीर्ी जमीन (देशावरील शतेजमीन बह तेक काळ्या रंगार्ी असते यावरून). जसे :- 
काळी हपकली म्हिून पाढंर वार्ली. २. लागवड करण्यासारखी जमीन. ३. (ल.) शतेकरी वगच : ‘ही गोष् 
काळी पाढंरीला माहीत.’ - गागंा २. ४. काडी. [सं. काल = काळे] 
 
काळी स्त्री. हामोहनयमच्या पट्ट्ट्यापंैकी काळ्या रंगार्ी पट्टी. 
 
काळी काठी एक औषधी िं डूप. 
 
काळीकचरी स्त्री. भातार्ी एक जात. 
 
काळीकाबार स्त्री. पक्षीहवशषे. सवांग काळे, पाठीवर श भ्र, शपेटी उभारलेली आहि आकार 
हर्मिीएवढा. घायल; मागपाई; ब लब ल. 
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काळीकाळी हिहव. योग्य वळेी; जेव्हा जेव्हा पाहहजे असेल त्या त्या वळेी : ‘पजचन्द्य तोही उपकाराथच । 
काळन काळन वृहष् कहरत ।’ - हनमा १. ९८. [सं. काले काले] 
 
काळी कांब १. काळ्याक ट्ट ढगारं्ी रागं. (हि. येिे, जमिे, उठिे, हवरिे, फाकिे) २. (ल.) काळ्या 
रंगाच्या क िब्यारं्ी (जेवि वगैरेंस बसलेली) पगंत. 
 
काळी खजुरी, खजूर, खारीक एक औषधोपयोगी रानखारीक. ही कडू अल्ग्नदीपक व ज्वरनाशक आहे. 
 
काळी गुळी काळा रंग तयार करण्याच्या कामी येिारी नीळ. 
 
काळी घेटूळ, काळी घेंटोळी घेटूळर्ीर् एक काळी जात. 
 
काळी चंद्रकळा स्त्री. काळे ल गडे. हहर्ा उभार व अडवि काळे व हकनार कोित्याही तऱ्हेर्ी असते. 
 
काळीचा वसूि, काळीचा पैका, काळीचे उत्पन्न काळीजमा शतेसारा; जमीन महसूल. याच्याहून मोहतफा 
वसूल हनराळा. 
 
काळी चुिकरी, काळी चुनकरी र् नखडीवरर्ी काळी जमीन. ही नापीक असते. 
 
काळीज  न. १. मूळ यकृत; हपत झाशय (परंत  रूढ हृदय). रुहधराहभसारक इंहरय : ‘भेदोहन 
काहळजाला गेला लोकापवाद शर...’ - मोभारतीय रामायि. २. (ल.) अंतःकरि; ममच; हृदयातील नाजूक 
भाग : ‘खोंर्ोहन बोले कौरवरावो । काहळजन घाहलसी का ंघावो ।’ - म सभा १७. ५०. [झह. कहलजाह] (वा.) 
काळीज उडून जािे, कापिे, थरथरिे, थरारिे, धडकिे, धडधडिे - िाती थरथरिे, कापिे, धडधड 
उडिे (भीती, द ःख वगैरेम ळे). काळीज काढून टाकिे तरी णवश्वास न येिे - अहवर्श्ासार्ी परमावधी. 
काळीज काढून देिे - आपली अत्यंत हप्रय अशी वस्तू देिे; स्वतःरे् अंतःकरि देिे. काळीज खािे, फोडिे 
- १. िळिे; गाजंिे; बेजार करिे; ममचभेदक बोलिे. २. पश्चात झापास, शोकास कारि होिे. काळीज नसिे 
- पे्रम, दया, वात्सल्य इ. कोमल भावना नसिे; मन कठोर असिे. काळीज पाठीमागे असिे, टाकिे - 
बेहफकीर असिे; हनभचय असिे. काळीज फाटिे, दो जागा होिे - भयाने, द ःखाने हवव्हळ होिे. काळीज 
फुटिे - धीर सोडिे झकवा ठाव सोडिे. काळीज काळजाचा घड असिे - हजवार्ा कहलजा; प्रािहप्रय मािूस. 
काळजाचा बोका - काळजारे् मासं; यकृत; हपत झाशय (खाहटक व्यवसायात वापर.). काळजाचे काळीज 
असिे - अत्यंत हप्रय; हजव्हाळ्यारे् : ‘बाई त म्ही मािें काळजारे् काळीज!’ - राखं ३·१०६. काळजािा भोक 
पडिे, घरे पडिे, झोंबिे - भयाने, आश्चयाने, द ःखाने धाबे दिाििे; धक्का बसिे; हृदयाला िंोंबिे. 
काळजावर घाव घाििे - डाग देिे; अंतःकरिास धक्का बसेलसे करिे; ममावर आघात करिे. काळजास 
केस येिे - अहतशय तडफेने झकवा उत्कंठेने ग ंतिे; फार पहरश्रम करून थकिे. काळजी काटा करिे, 
काळजी काटा धरिे, साता काळजाच्या पिीकडे ठेविे - अहतशय हप्रय होिे; अहत मूल्यवान समजिे; कोठे 
ठेव ूकोठे न ठेव ूअसे होिे; अहतशय काळजी घेिें : ‘काळजार्ें पलीकडे त्याला ठेव.’ - नामना ११२. काळजी 
िागिे, काळजािा िागिे - अंतःकरिात हशरिे; द ःख, वदेना उत्पन्न करीत हजव्हारी खोर्िे, बोर्िे; आत 
हभनिे (औषध, हवष, वस्तू, अन्न, झनदा, अपशब्द, काम वगैरे) या अथी झकवा आस्थेने लक्षात ठेविे या अथी 
उपयोग. 
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काळीज कठीि (संस्कृतच्या अन करिावरून अश द्ध समास) कठीि काळजार्ा; हनष्ठ र; कृपि; धाडसी; 
बेडर (मािूस). 
 
काळी णजरी कडू कारळी. 
 
काळी तेरी काळ्या रंगारे् अळू. हे मूळव्याधनाशक, अल्ग्नदीपक आहे. याम ळे शौर्ाला साफ होते. 
 
काळी धार १. दृश्य हक्षहतज; सम रात पाहत असताना ज्याप ढे दृष्ी पोर्त नाही तो मयादा प्रदेश : 
‘त्यार्ी हि काळेधारेशन लागलेली आहे.’ - बाळ २. ११८. २. हृदय. 
 
काळी पानवेि काळ्या रंगाच्या हवड्ाचं्या पानारं्ी वेल. हहरे् पान स्वाहदष् परंत  हतखट असते. 
 
काळी पांडे काळ्या जहमनीर्ा पाडं्ा, पटवारी; ग्रामाहधकारी. 
 
काळी प्रजा १. मजूरवगच. २. बडोदे संस्थानातील हभल्लासारखी एक जात. 
 
काळी कभत उत झरेकडील सीमा, अखेरर्ी हि. 
 
काळी माशी एका जातीरे् गवत. 
 
काळी माळी स्त्री. र्ाळा : ‘लहान म ले जशी काळ्यामाळ्या करतात तसे त्यारें् (हर्मण्यारें्) 
साडंपाण्यात आंघोळ करताना र्ाललेले असते.’ - घरदार ३७. 
 
काळी णमरची १. काळ्या हमरच्या येिारी हमरर्ारं्ी एक हवहशष् जात. २. काळी हमरी. 
 
काळी मुष्टी जारिमारिातील मूठ (मारण्यार्ी) : ‘काळीम ष्ीर्ी बाधा होता ं।’ - नव ६. १५२. 
 
काळी मुसळी एक औषधी वनस्पती व म ळी; म सळीर्ी काळी जात. 
 
काळी मृणत्तका, कृष्ि मृणत्तका; बदं का - तोफारं्ी दारू : ‘काळ्या मृहत झकेर्ा तोटा आम्हाजंवळी िंाला. 
तोफाहह थोडक्या.’ - ऐलेसं १६९८. 
 
काळी मैना १. पोपटार्ी मादी. २. साळ ंकी ३. एक गािारा पक्षी : ‘सापं्रत हजला काळी मनैा म्हितात 
तीर् साहरका होय.’ - पक्षी २. ४. (ल.) करवदंानंा काळ्या रंगावरून म्हितात. 
 
काळी यादी ज्याचं्यापासून समाज-जीवनास, शातंतेस आहि स व्यवस्थेस धोका आहे अशा लोकारं्ी 
यादी; समाजकंटकारं्ी शासनाने केलेली यादी. 
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काळी रात्र, काळीणशळी रात्र १. भयंकर रात्र; भयाि रात्र. २. अहरष्सूर्क रात्र. अमावस्या, मध्यरात्र, 
अश भ भाषि, भतूहपशाच्चारे् आगमन वगैरे संबधंानेही सामान्द्य रात्रीला हा शब्द लावतात. हा शब्द 
हियाहवशषेिासारखा सप्तम्यंत करूनही योजतात. [सं. काळ + रात्र] 
 
काळीरेघ स्त्री. सम रार्ा पषृ्ठभाग व आकाश ज्या हठकािी हमळालेले हदसतात त्या हठकािी 
सम रारे् पािी काळेशार हदसते, यावरून त्या भागाला म्हितात; हक्षहतज; काळीधार : ‘महाराज आपि 
साहंगतल्याप्रमािे सम रात काळ्या रेघेपाशी ब डहवला (प्रल्हादास).’ - दशावतार, मसाप १४. 
 
काळीवट न. काळसरपिा : ‘स नील नभारे्हन काळीवटें । अंगोहळया गे माय’ - ्ागा २२३. 
 
काळीवसू स्त्री. एक औषधी वनस्पती. 
 
काळी णवथवा, काळी णव(ध?)वा स्त्री. कोळीि हकडा : एक हवषारी कीटक. (मनोहर आ १९३७). 
 
काळी वेि (वन.) क ं पिावर वाढिारी औषधी वेल. हहच्या पानारं्ा आकार काहीसा एरंडाच्या 
पानासंारखा पि थोडा लाबंट असतो. ग राचं्या रोगावर ग िकारी. 
 
काळीशार हव. काळीभोर; काळीक ट्ट. 
 
काळी साळ काळ्या रंगार्ी साळ झकवा भात; भातार्ी एक जात. 
 
काळुकळाइ स्त्री. काळारे् कायच; मृत्य ू : ‘म ळस्थानी भीड  बाधंो हो जोइ : जेहव ना काळ कळाई’ - 
लीर्उ ४२६. 
 
काळुकी, काळंुखी स्त्री. १. काळोखी; अंधार : ‘काळ की दाटली अपार महीसी ।’ - नव १३. १५९. 
२. काळेपिा. ३. डाग; कलंक; काहळमा. 
 
काळुकी, काळंुखी रात्र अंधारी रात्र; र्रंदशचन न होिारी रात्र. 
 
काळुगा  प . १. दाडंगा; हधप्पाड. २. काळ : ‘रर् हन महत झत्त्वारे् खळें । मळन एकें  काळ गेहन पोळें  
।’ - ्ा १३. ३९. 
 
काळंुदरा, काळंुद्रा हव. (हशवी) काळ्या उंदरासारखा काळा क ळक ळीत. 
 
काळंुदरा, काळंुद्रा, काळंुद्री प . स्त्री. काळ्या रंगार्ा लहान मासा. (क . गो.) 
 
काळे न. डाग; कलंक; काहळमा; अपकीती. (वा.) काळे करिे - तोंड काळे करिे; तोंड लपवून 
जािे; दृहष्आड होिे; फरारी होिे (दोष, अपराध वगैरेम ळे) : ‘जा कर काळें  ।’ - कमं २. काळे तोंड घेऊन 
जािे - पळून जािे; पोबारा करिे. 
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काळे अळू पहा : काळी तेरी 
 
काळे अक्षर कागदावर हलहहलेले मनोगत, अक्षरे, लेख, पत्र इ; यच्चयावत् अक्षरमात्र. 
 
काळे उडीद एक हद्वदल धान्द्य. 
 
काळे कमळ एक प्रकाररे् कमळ. हे हहमालय पवचतावर बफात उत्पन्न होते. याला एक हजार पाकळ्या 
असून त्यारं्ा घेर एक हातभर असतो. 
 
काळेकरून हिहव. थोड्ा वळेात; काही काळाने; योग्य वेळी; थोड्ा वळेाने : ‘काळें करूहन स ख 
जोंवरी होय लेखी ।’ - र २७. 
 
काळे कृत्य कृष्ट्िकारस्थान; अन्द्याय; द ष्पिारे्, ग प्तपिाने केलेले काम. 
 
काळे केस (ल.) तारुण्यार्ा काळ. 
 
काळे खापर (ल.) अहतशय काळा मािूस; अपकीती, बदनाम िंालेला, पराभव िंालेला, आजाराने 
कृश, अशक्त िंालेला मािूस. 
 
काळे गडी कनाटकी पायदळ हशपाई : ‘हकल्ल्यातर् सातश ेलोक होते ते काळे गडी प्यादे होते.’ - 
ऐलेसं १५८४. 
 
काळेची हिहव. तत्काळ : ‘जे हवटोहन हवकारी होत । तें अप नीत काळेंहर् ।’ - एभा २१. ११७. 
 
काळे ढवळे संशय; शकंा; अहनष् कल्पना; अंदेशा. पहा : काळेबेरे 
 
काळे तोंड १. स्वतःपासून प ढील पार्वा वशंज (आपल्या पितूर्ा म लगा). २. लाहजरवािी कृत्ये 
केल्याने कलंहकत िंालेले तोंड. 
 
काळे थर काळ्या रंगार्ा थर; कार दगड झकवा काळवथरी धोंडा. 
 
काळे पािी १. महासागर. २. अकाली झकवा अहतशय पडलेल्या पावसाच्या पाण्यार्ा दोष 
घालहवण्यासाठी बागेला हदलेले हवहहरीरे् पािी. ३. (ल.) हिपारीर्ी हशक्षा व ती हजथे भोगायर्ी ते हठकाि; 
त रंुग. ही हशक्षा िंालेल्या इसमाला झहद स्थानाबाहेर अंदमानात ठेवत असत : ‘अखेरीस जाल काळ्या 
पाण्यावर र्ागंले.’ - भा १०४. 
 
काळे बुबुळ डोळ्यार्ा काळा भाग (बाह ली व कनीहनका). 
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काळेबेरे, काळेबेळे, काळेभेरे, काळेभेळे न. १. अहनष् संशय; वाईट आकाकं्षा; अहनष् कल्पना; 
क शकंा; कपट. (हि. येिे.) : ‘हें काळेंबेरें त झ्या मनातं कोठून आलें?’ - गीर ६१२. २. ल च्चेहगरी; डावपेर्; 
कारस्थान; हगळंकृत करिे; दडपादडपी. 
 
काळे णभवरी पहा : काळवथरी 
 
काळेमाळे प . र्ाळे : ‘करी काळेमाळें  हनरहखत भपूाळेंरनगरन ।’ - दस्व १४. 
 
काळे मांजर काडेंर्ोर; ऊद. 
 
काळे मीठ १. पादेलोि. २. खाऱ्या मातीपासून तयार केलेले मीठ. 
 
काळेरूळे न. अंधार : ‘बाबा काळ्यारूळ्यातर् परतायरे्.’ - माजी २०. 
 
काळेरे न. कडू कारले. 
 
काळेिी स्त्री. काठळी. पहा : काळा सावा 
 
काळो प . हबब्बा. (क .) 
 
काळोकाळ हिहव. १. खूप प्रार्ीन काळापासून; अनाहदकालापासून. २. प न्द्हा प न्द्हा (नकाराथी). 
 
काळोख  प . अंधार; हतहमर; प्रकाशार्ा अभाव. (वा.) काळोख नेऊन णदवसास वाळत घाििे - 
अघहटत घटनेसाठी िंटिे; असंभाव्य गोष्ीसाठी प्रयत्न करिे. पहा : खपुष्प 
 
काळोख पाख महहन्द्यार्ा कृष्ट्ि पक्ष; अंधाऱ्या रात्रीर्ा पंधरवडा. 
 
काळोखमेट स्त्री. अहतशय काळोख; दाट काळोख; काळोख हमट्ट. 
 
काळोखी स्त्री. १. ढगानंी, अभ्रानंी आलेली अंधारी; अस्तमानार्ी अंधारी; थोडासा अंधार. २. 
हपत झाहदकाने डोळ्यापं ढे आलेली अंधारी. ३. (ल.) कलंक; डाग; अपकीती. ४. काळवडंी. (वा.) काळोखी 
आििे, फासिे बेअब्र ूकरून घेिे. काळोखी येिे - हदसेनासे होिे; अंधारून येिे. काळोखून येिे - अंधार 
पडिे : ‘आहि एकाएकी काळोखून येत.’ - स लतान. 
 
काळोखी स्त्री. काळेसर नावार्ी वनस्पती. 
हव. काळ्या रंगार्ी. 
 
काळोखे  न. काळोख; कृष्ट्िपक्ष. 
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काळोजी, काळोबा प . (ल.) यमदेव : ‘त झ्या शरीराला काळोबा खाईल.’ - नामना ४०. 
 
काळोटा  प . १. काळ्या रंगारे् कबतूर. २. काळ्या रंगारे् व दोनर् पाढंरे हठपके असलेले पाखरू. 
 
काळोतरी, काळोत्री, काळोथरी पहा : काळवथरी दगड 
 
काळोवेळो प . भातार्ी एक जात. (क .) 
 
काळोसा प . काळोख; अंधार : ‘उभ्या काळोशारे् आड । सातापारं्ा एक भीड ।’ - त गा १५५. 
 
काळोंदरा, काळोद्रां पहा : काळंुदरा 
 
काळ्या डोईचे मनुष्य जेव्हा इतर जीवापेंक्षा (प्राण्यापेंक्षा) मािसार्ी अद्भ त शक्ती विावयार्ी असते अशा 
वळेी हा शब्द मािसाला लावतात. 
 
काळ्यामाळ्या प . १. स्वतःच्या अंगाभोवती, दोन्द्ही बाजंूना आपले हात ताठ करून एकसारखे 
हफरण्यार्ा म लारं्ा एक खेळ. (हि. घालिे) (कर.) २. हा खेळ खेळिे. ३. तेथल्या तेथेर् घ टमळिे. [क. 
क ळ्येम ळ्ये] 
 
कां 
 
कांकई स्त्री. १. कवर् असलेला एक प्रकारर्ा मासा. २. त्यार्ी कवर्ी. 
 
कांकड न. एक मोठा वृक्ष. त्यार्ी पाने साधारि मोठी व लाबंट असतात. काकंड हे फळ आवळ्याएवढे 
हदसते. परंत  त्यात आवळ्यासारखी मोठी आठी नसते. यारे् लोिरे् र्ागंले होते. [सं. ककच टक] 
 
कांकड प . १. खडा; कंकर. २. क र्र; र्ाड. 
हव. प रतेपिी न हशजलेला, कच्चा (भात, र्ाड); कडधान्द्यातंील जे दािे हभजत झकवा हशजत नाहीत व 
कठीि राहतात ते : ‘सगळें हशजहवता ंअवघड । काकड कहरती कडकड । समभावें भरडी दृढ । होतील गोड 
पहरपाकें  ।’ - एरुस्व १८·४९. (राजा.) [सं. ककच र] 
 
कांकडे न. कोवळे शहाळे; अडसर. (को.) 
 
कांकर, कांकरू न. कातड्ार्ी वादी : ‘साधें हो : ते बहळयाडे : ते येथ काकंरू सीहरहत : आहि : नेहतः’ 
- लीर्उ १०४. 
 
कांकाि, काकाण्िो न. बागंडी. पहा : कंकि (क . गो.) [सं. कंकि] 
 
कांकाळिे अहि. कर्रिे; डगमगिे. पहा : कांकरिे (क .) 
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कांकांवचे हि. कोंबड्ारे् ओरडिे. (गो.) 
 
कांकी (का ं= काय + की = असे, का, असे जर हवर्ारले तर त्यारे् कारि असे) कारि की; सबब; म्हिून; 
का तर : ‘नवीन मराठी गं्रथ वार्ावे, का ंकन नवीन शब्दाचं्या भाषापद्धतीरे् अवलोकन कराव.े’ - हवहव 
८·८·१४२. [सं. झक. झक] 
 
कांकीट  हव. सडपातळ बाधं्यार्ा; बारीक; पातळ; हकडहकडीत. [फा. काक् = वाळका, 
सडपातळ] 
 
कां कू हिहव. अनमान, अळंटळं, टंगळमंगळ (करीत.). 

स्त्री. १. टंगळमंगळ; धरसोड; अळंटळं; क र्राई; क रकूर. (हि. करिे.) : ‘सारें एकपरं्माशं 
आय ष्ट्यदेखील लोकहहताकडे देण्यातं लोकानंी का ंकू करावी ना?’ - लोहटकेले ४·१४८. २. कण्हिे (ताप 
वगैरे मध्ये); हळू व अस्पष् शब्द करिे (मार बसला असताना). (हि. करिे, म्हििे.) ३. होय झकवा नाही 
या हवषयी अहनश्चय; एकमत नसिे; उभयहवध भाषि. [ध्व.] 
 
कांकूस प . शौर्ास बसण्यार्ी ख ली जागा. (गो.) 
 
कांकोरा  प . ओरखडा; बोर्कारा. पहा : कांकर (प्रा.ं) 
 
कांक्रीट  न. र् ना, वाळू, हसमेंट, खडी यारें् एकत्र केलेले हमश्रि. यार्ा उपयोग बाधंकामात 
करतात. [इं. काँिीट] 
 
कांग प . राळा; एक धान्द्य; वरईतील एक प्रकार. परंत  वरईत व या धान्द्यात प ष्ट्कळ फरक आहे. 
वरईवरील साल पातळ व रंग हपवळा असतो. परंत  कागंारे् साल जाड असून ताबंसू, हपवळे, काळसर अशा 
तीन-र्ार रंगारें् असते. कागंार्ा भात, पेज, लाह्या, भाकरी इत्यादी करतात. कागंारे् रोप दोन अडीर् हात 
उंर् होऊन त्याला जे किीस येते ते बाजरीच्या किसाप्रमािे लाबं व बारीक असते. [सं. कंग ] 
 
कांगची, कांगिी पहा : कांगुिी 
 
कांगच्यो स्त्री.  कागंण्या, काहंजण्या रोग. (क .) 
 
कांगि न.  कागं िीरे् फळ : ‘रानात कागंिे आहि कोडले ताबंडीब दं िंाली.’ - तोरि २९१. पहा : 
कांगुिी २. 
 
कांगिेि, कांगोिेि न.  कागं िीरे् तेल. 
 
कांगरघाई स्त्री.  काघंाई; कागंावा. (व.) 
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कांगरा प .  कासार : ‘कागंाऱ्याच्या पोरीर्ी नथ सरजार्ी गेली ।’ 
 
कांगरी स्त्री.  काहश्मर प्रातंात वापरण्यात येिारी लहान शगेडी. [झह. कागंडी] 
 
कांगि पहा : कांगुिी 
 
कांगिी  स्त्री.  एक प्रकाररे् फळ. (बे.) 
 
कांगा न.  एक लहान म लारं्ा (हतकट्यारं्ा) खेळ. (गो.) 
 
कांगाई पहा : कांगावा 
 
कांगातांदूळ प .  पहा : कांग (गो.) 
 
कांगारू  न.  ऑस्रेहलयातील एक सस्तन प्रािी. याला लाबं शपूेट असते व यारे् मागील पाय 
प ढील पायापेंक्षा मोठे असतात. मादीच्या पोटाला एक हपशवी असते व त्या हपशवीत ती आपली हपल्ले ठेवते. 
[इं.] 
 
कांगाव, कांगावा  प .  (थोडेसे न कसान) फ गवनू सागंिे; उगीर् ओरडिे; अन्द्यायार्ा खोटा 
डागंोरा हपटिे; खोटी तिार करिे : ‘हतनें जो एक रट्टा स ंदरीरे् पाठनत हदला, त्यानें ती पोर कळवळली, पि 
तें लक्षातं न घेता ंती आपल्या डोक्याला लागल्याबिल कागंावा करंू लागली.’ - पकोघे 
 
कांगावखोर हव.  कागंावा करिारा; लटकी तिार करिारा. 
 
कांगावे पहा : कांघावे 
 
कांगुिी, कांगोिी स्त्री.  १. एक उपध्यान. पहा : कांग. २. एक औषधी वनस्पती आहि हतरे् फळ. 
(झह.) मालकागंनी. (सं.) ज्योहतष्ट्मती. ही िंाडे पावसाळ्यात उगवतात. याच्या पानाचं्या रसाने कागदावर 
हलहहलेले अक्षर हहरव्या रंगाच्या शाईप्रमािे हदसते. [सं. कंग िी] 
 
कांगू पहा : कांग 
 
कांघाई, कांघाव, कांघाव ेपहा : कांगाव, कांगावा 
 
कांघाईखोर हव.  कागंावा करिारा; उगीर् आरडाओरडा करिारा; खोटी तिार करिारा. 
 
कांचका प .  एक मासा. (को.) 
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कांचन प .  १. एक फूलिंाड; कार्नार. पाने आपट्याच्या पानासारखी असतात. : ‘कारं्न फ लले र्श्ेत 
पीत । तेिें सैन्द्यातं अहत शोभा ॥’ - भारा हकल्ष्ट्कंधा ९·४१. २. डोंगरी टेंभ िी. [सं. कारं्नार] 
 
कांचन न.  सोने; स विच : ‘एकें  लसत्कारं्नसम झपवळे ।’ - ्ा ११·१३५. [सं. काचं् – प्रकाशिे] 
 
कांचन प .  गंहजफाच्या खेळातील एक रंग. 
 
कांचनभट प .  (शारदा नाटकातील एक पात्र. याने रव्यलोभाने शारदा नावार्ी आपली अल्पवयी 
म लगी श्रीमंत पि जरठ मन ष्ट्याला देण्यार्ा बेत केला होता यावरून). (ल.) रव्याच्या लोभाने म्हाताऱ्याला 
म लगी देिारा, अहतलोभी मािूस. 
 
कांचनमृग प .  एका जातीरे् हहरि. ‘त्यानंी आम्हालंा राजस्तानातून कारं्नमृग आिायला 
साहंगतला होता.’ - राऊ १७७. 
 
कांचनार प .  डोंगरी टेंभ िी. [सं.] 
 
कांचनीक, कांचणनक हव.  रव्याथी; रव्यलोभी; सकाम. (श्री नाम शब्दाथच). 
 
कांची हव.  करवतीकाठी (धोतर, ल गडे). - (तंजा.) 
कांची स्त्री.  कमरपट्टा (सोन्द्यार्ा, र्ादंीर्ा); कमरेर्ी साखळी, पट्टा. [सं. काचं् = बाधंिे] 
 
कांचुणिया प .  घटकंर् की हवधी आर्रिारा झहदू शाक्तारं्ा एक पथं. पहा : कांचोिी पंथ [सं. 
कंर् ली = कार्ोळी] 
 
कांजिी  स्त्री.  (क्व.) कानाच्या बाजूने रे्हऱ्यावर येिारे केस. 
 
कांजिी  स्त्री.  लग्नामधील बोहल्याच्या भोवतालर्ी भाडं्ारं्ी झकवा मडक्यारं्ी उतरंड; वही. 
(गो.) 
 
कांजिी  स्त्री.  काजंी; भाताच्या पेजेला पीठ व मीठ, हमरर्ी लावनू तयार केलेली पेज. (क . गो.) 
 
कांजिी, कांणजिी स्त्री.  (अव. काजंण्या) १. एक प्रकारर्ा देवीसारखा संसगचजन्द्य रोग व त्यार्ा 
फोड. देवीपेक्षा हे फोड लहान असतात. यारं्ा उद्भवकाल तेरा हदवसारं्ा असतो. हा आजार हवशषेकरून 
लहान म लानंा होतो. (हि. येिे, हनघिे, उगविे.) 
 
कांजयाळी पहा : कांजळी : ‘द भत्याच्या, खरवसाच्या, काजंयाळीच्या गोष्ी बोलू लागलो.’ – तोरि 
१४१. 
 
कांजि, कांदळ, कांदळे न.  प्रािप्रहतष्ठा करण्यापूवीर्ी देवतेर्ी मूती. [सं. कंदरस्य इदम] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कांजळ, कांजळा प .  खाडीच्या काठी उगविारे व सरपिाच्या उपयोगी असे िंाड. याला 
बक ळीच्या फ लासारखी लहान व स वाहसक फ ले येतात. 
 
कांजळी स्त्री.  गाय, म्हैस इत्याहदकारें् व्याल्यानंतर काढलेले दूध; र्ीक. [फा. कं्] 
 
कांजी स्त्री.  १. कढ काढलेले पािी; आंबलेली पेज; काजंविी; कण्हेरी : ‘जो अमृताहस ठी ठेवी । तो 
जैसा काजंी न सेवी ।’ - ्ा २·३६४. २. खळ. ३. ताकार्ी स्वच्ि हनवळी : ‘का ंमहथहलया लोिी । काजंी नेदी 
॥’ - ्ा १६·१२५. [सं. काहजका] 
 
कांजी न.  हत्रफळे, तादंळार्ी पेज, कोझथबीर यारं्ी कढी. (क .) 
 
कांजी कोठडी अंधारकोठडी; काजंी देण्यार्ी हशक्षा िंालेल्या कैद्याला ज्या कोठडीत ठेवण्यात येते ती 
कोठडी. 
 
कांजीि  स्त्री.  मगज. (गो.) 
 
कांजीवडे प .  १. झहगार्ी ध री हदलेल्या मातीच्या भाडं्ात स्वच्ि पािी भरून त्यात मीठ, मोहऱ्या 
वगैरे मसाल्यारे् पदाथच घालून त्यात तळलेले उडदारे् वडे घालतात व भाडं्ारे् तोंड तीन हदवस बाधूंन ठेवनू 
मग काढतात. या वड्ानंा काजंीवडे म्हितात. २. हरभऱ्यार्ी हभजलेली डाळ वाटून, फोडिीच्या ताकात 
कालवनू नंतर त्यापासून तयार केलेले वडे. (व.) 
 
कांजीहाऊस न.  १. (लष्ट्करी) लष्ट्करातील हशपायाला हशक्षा देण्यार्ा एक प्रकार. हशपायाला खूप 
काम करायला देऊन फक्त काजंी प्यायला देतात. २. कोंडवाडा. (व. ना.) 
 
कांटारा  प .  काटा. (राजा. क .) 
 
कांटाळिे अहि.  घाबरिे; अंगावर काटा येिे : ‘आहि माहादाइसे काटंाळलीः’ - गोप्र ८५. 
 
कांटाळिे अहि.  कंटाळिे : ‘जो काटंाळे रोगमरिन । तो एक क प त्र द रात्मा ।’ - म सभा ५·८८. 
 
कांटाळवािी हव.  कंटाळवािी : ‘अम प लवथहवती कातडी । काटंाळवािी ।’ - दास ३·१·४१९. 
 
कांटाळा  प .  १. रोमारं् : ‘सवांगा काटंाळा आला ।’ - ्ा १·१९७. २. ताजवा, तराजू : ‘जें 
हनत्यानंदारे्हन मानें । उपमेर्ा काटंाळा ंन हदसे सानें ।’ - ्ा ८·२६३. ३. काटा; कंटक. ४. भय; त्रास : ‘जेवन 
मोहतयारं्ी कंठमाळा । भ्रमें सपच भासली डोळा ं। ते भ्रमातंी घाहलती गळा ं। न बाधी काटंाळा सपचभयार्ा ।’ - 
एभा २४·६८. ५. आभडं, धडा, समतोल करण्याकरता घातलेला पदाथच : ‘म्हिोहन हशवेंसी काटंाळा । ग रुत्वें 
तंूहर् आगळा ।’ - ्ा १७·३. [सं. कंटक] 
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कांटाळी  स्त्री.  १. भर; अहधक वजन : ‘जयाहर्या यशार्ी थोरी । र्ोजवीता र्रं न पव ेसरी । जऱ्ही 
काटंाळी घातली वरी । नके्षत्रारं्ी ।’ - रुस्व ६३. २. तराजू; ताजवा. 
 
कांटाळे  न.  १. ताजवा; तोलण्यारे् साधन; तराजू. पहा : कांटाळा : ‘नातरी परृ्थ्वीरे्हन पाडें । 
काटंाळें  जरी जोडे ।’ - ्ा ४·१८०. २. उपमेय; त ल्य वस्तू; सारख्या वजनार्ा पदाथच : ‘म्हिौहन इये 
आत्मलीले । नाहन आन काटंाळें  ।’ - अमृ ७·२६६. ३. वजन : ‘संवत की काटंाळें  । मािंें जाले ॥’ - ्ा १४·५१. 
 
कांणटयडे न.  काटेक टे : ‘तेया तोंझड काहंटयडें । आंत  न सझद हाडे ।’ - रा्ा १२·६७७. 
 
कांटी, काटी स्त्री.  १. काटेरी िं डूप, शतेाच्या क ं पिातील असलेली एक फादंी; काटेरी िंाड झकवा 
िं डूप; वईतील त्यार्ी एक फादंी : ‘धोंडे मढ्यावर टाकले त्यावरतन काटंी टाकली.’ - हवहव ८·४·६६. २. 
(आट्यापाट्या) प्रत्येक बाजूर्ी उभी मयादरेषा (या दोघानंा जोडिारी मधली आडवी पाटी). ३. बाभळीरे् 
लहान िंाड. ४. काटेरी क ं पि : ‘बाहेरी यमहनयमारं्ी काटंी लाहवली ।’ - ्ा ९·२१३. (वा.) कांटी आपल्या 
पोटावर घासिे, काटी आपल्या पोटावर घासिे - (खाण्याहपण्यात) नसती काटकसर करिे. कांटी िागिे, 
काटी िागिे - ओस पडिे; उजाड पडिे. कांटी िाविे, काटी िाविे - (घर, संसार, व्यवहार, रोजगार) 
मोडिे, नाश करिे, सोडिे, हवध्वसं करिे. कांटी आपल्या पोटावर ओढिे, काटी आपल्या पोटावर ओढिे 
- भ केने मरण्यापेक्षा काटे खायला तयार होिे, अधाशी, स्वाथचपरायि होिे. काट्याचे कोल्हे करिे - क्ष ल्लक 
गोष्ीर्ा बाऊ करिे. काट्याने काटी झाडिे - काट्याने काटा काढिे : ‘काटीनें काटी िंाडावी ।’ - दास 
१९·९·१२. 
 
कांटीि  स्त्री.  रानकरटोली व हतरे् फळ. 
 
कांटीवट, कांटीवड न.  काटा, कंटक : ‘तया तोंडन काहंटवडें । आंत  न सती हाडें ।’ – ्ा १३·६७९. 
 
कांठाळ  स्त्री.  जनावराच्या पाठीवर दोहों बाजंूस सारखी बसेल अशी सामानार्ी हपशवी : ‘जवळ 
काठंाळ ठेहवली : बैल  बाधंलाः’ – लीर् २·९०. 
 
कांठाळी  स्त्री.  कानठळी; कानारे् टाळे, पडदा. (हि. बसिे.) : ‘अगदनर् बसली मग काठंाळी ।’ 
– ऐपो २२४. 
 
कांठाळी  स्त्री.  १. कापडार्ा काठ; पदर. २. मासे पकडण्यारे् वस्त्रासारखे एक लाबं जाळे. (को.) 
 
कांणठळी, कांठळी स्त्री.  एक हलके धान्द्य. 
 
कांड न.  गलबतारे् शीड उभारण्यार्ा दोर; परभािास अडकवलेली जाडी दोरी; परभाि, डोलकाठी 
यानंा ज्या दोरखंडाने बाधंलेले असते तो दोर. हा खालीवर सरकतो. 
 
कांड न.  मातीच्या झभतीर्ा एक थर. (व.) 
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कांड न. ्ान : ‘येिेशी काडं ग ंडा कण्हिी घेना ।’ – उगी ५२०. 
 
कांड न.  १. कमरेला घालण्यार्ा र्ादंीर्ा गोफ. (गो.) २.(सोनारी) सरीर्ा आतील भाग. 
 
कांड न.  १. दोन साधं्यामंधील भाग, पेरे. २. िंाडारे् खोड; सोट; ब धंा. ३. वेदाच्या हत्रकाडंापंैकी 
प्रत्येक काडं. (उपासनाकाडं, कमचकाडं, ् ानकाडं); अध्याय; प्रकरि; अंक; पहरच्िेद; हवभाग : ‘एव ंझहसाहर् 
अझहसा । कमचकाडंी हा ऐसा ।’ – ्ा १३·२३७. ४. बाि; तीर : ‘थोरू काडंारं्ा घाई मातला ।’ – हशव ४३९. 
५. गहू, नार्िी, हरभरा इत्यादनरे् काडं, ताट (दािा काढल्यानंतररे्). ६. माडार्ा सोट; खोड. (को.) ७. 
संधी; साधंा. (वा.) कांड काढिे – खारीच्या आत ज्या पाट्या (जहमनीरे् लहान लाहन त कडे) पाडतात 
त्याचं्या बाधंाला मातीर्ी भर देिे. हे काम वैशाखात करतात. 
 
कांडक न.  १. वळूेरे् पेर. (व.) २. मातीच्या झभतीर्ा एक थर. 
 
कांडका, कोंडका प .  १. लाकडार्ा ओंडका, ठोकळा. २. जाड काठी : ‘म्हातारी उसळली. 
लाकडार्ा काडंका क रयाच्या पाठीत हािून म्हिाली…’ – गागो ११०. 
 
कांडकुसंुबा पहा : काडकुसंुबा 
 
कांडकूट, काडंिकुटि स्त्री. न. काडंिे; क टिे; पाखडिे इ. धान्द्य साफ करण्याच्या सवच हिया. 
 
कांडके न.  १. पहा : कांडक २. २. पहा : कां(कों)डका : ‘काडंकें  डवहर्ता ंकृष्ट्िसपच ।’ – म वन १२·२१. 
३.उंर्; हधप्पाड; लठ्ठ; अगडबबं; ठोंब्या (मन ष्ट्य). ४. क डे : ‘काडंके मोठें म्हिजे जाड व लाबं असाव.े’ – 
म ंव्या २०७. (वा.) कांडके तुटिे, कांडके पडिे – वाद हमटिे; तडजोड होिे : ‘पंधरा रुपयावर काडंकं 
त टलं.’ – भ ज २२. कांडके तोडिे, कांडके पाडिे – वाद हमटविे; हनकाल लाविे; तडजोड करिे. 
 
कांडकोंडा हव.  ओशाळलेला : ‘मले त मोठं काडंकोंड्ासारखं वाटून राह्यलं बापूनी.’ – मािूस 
२५७. 
 
कांडगंुडा प .  १. भाडंि : ‘हा काळ  उभडा । जगन वैराडा । येिेसन काडंग ंडा । कव्हिी घे ना ।’ – 
उगी ५२०. २. वजनदार, वाटोळा दगड. 
 
कांडि न.  १. तादूंळ वगैरे सडिे (त्याच्यावरील तूस काढण्यासाठी) : ‘आकाश उजलें  काडंिी । साहंड 
काहळमा ।’ – गं्रथराज ८१.२. सडण्यासाठी घेतलेली धान्द्यार्ी रास. ३. काडंिावळ; सडिावळ; सडण्यार्ी 
मज री. ४. नार्िी, उडदार्ी काड. [सं. कंडन] 
 
कांडि, कापि न.  म सळ. (गो.) 
 
कांडिसाळ, कांडसाळ स्त्री.  दळिकाडंिार्ा घरातील एक सोपा. 
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कांडिावळ, कांडाई स्त्री.  काडंिाबिलर्ी मज री. 
 
कांडिी  स्त्री.  काडंि; काडंण्यार्ी हिया. 
 
कांडिे उहि.  भात इ. धान्द्यावरील तूस काढण्याकरता उखळीत सडिे; क टिे (म सळाने) : ‘एऱ्हवी किा 
आहि भसूा । काहंडताही सोस  सहरसा ।’ – ्ा. १८·९३९. [क. कोट्टि]ं [सं. कंडन] 
 
कांडत्रय न.  वदेारं्ी तीन काडें. पहा : कांड ३ [सं.] 
 
कांडथुवर फड्ा हनवड ंग. 
 
कांडप न.  काडंि : काडंण्यारे् काम : ‘भात भरडिे, काडंप ही कामे दोनतीन महहन्द्यानंी एकदा 
करावयार्ी असल्याने’ – माआ ५०. (राजा.) (वा.) कांडप काढिे – १. मारिे; िंोडिे; बदडिे. (क .) २. 
शक्तीच्या बाहेर काम करून घेिे : ‘आता मी ह्या पोरारं्ा काडंप काढतंय.’ – तोरि १६४. 
 
कांडपा प .  म सळ. (गो.) (वा.) कांडपाक कोंब फुटिे – म सळाला अंक र फ टिे (अशक्य गोष्). 
 
कांडपी, कांडपीि प . स्त्री. काडंपार्ा धंदा करिारा प रुष व स्त्री. (राजा.) : ‘काडंहपिनर्ा प्रश्न 
सोडहविें हकती अवघड आहे !’ – हवर्ारहवलास १३३. 
 
कांडबीटी स्त्री.  बाि व धन ष्ट्य : ‘तेिेंसी मेळवी काडंबीटी । ऐसा कव्हिी’ – मूप्र १०२३. 
 
कांडय स्त्री.  एका जातीर्ा मासा : ‘तो वर उमटला तो एक हात दीड हात लाबं काडंय घेऊनर्.’ – 
शलूेक ९६. 
 
कांडर, कांडार, कांडेर, कांडरे न.  सापार्ी एक जात. हा र्ावला असताना तो भाग क जू लागून तो 
मािूस मरतो. यारे् काटे पायाला लागले तरीही पाय क जतो. 
 
कांडरिे, कांडारिे अहि.  काडंी करिे; क रतडिे; कातरिे : ‘वानरानं मकेर्ं किीस दातरावं तसा 
नानारं्ा हात दातरला, काडंरला.’ – व्यंमाक ८६. (माि.) 
 
कांडरू न.  १. बोटारं्ी पेरे व अगे्र यानंा होिारे उठािू. २. तीनर्ार पेरारें् उसारे् काडें. 
 
कांडणविे, काडंाणविे उहि.  १. खाज शमवण्यासाठी नखानंी खाजविे. २. (ल.) रे्तविे; हर्डविे; 
हडवर्िे. (वा.) कांडात काढिे – खूप ठोकिे; बेदम मारिे : ‘आई मारायच्या आधीर् मी त िंं काडंात 
काढीन.’ – हवर्ारहवलास २०३. [सं. कंडूय् = खाजविे] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कांडवेि स्त्री.  हनवड ंगासारखी हदसिारी एक बारीक औषधी वेल; वई. हत्रधारी, र्ौधारी अशा 
हहच्या दोन जाती आहेत. हहला पेरे असतात. हत्रधारी काडंवेलीला हाडसंधी असेही म्हितात. [सं. 
काडंवहल्ल] 
 
कांडशेर  प .  शरेाभोवती आढळिारी लाबं नाजूक पेरापेरारं्ी एक वले. 
 
कांडसावरी स्त्री.  एक वनस्पती : ‘उंर्ावर काडंसावरीर्ं रोप उगवलं होतं.’ – जैत १३२. 
 
कांडसोट प .  सहा म ठी सोन्द्याच्या एका स तावर मधील भागाच्यार् स मारे २॥ – ३ म ठीच्या 
भागावर द सरे एक सोन्द्यारे् सूत हपळून पहहल्या स ताच्या एका टोकाला वाटोळा फासा व द सऱ्या टोकाला 
नागफासा करून गजरे बेटण्यापूवी जो सरीर्ा भाग तयार होतो तो. 
 
कांडळिे अहि.  घासून घासून हिंजिे, कमी होिे. [सं. काडं] 
कांडळिे, कांडोळिे उहि.  खाजविे; र्ोळून खाज नाहीशी करिे. [सं. कंडूय = खाजविे] 
 
कांडा प .  काडें; बोटार्ा हतसरा भाग. 
 
कांडाई स्त्री.  काडंिावळ. 
 
कांडाउर न.  त कडा; खाडंोळे : ‘तेया व्र सभारं्ी काडंाउरे करोहन ।’ – हिप  २८२. 
 
कांडाकुरकुचा प .  करकोच्यासारखा एक पक्षी. 
 
कांडाकंुडा, कांडाकोंडा  प .  बारीकसारीक पदाथच; भाजीभाकर; गहरबीरे् जेवि : ‘काहीतरी 
काडंाक ं डा करून भागवायर् ंिंालं.’ – मळिी १५०. 
 
कांडादळा प .  दळिकाडंि : ‘प ढें आई व आम्ही हतघे म ले लहान. यारें् काडंादळा करून पोट 
आई भरीत होती.’ – ऐसंसाखं ३·२११. 
 
कांडानुसमय प .  हवहशष् सम दायातील प्रत्येक व्यक्तीला एक वस्तू अगर वस्तंूर्ा संर् – जोड 
देण्यार्ा अन िम; प्रहतसम च्चय, प्रहतसंघ (देिे). 
 
कांडार प . न. कळ, वदेना : ‘दोहता दोही हाता ंकाडंार एहत’ – लीर्पू ६०. 
 
कांडारिे उहि.  जोरार्ा कोंब फ टिे, फोफाविे. काडं, खोड मजबतू भक्कम होिे. (ऊस, जोंधळा–
क्वहर्त म लारं्ी वाढ.) 
 
कांडारिे अहि.  कोरून काढिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कांडारा, कांडारे, कांडारो प .  बाबंू, केळ, ऊस इ. र्ा उभा हर्रलेला त कडा, फाकं. (गो.) [सं. 
काडं] 
 
कांडारी  प .  स कािू धरिारा; नावाडी. 
 
कांडारीव हव.  १. खोदीव : ‘प ढा मोहटीया सोठवीहलया र्ौपसी । काडंारीवा बाहलीवा अहतमयसी 
।’ – नरुस्व १०३. २. कोरीव : ‘दारवठंा दारसंका काडंारीन ।’ – रुस्व ५३. 
 
कांडारो  प .  काडंण्याने हनराळा िंालेला कोंडा; तूस. 
 
कांडाळ  स्त्री.  मासे धरण्यारे् लहान जाळे. याच्या टोकाला लाकडारे् लहान त कडे लावतात. 
 
कांडाळिे अहि.  १. लाबं व बळकट अशी पेरे येिे; वगेाने व जोमाने वाढिे (जोंधळा, बाजरी इ.) २. 
(ल.) मूल सपाटून वाढीला लागिे. ३. जोंधळा, बाजरी, ऊस पेराशी काळा पडिे. (नाहशक). ४. (ल.) 
रक्तहपती होिे. [सं. काडं] 
 
कांडाळिे सहि.  पहा : कांडारिे, करांडिे; १. घासून हिंजविे. २. खाज स टिे; कंड खािे. 
 उहि.  खाजविे. [सं. कंडूय्] 
 
कांडाळी, कांडाळो स्त्री.  मासे धरण्यारे् मध्यम प्रतीरे् जाळे. 
 
कांडाळे  न.  धन ष्ट्य; बािारं्ा वषाव; र्ाप : ‘अज चनारे्हन काडंाळें  । बह त माि ख रिा ंआलें  ।’ – 
हशव ८८२. 
 
कांणडविे उहि.  खाजविे; घासिे; र्ोळिे. (को.) [सं. कंडूय्] 
 
कांडी स्त्री.  १. वखंेड, स ंठ, आले, हळद इत्यादनर्ी म ळे व त कडा; मोड; अंक र; ऊस वगैरेर्ी पेरे. २. 
त्या आकारार्ा धातूर्ा त कडा. ३. (वस्त्रोद्योग) वस्त्र हविण्यासाठी ज्या काठीला सूत ग ंडाळलेले असते ती 
काठी. ४. (वस्त्रोद्योग) धोट्याच्या आतील दोऱ्यारे् ग ंडाळे, बाबीि; धोट्यामध्ये बसेल अशा लाकडी अगर 
बोरूच्या त कड्ावर भरलेल्या स तार्ी ग ंडाळी. ५. लसिीर्ा गड्डा. ६. र्दंनारे् खोड.(गो.) ७. (नाहवक) 
दोन्द्ही रोजानंा साधंिारे व दोन्द्ही रोजासंहहत भागारे् लाकूड. हा गलबतार्ा पाया होय. या लाकडाच्या 
वरच्या अंगाला दोन्द्ही बाजंूनी खार्ा पाडून त्यात फळ्या बसवतात. (को.) ८. (िापखाना) फमा ठोकताना 
पान (पेज) व सामान (फर्मनर्र) हे र्ौकटीला आवळून बसण्याकरता ठोकायर्ा लाकडार्ा त कडा. ९. ओळ; 
र्रि : ‘ब्राह्ि  एक  काहंड म्हित  होता ।’–गोप्र ४५. [सं. काडं] (वा.) कांडी णचरगाळिे, कांडी णफरविे– 
गारुड्ाने आपल्या हातातील लाकडार्ी लहान काठी आपल्या हाताभोवती अथवा अंगाभोवती हफरविे. 
(यहक्षिीर्ी) कांडी णफरविे – र्मत्कार घडवनू आििे, अवहर्त एखादी गोष् घडवनू पूवी घडलेल्या 
कृत्याच्या उलट होिे. 
 
कांडी स्त्री.  हत झीच्या पायाला होिारा एक आजार. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कांडीकोळसा प .  कोळशार्ी खर व इतर ज्वलनक्षम पदाथच हवहशष् प्रहियेने एकत्र करून त्यारे् गोळे 
तयार करतात व स कवतात. याला काडंीकोळसा झकवा बदामी कोळसा म्हितात. घरग ती जळि म्हिून 
यार्ा उपयोग होतो. 
 
कांडीखार प .  (रसा.) एक हवषारी, त्वरे्ला खाज उत्पन्न करिारा, स्फहटकमय हवराव्य क्षार. 
नायहरक ॲहसडर्ी र्ादंीवर प्रहिया करून हा क्षार बनतो. सेंरीय पदाथांच्या साहन्नध्याने हा काळा बनतो. 
िायाहर्त्राचं्या िपाईसाठी वापरण्यात येिारा रासायहनक पदाथच. आरशाला पारा बसविे, प सली न जािारी 
शाई, केसारं्ा कलप बनविे यामंध्ये यार्ा उपयोग होतो. 
 
कांडुरचे  सहि.  नखानंी क रतडिे; खाजविे. (गो.) [सं. कंडूय्] 
 
कांडुळिे अहि.  त कडे त कडे पडिे (दोरा, सूत, धागा इत्यादीरे्). [सं. काडं] 
 
कांडुळिे उहि.  खाजविे. (को.) [सं. कंडूय्] 
 
कांडे न.  १. पेर; पूवच; साधंा. २. दोन पेरातंील भाग, त कडा. ३. ऊस, बाबं ूइ. र्ा तीन र्ार पेरारं्ा 
त कडा, भाग, हटपरे. ४. िंाडारे् सबधं खोड, हवशषेतः फादं्या फ टायच्या आधीरे्. ५. (ल.) लाबंी मोजण्यारे् 
एक माप (काडी, दोरा इ.) अशा रीतीने वाटेल त्या लाबंीरे् घेतलेले माप, यावरून (लाबं झभतीर्ा, 
ओट्याच्या, हवहहरीर्ा, पाण्याच्या पाटार्ा, इमारत कामार्ा) एक झकवा हवहशष् भाग. ६. ज नी वाळलेली, 
वठलेली टिक वेल. ७. एकदा मळिी केलेली झकवा िंोडपलेली धान्द्यार्ी ताटे, किसे (फेकून हदलेली 
झकवा द सऱ्यादंा मळिी करण्यासाठी, िंोडपण्यासाठी ठेवलेली). ८. भात, नार्िी, वरई इ. र्ी लाविी 
करायला योग्य असलेली दाढ. ९. बोटाचं्या साधं्याला होिारा एक रोग. १०. बाि; तीर : ‘काडें मोकलीसी 
र्ागंें ।’ – उषा १५२६. पहा : कांड. ११. बोरू. (ना.) [सं. काडं] (वा.) अडीच कांड्यावर येिे – १. 
(गव्हाच्या ताटाला ओंबी फ टते तेव्हा अडीर् पेरे असतात यावरून) ओंबी बाहेर पडण्याच्या बेताला येिे. २. 
हर्डण्याच्या परमावधीला पोर्िे (मािूस). कांडे पेरे घेिे – मोजमाप घेिे. कांडे णचरिे – (आट्यापाट्या) 
सूर धरिाऱ्याने पहहली टाळी देऊन पहहल्या पाटीला पाय लावनू प न्द्हा परत येऊन द सरी टाळी देिे. कांडे 
पेरे पाहिे – (ग रे हवकत घेताना) त्यारें् साधें व हाडपेर, अंगकाठी वगैरे पाहिे. कांडे पेरे णमळिे ककवा 
कमीजास्त होिे – वरील प्रकारात बरोबर ज ळिे झकवा न ज ळिे. कांडे पेरे िाविे, कांडे पेरे िावनू पहािे 
– वहहमी, ख नी मन ष्ट्याच्या, र्ोराच्या पायारें् मोजमाप सापडलेल्या भागाच्या पायाशी ताडून पाहिे. 
 
कांडेकरी प .  १. (ग ऱ्हाळ) कवळ्याने आिून हदलेली उसार्ी काडंी र्रकात घालिारा. २. 
स तार. (कर.) 
 
कांडेचोर प .  ऊद; काळमाजंर; कझलदर; कानेदर; वनेर. 
 
कांडेछेद प .  १. परस्परासंमोर उभे राहून परस्पराचं्या प्रकोष्ठावर आघात करिे. २. 
(आट्यापाट्या) पहा : कांडे णचरिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कांडेर पहा : कांडर : ‘मी काडेंर, काबंळा वगैरे सापारं्ी नाव ेसागंू लागलो.’ – आआश े२८४. 
 
कांडेश्वर, कांडेसर प .  लाबं मानेर्ा बगळा; ‘गीध घारी काडेंसरें ।’ – दाहव २४४. 
 
कांडेसावर न.  हनवड ंगार्ी एक जात; हत्रधारी झकवा र्ौधारी हनवड ंग. 
 
कांडेहुरा प .  काडाशरे; हर्काडा; काडंी असलेला शरे. (को.) 
 
कांडोकांड हिहव.  बोटाच्या प्रत्येक पेरावर : ‘हकती काडंोकाडं हमरवाल म द्या ।’ – अमृत ११७. 
[काडंरे्. हद्व.] 
 
कांडोरी, कांडोरे  स्त्री. न. पहा : कांडे १, २, ३;त कडा, खाडंोळे, खाडंोळी : ‘सहस्त्रभ जारं्न काडंोरी 
करी ।’ – रमा ४·२४९. [सं. काडं] 
 
कांडोवाड न.  १. पेर. २. दोन पेरामंधला साधंा. 
 
कांडोळ,कांडोळी प . स्त्री. सारढोळ, एक मोठा वृक्ष. यार्ा रंग पाढंरा असून याला वसंत ऋतूत फळे 
येतात. फळार्ा आकार बदामासारखा व फ लें  लाल असतात. िंाडाला पाढंरा झडक येतो. त्याला कथल्या 
गोंद म्हितात. 
 
कांडोळिे उहि.  बोटानंी गोंजारिे; खाजविे : ‘पायें पाये काडंोळी । सेवा करी हीन क ळन । तो येक 
मूखच ।’ – दास २·१·६४. [सं. कंडूय्] 
 
कांडोळिे हि. त कडे करिे. 
 
कांडोळी स्त्री. न. शतेामध्ये पािी अडवण्यासाठी घातलेले मातीरे् बाधं, ताल. पहा : कांड काढिे 
(को.) 
 
कांडोळे  न.  लहान म लाचं्या पायातील रुप्यार्ा वाळा; हवडी; धातूरे् कडे.[सं. काडं+वलय] 
 
कांडोळे  न.  अहधकाऱ्याने आपल्या येथील कायाकहरता वसूल केलेला जादा कर. 
 
कांढळ न.  एका जातीरे् गवत. याच्या काड्ा जाड असून त्या हविण्यासाठी उपयोगी पडतात. 
 
कांिोबािे हि. काहीच्या बाहीर् बोलिे. 
 
कांत प .  १. (लोहकातं यार्ा संके्षप) र् बंक; र् बंक व त्यारे् भस्म : ‘जैसा कातं अवल्च्िन्न । जड 
लोहातें अरे्ष्ून ।’ – हवउ ४·४९. २. कढई वगैरेरे् लोखंड.[सं. कातं] 
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कांत प .  नवरा; पती; हप्रयकर : ‘हतया कातं  हमनहलया न राहवें । हृदय जेवन ॥’ – ्ा ११·५७७. [सं. 
कम–कातं] 
 
कांत प .  कडा. (काठ यार्ा अपभ्रंश). (को.)[सं.] 
 
कांत स्त्री.  १. तेज; लकाकी; पािी; सौंदयच. २. (ल.) टवटवी; हनमचळपिा; हनरोगीपिा (रे्हरा, म रा 
झकवा शरीरार्ा विच यावंरील). 
 हव.  स ंदर; तेजस्वी. 
 
कांत प .  लाकूड, हस्तदंत वगैरेर्ा कातताना पडलेला भ सा; र् रा; कीस [कातंिे] 
 
कांतर हव.  खारवट शतेजमीन. (गो.) 
 
कांतिोह न.  पोलाद; तीक्षिायस; रूक्मलोह. [सं.] 
 
कांतळा हव.  काहंतमान; तेजस्वी; र्श्ेत : ‘तो कैसा हदसताए कातंळा । जैसा अमृतरसार्ा ओहतला ।’ – 
हशव ९९४. [सं. काहंत] 
 
कांता स्त्री.  १. स ंदर स्त्री; आवडती स्त्री. २. पत्नी; लग्नार्ी बायको : ‘परी हप्रयाप ढें कातंा । हरगे जैसेहन 
॥’ – ्ा १७·२७५. [सं.] 
 
कांतादृष्टी स्त्री.  (नृत्य.)हर्त झ प्रसन्न व संत ष् असे असताना खोट्या रागार्ा आव आिून शृगंारसूर्क 
भ्रकेू्षप व कटाक्ष दाखविे. हा अहभनय शृगंाररसाच्या वेळी करतात. [सं.] 
 
कांतार न.  १. अरण्य; वन. २. कठीि व हबकट वाट. [सं.] 
 
कांणत, कांती स्त्री.  सापार्ी कात; मेंग. [सं. कृहत झ.] 
 
कांणत, कांती स्त्री.  १. तेज; सौंदयच; शोभा; प्रकाश : ‘अवयवकातंीर्ी भाबं । तैसी हदसे ॥’ – ्ा ६·२५३. 
२. देह; काया : ‘काय सागंों स ख िंालें  आझलगनें । हनवाली दशचनें काहंत मािंी ।’ – त गा ६१७. ३. कातडी; 
त्वर्ा : ‘वाकंहलया साता ंठाइं । भोखाहरला फाटहकया कातंी’ – उगी ७६०. [सं.] (वा.) कांणत करिे, कांती 
करिे – शकंराच्या झपडीच्या वर तजेलदार लेप लाविे. (बे.); हनवाळिे. 
 
कांणतऊ  हव.  रेखीव; कोरीव; कातंीव : ‘वैराग्यार्ा काहंतउ ।’ – उगी २५१. 
 
कांणतपंुज प .  तेजार्ा प जंका : ‘त्यावर काहंन हठकािन काहंतप जं असावते असा भास होतो.’ – 
सूयावरील हठपके (आगरकर.). 
 
कांणतमान हव.  ज्याच्या अंगी तेज, पािी आहे असा; तेजस्वी; सतेज; स ंदर; तेजःप जं. [सं.] 
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कांणतया  प .  एक प्रकाररे् वस्त्र : ‘फाहळले आता ंकाहंतया नेसः’ – लीर्उ १९. 
 
कांणतिोह प .  खड गार्ा एक प्रकार. पहा : कांतिोह;काळे लोखंड. 
 
कांतेिा  हव.  हपसाळलेला : ‘कातेंलेसे र्श्ान । तैसे हदशा झहडे मन ।’–त गा २०४५. 
 
कांतौिा  प .  झपजारी; कातिारा. (गो.) [सं. कृत्] 
 
कांत्रवथर प .  कातीव खडकार्ा थर. 
 
कांदपिे  पहा : कानपिे 
 
कांदर पहा : कांदि 
 
कांदरी स्त्री.  कादं्याला फ टिारे लहान लहान कादें. (राजा.) [सं. कंद] 
 
कांदि, कांदळ, कांदळी प . स्त्री. खाडीच्या काठी झकवा खाऱ्या पाण्याच्या दलदलीत (खाजिात)उत्पन्न 
होिारे एक िंाड : ‘र्ानी काठावरच्या कादंळीच्या िंाडाखाली स्तब्ध उभी होती.’ – गिूराया ११६.(राजा.) 
 
कांदल्या न.  कमळारे् कंद. (हेट.) 
 
कांदळ प .  एक प्रकारर्ा दगड. 
 
कांदा प .  १. एक कंद; पलाडूं. २. म ख्य भाग; गड्डा; मूळ; कंद(कोबी, नवलकोल इत्यादीर्ा. 
सामान्द्यतः कोित्याही पदाथार्ा महत्त्वार्ा झकवा मूळ भाग) : ‘अगा हवषारे् कादें वाट नी ।’ – ्ा ९·४९८. ३. 
(ल.) हजभेर्ा मूळ भाग. ४. मधाच्या पोळ्यातील मध असलेला भाग. ५. सरकारी जागेत लावलेल्या 
कादं्यावरील कर. ६. वनगाईर्ा केसासंह शपेटीर्ा भाग. ७. (उप.) मूखच. 
 
कांदाणचर प .  लहान म लारं्ा एक खेळ : ‘लहानपिन आम्ही खूप खेळायर्ो. आबाध बी, ऐसपैस, 
कादंाहर्र’ – उअं १७. 
 
कांदा चौरीचा दाडं्ावर बसवायर्ा र्ौरीर्ा ग च्ि. 
 
कांदापात हव.  कादं्याच्या पातीप्रमािे नक्षीदार. 
 
कांदापोथी स्त्री.  बारीकसारीक, सटरफटर कामे. (व.) 
 
कांदाळ न.  कोळ्यारे् मासे पकडण्यारे् एक जाळे. (को. कोळी) 
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कांणद, कांदी स्त्री.  कातडीवरील काळाहनळा वि : ‘जी जी । आम्ही आपूलेया गोसावीयाहंस । काहंद 
वोळखौहत ।’ – हलर्उ २२७. 
 
कांधान हव.  अहतआंबट. 
 
कांधानिे अहि.  अहतआंबट होिे; कळकिे (दही इ.). 
 
कांना प .  िंोळीर्ा बंद झकवा पदर : ‘(िंोळीर्ा) एक  कानंा ग डघा घाहलती’ – लीर्उ ४३७. 
 
कांब स्त्री.  १. बाबं ूवगैरेरे् उभे लाबंट भेत क, हर्रफळी, कामटी. २. लोखंड अगर इतर धातंूर्ा र्ापट, 
लाबंट त कडा, गज. ३. कोपरापासून मनगटापयंतर्ा हात; त्या भागारे् हाड : ‘त्याच्या मनगटार्ी काबं रंुद 
व जाडी होती.’ – कोरहक ९१. ४. (क स्ती) जोडीदाराच्या मानेला घातलेला हवळखा, हमठी. (को.) ५. रीप; 
लाकडार्ी पट्टी. (क .) ६. पंधरा तसू लाबंीर्ी काठी (जमीन मोजण्यार्ी). ७. (वस्त्रोद्योग) लगा तिून 
िंाल्यावर त्यार्ी परामिी करतेवेळी साधंीत घालण्यासाठी वळूेच्या कामटीरे् केलेले लाबंट त कडे. ८. तार. 
– (तंजा.) [क. कंहब] (वा.) कांब मोठी असिे – मनगट जोरदार, भरभक्कम असिे; हाडपेर बळकट असिे; 
सशक्त असिे. 
 न.  कृशता; हडक ळेपिा. 
 
कांबट, कांबटी स्त्री.  १. पहा : कांबीट : २. पत्रावळी लावण्यासाठी नारळीच्या िंावळीच्या दाडं्ाच्या 
पाठीरे् काढलेले लाबंट त कडे, र्ोय,र्ोयटी. [सं. कमठ=वळे ] 
 
कांबडी प .  काबंड गािे म्हििारी वारली व्यक्ती. (आहह.) 
 
कांबडी स्त्री.  (क ं भारी) (काबंीट र्ार बोटे लाबं व दोन बोटे रंुद). ही मडके घासायला घेतात. (खा.) 
 
कांबरिे  सहि.  पाघंरिे (विचव्यत्यासाने) : ‘अंगावर घोंगड काबंरून घ्याव.ं’ – गोता ८७. 
 
कांबरूि, कांभरूि न.  पाघंरूि : ‘म लानं काबंरूि गच्च लपेटून घ्यावं तसं…’ – शलूेक १४२. 
(राजा. क .) 
 
कांबरे न.  डोळ्यातील वाळलेला मळ; हर्पड. (को.) 
 
कांबळ, कांबळा, कांबळी, कांबळे स्त्री. प . स्त्री.न. १. घोंगडी; मेंढीच्या लोकरीरे् वस्त्र : ‘अकीर्मतर् असो रुरे् 
त ज कशी व्रजन काबंळी ।’–केका ७८; ‘काबंळा घेई काळा ।’ – होला १६. २. लोकरीच्या दोन घोंगड्ारं्ी 
हशवनू केलेली मोठी घोंगडी. ३. गाईबैलार्ी मानेखालर्ी पोळी : ‘गळ्याखालन गाईस जशी काबंळ असते…’ 
– तीप्र ९४. [सं. कंबल] (वा.) णभजत कांबळें  जड होिे – १. एखाद्या संकटार्ी उपेक्षा केल्याने ते जास्तर् 
वाढत जािे. २. एखादे काम लोंबकळत पडिे. कांबळ्यावर काढिे – मरिाच्या वेळी मन ष्ट्याला गादीवरून 
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घोंगडीवर ठेवतात, त्यावरून मरिार्ी शवेटर्ी घटका; आसन्न मृत्यू : ‘त म्हालंा काबंळ्यावर काढले होते.’ 
– नामना १२३. 
 
कांबळा पहा : कांबळो : ‘मी काडेंर, काबंळा वगैरे सापारं्ी नाव ेसागंू लागलो.’–आआश े२८४. 
 
कांबळीट न.  घोंगडी; ब्लँकेट. 
 
कांबळो, कांबळ्या घोिस एका जातीर्ा साप. याला पटे्ट असतात. 
 
कांबळ्या हव.  १. काबंळे वापरिारा. २. (ल.) मजूर. 
 
कांबाटिे उहि.  गाय वगैरेच्या हनरिात हवषय क्त काबं घालून ठार मारिे. 
 
कांबी स्त्री.  १. धन ष्ट्यार्ी कमान, काबंीट; धन दंड; कमठा : ‘काबंी वाजे काळार्ी ।’ – हवउ ८·१. २. 
िडी; काठी; फिी : ‘तयाच्या माथा ंकाहंब वाजे ।’ – उगी ६३९. 
 
कांबी स्त्री.  स ताला पाजि करण्याकहरता फ लीच्या आकाराच्या केलेल्या काठ्या. 
 
कांबी आयाळ घोड्ाच्या डोळ्यावंरून खाली लोंबिारी आयाळ व खालपयंत लोंबिाऱ्या केसारं्ी शपेटी. 
अशा प्रकारर्ा घोडा श भदायक समजला जातो. – अर्श्प १·९१. 
 
कांबीकार प .  सेवक; दंडधारी सेवक : ‘रावो म्हिे काबंीकारा । उखेप ढील मादंी वोसारा’ – उह 
१८१. 
 
कांबीट स्त्री. न. १. काबंटी; बाबंरू्ा त कडा; भेत क; वळूेर्ी लाबं फाक : ‘तेथें या काहंबटार्ा गहरब ग ि हकती 
प्रौहढहह कोि येिें ।’ – आसी ३२. २. (ल.) मनगटार्ी काबं; हाड; जनावराचं्या प ढच्या तंगडीरे् हाड. ३. 
हतरकमठा; धन ष्ट्यार्ी काठी; दंड : ‘मग पारं्शतें । काहंबटें वोढी । वोढोहनया ंबोटें ।’ – कथा २·१४·२. [सं. 
कमठ=वळे ] 
 
कांबी तासप पळून जािे. (गो.) 
 
कांबीया पहा :कांबीकार 
 
कांबीर न.  पाघंरूि; आच्िादन : ‘घाली फ लारं् ंकाबंीर.’ – जसा ६३१. 
 
कांबीि स्त्री.  कामीन; कावीळ. [सं. कामला] 
 
कांबेरू न.  साप अडर्िीच्या जागी असताना त्याला धरून ठेवण्यासाठी टोकाला लोखंडी 
अिक र्ीदार काटे बसवलेली काठी. (को.) 
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कांब्या शेंदूर काबंेसारखा, लाबं त कड्ार्ा शेंदूर. हा औषधी आहे. 
 
कांणभरा  पहा : कांभेरा : ‘काहंभऱ्याला बाझशगे बाधंली आहेत.’ – जोफ  २३८. 
 
कांभेरा, कांबेरा प .  आढे झकवा पाखाड्ा यानंा त ळईपासून हदलेला लाकडी हधरा. 
 
कांवजौचे अहि.  पाण्यात फार वळे राहहल्याने अंग आखडिे. (गो.) 
 
कांश्या प .  लोखंडार्ी फळी. (गो.) [सं. कास्य] 
 
कांस प .  कळ; आवगे; हतडीक; यातना. (गो.) 
 
कांस स्त्री.  फ त्कार. (गो.) [ध्व.] 
 
कांस स्त्री.  (नाहवक) काठीर्ा ब धंा खाली दबण्यासाठी द रमीिास व काठीस अडकवावी लागिारी 
दोरी. (वाकाच्या द रमीिास एक टोक अडकवनू द सरे टोक काठीच्या ब ंध्याला फेरा देऊन द सऱ्या द रमीिास 
द सऱ्या बोडताला अडकवनू ठेवतात.) [सं. कृष्=ओढिे] 
 
कांसा प .  १. सम रात असलेला उघडा व सपाट खडक. हा कधी कधी पाण्याच्या आतही असतो. 
(गो.) २. डेऱ्यार्ा मध्यभाग. 
 
कांसाळ स्त्री.  काशार्ी मोठी िंाजं. ही नौबतीबरोबर वाजवीत असत. 
 हव.  टाळक ट्या. [सं. कासं्य] 
 
कांसाळवत, कांसाळू न.  मोठ्या पानारे् अळू. याच्या काळे, पाढंरे अशा दोन जाती आहेत. याच्या 
देठार्ी भाजी करतात. 
 
कांसुि, कांसुिा, कांसुिे न.  स्वयंपाकार्ी लहान पळी. (क . गो.) 
 
कांसॉ न.  कासवाच्या आकारारे्, पसरट हर्नी मातीरे् झकवा लोखंडारे्, तोंड ध ण्यारे् तस्त झकवा 
लघवीरे् भाडें. 
 
कांक्षिे अहि.  इल्च्ििे; इच्िा, अपेक्षा करिे. [सं. काकं्षा] 
 
कांक्षया स्त्री.  काकं्षा; इच्िा; अपेक्षा : ‘न धरन हर्त झन काकं्षया ।’ – वसेीस्व १·२३. [सं. काकं्षा] 
 हिहव.  इच्िेने. 
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कांक्षा स्त्री.  १. इच्िा; अपेक्षा. २. घेतलेली शकंा; केलेला प्रश्न. ३. अंदेशा; संशय; शकंा : ‘काकें्ष नेघ 
सपक्ष ही हक्षहतपती त्वत्क्षात्र सरंक्षिे ।’ – आराम २१. ४. कल्पना; हवर्ार; हवहर्त्र कल्पना झकवा मत. [सं.] 
 
कांक्षाविे अहि.  संशय, अंदेशा घेिे; क तकच  झकवा शकंा धरिे. 
 
कांणक्षत हव.  इल्च्ित झकवा वालं्च्ित; ज्यार्ी आवड धरतो आहे असे. 
 
कांक्षीखोर, कांके्षखोर हव.  १. आढेवढेे घेिारा. २. मनात क तकच , संशय घेऊन हरकत घेिारा; 
संशयी; अंदेशखोर. ३. तऱ्हेवाईक; एककल्ली; ह क्कीबाज; भ्रहमष्. 
 
 
णक 
 
णककरं न.  १. (स तारी) झवधिे; लाकडाला भोक पाडण्यारे् स तारारे् एक हत्यार; उळी : ‘बाजूर्ा 
एकजि खरपावर हककऱ्याला घासून धार देत होता.’ – अगहतका १४८. २. एक खेळिे; हकरहकरे; हफरकी. 
(बे.) 
 
णककसा  न.  हळदीरे् उटिे : ‘कौहतकनं आरतन आिली. तीत हककसा होता.’ – धग ४१. 
 
णककाट  प .  हत झीर्ा हर्त्कार. 
 
णकणकणदवी प .  एक पक्षी. [सं.] 
 
णककी स्त्री.  केतकी; केवडा : ‘हककीर् ंपान बाई कीकी । सागंड मासा संू संू ।’ – लोकशब्द. ६४ 
 
णकक्क प .  कंटाळा; वीट : ‘रोज ही कोरव्यार्ी हपऊन हकक्क आलाय.’ – फगो ३८. 
 
णकक्रा प .  झककरा; स तारारे् हत्यार. (िंाडी) 
 
णकख हव.  अहतशय थंड. (गो.) 
 
णकच अ. हहरवी कच्ची भाजी खाताना, बारीक हहरवी डहाळी मोडताना होिारा नाजूक आवाज. [ध्व.] 
 
णकच न.  अल्प अंश; थोडेसे. (क .) [सं. हकहर्त्] 
 
णकचकट, णकचकाड हव.  १. बारीक; रोड; पातळ (शरीर, वासा, खाबं वगैरे) : ‘हें ल्स्थत्यंतर 
य द्धकलेत अलीकडे िंाल्याम ळे…उंर्ाप रा जवान आहि हकर्कट पोरहह सारखेर्.’ – हनमा ९७१. २. हकरटे; 
वार्ायला कठीि; हगर्मीड (अक्षर, लेख). ३. फार बारीक; हर्रहर्रे (लेखिीरे् टोक). ४. (सामान्द्यतः) 
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पहा : णकचर, णकचरट. ५. ग ंताग ंतीरे्; भानगडीरे् : ‘श्री हसद्धारूढस्वामनच्या हमळकती संबधंाने असला 
हकर्रट वाद उपल्स्थत िंाल्यार्ें प्रहसद्धर् आहे.’ – सासं २·४१०. [सं. कृच्ि्] 
 
णकचकाट न.  गदी; गर्डी. (क .) 
 
णकचणकच स्त्री.  हर्कटि; हर्कटाई; हर्कहर्काट. [ध्व. हर्कहर्क विचव्यत्यास] 
 
णकचणकच स्त्री.  क रक र; हलक्या आवाजात एकसारखी र्ालू असलेली तिार. 
 
णकचणकच, णकचणकचा हिहव.  रेव, बारीक खडा इ. पदाथच दाताखाली सापडले असताना होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे. (हि. लागिे.) [ध्व.] 
णकचणकचिे अहि.  १. वानराने दात र्ावनू शब्द करिे. २. (झपगळ्याने) शब्द काढिे. 
 
णकचणकचाविे अहि. सहि. १. हहिविे; टाकून बोलिे. (गो.) २. दात र्ाविे. (क .) 
 
णकचणकचीत हव.  १. हकर्हकर् आवाज करिारा. (कच्चा माल, रेवाळ वस्तू.) २. हर्कट. 
 
णकचणकचो हव.  १. अपक्व; अधचवट हशजलेला (भात वगैरे). (हर्.) २. कटकट करिारा; हकरहकरा. 
[ध्व.] 
 
णकचड न. प . हर्खल; रेंदा; राड; गारा. [झह.] 
 
णकचडा पहा : णखचडा : ‘मी सगळ्या ढोरास्नी बर्कभर हकर्डा र्ारला.’ – गोता ८५. 
 
णकचिे अहि.  क रक रिे : ‘मग हकर्ायला काय िंालं त ला?’ – जाि ३२१. 
 
णकचणबड, णकचणबडीत पहा : णकजणबड, णकजणबडीत 
 
णकचम स्त्री.  खाज; कंडू. (गो.) [क. हकच्च – आग] 
 
णकचमिी स्त्री.  कटकट; घासाघीस; हदरंगाई; हकर्कटपिा; र्ेंगटपिा. (गो.) 
 
णकचमिे हव.  त्रास देिारे; क र्बंिा करिारे. (गो.) 
 न.  त्रास. 
 
णकचणमचकािा प .  घाि; हर्वडाहर्वड. [ध्व.] 
 
णकचणमड पहा : णकजणबड 
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णकचमुचे अहि.  खाजविे. (गो.) 
 
णकचर, णकचरट  हव.  वाईट; त्रासदायक; पीडा देिारे; िळिारे; त्रासदायक गोष्ननी पहरपूिच. 
(काम, धंदा, न वार्ता येिारे अक्षर, दूरान्द्वयार्ा व घोटाळ्यार्ा श्लोक, फार महत्त्वार्ी नाही अशी परंत  
घोटाळ्यार्ी व त्रासदायक (गोष्, काम.). 
 
णकचवटिे, णकचवंदिे, णकचकवदिे उहि.  १. अस्ताव्यस्त फेकिे; हवसकटिे; नासिे; २. टोर्ून, 
ओरखडून, र्ोळवटून कालविे; र्ोळवटिे; हर्वडिे. 
 
णकचाट  न.  संकट; कारस्थान; त फान : ‘जानोबानें व जाउबानें हे हकर्रट केले म्हिवनू त्यास 
तोंड दाखहवता नयें ऐसे होऊन देशातंरें गेले.’ – हशर्साखं ५·२२५. 
णकचाट, कीचाट  प .  खटला : ‘ठािदार….अफजतनगरास माइिीरे् जते्रस कीर्ाटाबिल 
आला होता.’ – हशवसाखं ५·१६६. 
 हव.  वळेखाऊ. 
 
णकचाट, णकचाटी, णकचाट्या, णकचाड प .  १. कर्ाट; हकटाळ; आरोप. २. गलबला; दंगा; गडबड 
: ‘राडं पोर हकर्ाट करते ।’ – ऐपो ३२. [सं. कृत्या] 
 
णकचाटी  स्त्री.  गदी; दाटी. [सं. कृि्] 
 
णकचीर हव.  हकर्र; त्रासदायक. [क. हकच्च] 
 
णकचीणवची स्त्री.  झपगळ्याच्या र्ार आवाजापंैकी एक. पहा : की २. 
 
णकच्च प .  १. त्रास. २. आग; शकेोटी. (बे.) [क. हकच्च] 
 
णकच्च,ं णकचतं हिहव.  हकती, हकतीसे. (क. क ि.) [सं. हकयत्] 
 
णकजिे सहि. करिे या धातूरे् ज न्द्या मराठीतील कमचिी प्रयोगारे् रूप : ‘काय कीजतसे येरएरी ।’ – रा्ा 
१·८७. [सं. हिय] 
 
णकजणबज स्त्री.  हकलहबल; हर्वहर्व; हकलहबलाट; हकलहकलाट. (पोपट, हर्मिी, मैना, झपगळा 
वगैरे पक्षयारं्ा. [ध्व.] 
 
णकजणबजिे अहि.  हकलहबलिे; हर्वहर्विे. 
 
णकजणबड, णकजणबडीत हव.  १. खरडलेले; हगर्हमडीत; न समजेल असे हलहहलेले (अक्षर, लेख). २. 
ओबडधोबड; बोजड; हवशोहभत; वडेेवाकडे (कोरीव काम). 
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णकणजिादोर हव.  भाडंखोर. (गो.) 
 
णकजीि, णकणजत्यांसांव न.  भाडंि. (गो.) [पो. हक्वहसल्ह] 
 
णकट न.  न कत्यार् व्यालेल्या जनावरारे् पहहल्या र्ार हदवसातंील दूध; र्ीक. (गो.) 
 
णकटणकट स्त्री.  हकरहकर; क रक र; भ िभ ि (हि. करिे.) : ‘ख शाल तासरे् तास हकटहकट लावीत 
बसाव ं!’ – फाटक – नाट्यिटा १. [ध्व.] 
 
णकटणकट, णकटणकटो प .  जोरार्ा हशा. (गो.) [ध्व.] 
 
णकटणकटिे अहि.  १. कानात गळू झकवा फोड िंाला असताना त्यात पू होण्याच्या स माराला कळा 
लागिे. २. घड्ाळ वगैरेर्ा बारीक ध्वनी होिे. [ध्व.] 
 
णकटणकटप अहि.  हखदळिे. (गो.) [ध्व.] 
 
णकटणकटांवचे अहि.  आदल्या हदवशी हशजवलेले पोहे न हबघडाव ेम्हिून हफरून हशजहविे. (गो.) [ध्व.] 
 
णकटणकटो हव.  हकटहकट करिारा; हपरहपर लाविारा; त्रासदायक. (हर्.) [ध्व.] 
 
णकटणकट्या हव.  हकटहकट करिारा. 
 
णकटकूर, णकटकूि प .  न.  लहानसा हकडा. (व.) 
 
णकटि न.  १. मळार्ा थर, घाि (क जलेले शिे, गवत, काटक्या इ.); ज न्द्या लोखंडावर गंज र्ढून 
राहहलेला अवहशष् भाग; लोखंड गाळताना अगर नंतर त्याला र्ढिारी जळ; सामान्द्यतः धातूवरील कलंक, 
मळ, गंज, तेलार्ी हर्काटी; भाडं्ाला लागून राहहलेला जळका अन्नाशं; दातावंर जमलेला मळ. २. वीट, 
कौल इ. जास्त भाजल्याम ळे त्यावर येिारे दगडासारखे काळे गोळे; खंगर. ३. तापलेले लोखंड घिाने 
ठोकत असताना उडिारे जळके कि; हठिग्या. [सं. हकट्टम] 
 
णकटिे अहि.  १. मळाने खराब बनिे. २. गंज र्ढिे (धातू वगैरेवर) : ‘फार हदवस हकटलेलन ज नन पानन 
हत्यारें’ – फाटक नाट्यिटा ७. ३. त्रासिे; हवटिे; नकोसे होिे. हवशषेतः कान, हात, क्वहर्त दात याचं्या 
संदभात उपयोग. 
 
णकटना प .  वाघूर लावण्यासाठी ख ंट ठोकण्यार्ा मोठा लाकडी हातोडा; मोगर. (ज न्नरी). 
 
णकटिी  स्त्री.  र्हादािी; तयार िंालेला र्हा इ. ज्यात ठेवतात असे तोटी असिारे धातूरे् झकवा 
हर्नीमातीरे् भाडें. [इं. केटल] 
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णकटळ न.  हकटाळ. (को.) 
 
णकटा प .  फोडलेली जळाऊ लाकडे. 
 
णकटाड, णकटाि  पहा : णकटि 
 
णकटािाची जमीन दलदलीर्ी, पािथळ जमीन. 
 
णकटाळ, णकटळ न.  १. हवस्तवार्ी हठिगी; फ िगी (गवत, काटक्या जळत असताना उडिारी) : ‘मधून 
मधून हवस्तवाच्या हठिग्या व हकटाळें  हनघत.’ – पाव्ह ५७. २. आळ; दोषारोप; संकट; अहरष्; हहिकसपिा 
: ‘ह्यानें हें आमच्यावर उगार् हकटाळ आिलें  आहे.’ – स्वप १४८. ३. मळ. [क. हकहड = हठिगी] 
 
णकटांबर प .  ब लब ल पक्षी. (गो.) 
 
णकटुर, णकटूर, णकटुरू, णकटूरू न.  लहान पाखरू, पक्षी. (गो.) 
 
णकटेिा कोमेिा हव.  मळकटलेला; कोमेजलेला; महलन व हनस्तेज; मलूल व अवठरलेला (म्हातारी 
मािसे, ज नाट िंाडे, फळे यानंा म्हितात.). 
 
णकट्ट न.  १. मळ; हकटि; कीट; घाि; ब रशी; गंज : ‘काजळून हकट्ट िंालेल्या कंहदलाच्या कारे्तून…’ 
– गिूराया १५१. २. पर्नानंतर उरलेला शरीराला हनरुपयोगी असा भाग. 
 हव.  दाट : ‘काळोख हकट्ट होता.’ – बनगर ७२. 
 
णकट्टव न.  लहान हर्मिी. (गो.) 
 
णकट्टांव स्त्री.  मोठी गोर्ीड. (गो.) 
 
णकट्टी स्त्री.  ताबं; गंज. (गो.) 
 
णकट्टी स्त्री.  जनावरावंर पडिारी ताबंडी लहान गोर्ीड. 
 
णकट िी स्त्री.  हठिगी. (बे.) 
 
णकडकिे न.  हकडूक. [सं. कीटक] 
 
णकडका, णकडखाद हव.  कीड लागलेला; हकड्ाने खाल्लेले (फळ, पान) :‘उत झम भहूम शोहधली श द्ध 
। तेथें बीज पेहरलें  हकडखाद ।’ – दास ५·३·३. [सं. कीटक+खाद] 
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णकडकािे, णकडिू न.  १. हकडा; कृमी; कीटक. २. लहान सरपटिारा प्रािी; साप इ.; हकरडू. 
[सं. कीटक] 
 
णकडणकडिे अहि.  हखळहखळे होिे : ‘अल्स्थयंत्र हकडहकडी ।’ – उगी २०४. [ध्व.] 
 
णकडणकडणविे सहि.  कढहविे : ‘लोहियार्ा कवडा हकडहकडहवला ।’ – लीर्पू ४७७. 
 
णकडणकडीत हव.  सडपातळ; रोड; हकरकोळ; काटक ळा; कृश. 
 
णकडकूि, णकडके न.  सापारे् बारीक हपलू्ल; हकरडू. [सं. कीटक] 
णकडकोळ हव.  १. हकड्ानंी खाण्यासारखा (लाकूड, फळ). २. हकड्ानंी खाल्लेला. ३. (ल.) 
खरज ला. [सं. कीटक] 
 
णकडडी  स्त्री.  हतरडी; ताटी : ‘त िंीये हकडडीये बाधें घागरा’ – लीर्पू १८२. 
 
णकडिे, णकडेिे अहि.  कीड लागिे; हकडखाद होिे; हकड्ाने खािे. 
 
णकडणबडीत, णकडणबड पहा : णकजणबड, णकजणबडीत 
 
णकडणबड्या पहा : कुडबुड्या 
 
णकडमाकडा हव.  हर्कू्क; करू. 
 हिहव.  हर्कू्कपिाने; कंजूषपिाने. 
 
णकडणमडा हव.  १. वडेावाकडा; क रूप : ‘ह ट्टागत हकडहमडा होऊन जगत होता.’ – गोता १२६. 
२. अस्पष्; संहदग्ध (भाषि). 
 
णकडणमडीत हव.  हडक ळा : ‘त्यारें् हकडहमडीत काळे आहि रडव ेपोर’ हपा ७७. 
 
णकडणमडे न.  झपगळ्याच्या (क डब ड्ा जोशी) हातातील वा माकडार्ा खेळ करिाऱ्याच्या 
हातातंील क डब ड वाजिारे एक वाद्य; हकडम डे. [ध्व.] 
 
णकडयाळे हव.  वाकडेहतकडे; हकर्बीड. (गो.) 
 
णकडरुव, णकडरू न.  साप : ‘देखा एको क सीमाजी हकडरुवें । सामाहवहल कन ।’ – दाव १०४. 
 
णकडिा  हिहव.  कशाला. (राजा. क ि.) 
 
णकडवि, णकडवळ स्त्री.  इसब, गजकिच. (को.) [सं. कीट+आवली] 
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णकडवळ हव.  हकडलेले. 
 
णकडवळिे अहि.  १. हकड्ाने खािे; हकडके होिे (फळ वगैरे). (को.) २. हशजण्यात हबघडिे; 
कमीजास्त हशजिे (भात वगैरे). 
 
णकडळ स्त्री.  घाि; महलन; क श्चल; हीन. [सं. कीटक] 
 
णकडा प .  एक क्ष र जंतू; क्ष ल्लक, बारीक प्रािी, जीव. [सं. कीट] (वा.) णकडा मंुगी खािे–काहीतरी 
खािे; हकरकोळ खाद्य; कोरडे खािे (पोहे, लाडू वगैरे). णकडे पडिे – क जून कृमी पडिे; नासिे; अपहवत्र 
होिे; भ्रष् होिे. (वा.) णकड्यांचा पंुजा – (हकड्ानंी खाल्लेला भ शार्ा ढीग यावरून) रोगग्रस्त मािूस; 
हकड्ानंी खाल्लेले कापड, धान्द्य वगैरे. 
 
णकडामाकोडा प .  क्ष र जीवजंतू; हकडे, आळ्या वगैरे. 
 
णकडामार प .  एक वनस्पती. 
 
णकडामंुगी स्त्री.  क्ष र प्रािी. 
 
णकडाि, णकडाळ न.  १. (हवरू.) आगीच्या हठिग्या. पहा : णकटाळ १. २. क ं भाड; अहरष्; 
अपवाद; द लौहकक. पहा : णकटाळ २ : ‘इये संग्रामन शस्त्र न धरन । हे हकडाळ बह तन परी । हदसतसे ॥’ – ्ा 
१·२३३. 
 
णकडाि, णकडाळ न.  १. लोखंडारे् कीट झकवा हहिकस लोखंड : ‘कन अल्ग्नम खें हकडाळ । 
तोडोहनया ंर्ोखाळ ।’ – ्ा २·१२८. २. दोष; कलंक. 
 हव.  १. डाकलग; हहिकस; वाईट; झनद्य. २. खोटे (आल प्रत्यय). [सं. कीट – हकडाल] 
 
णकडाळिे अहि.  आजारी होिे. 
 
णकणडणवडी स्त्री.  हतरडी : ‘तव ंजवळन जाऊहन वैक ं ठनाथ  । हकहडहवहडये लाहवला हस्त  ।’ – हिप  
२९·२७. 
 
णकडी प .  खडा. 
 
णकडुकणमडुक न.  बारीकसारीक दाहगने, वस्तू; मोडतोड; र्ारार् रा; हकरकोळ हजनसा; दाहगन्द्यारें् 
स टे भाग. [क डूकरे् द हव.] 
 
णकडूक न.  १. लहानसा हकडा, प्रािी. २. लहान म लारं्ा डूल; एक दाहगना. [सं. कीटक] 
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णकडे न.  हजवािू; एक लहानसा साप. (को.) 
 
णकडेचाबू हव.  कृपि; हर्कू्क. 
 
णकडेमारी, णकडेमारू, णकडेमाऱ्या, हव.  हर्कू्क, करू; कंजूष (मािूस). 
 
णकडेिा  हव.  हकडका; हकडलेला : ‘हकडेल्या खाबंार्ा तरु करुहन तोही फ लहवला ।’ – दत झपदें 
ध्यानाष्क १. 
 
णकड्डी स्त्री.  हतरडी; हकडी : ‘मी सौभाग्यारे् आंगदे बाधेंन : कीड्डी करीन.’ – लीर्पू १८. 
णकि, णकिे, णकण्हा प . न. स्त्री. घट्टा; घटे्ट पडलेली र्ामडी; घषचिाने शरीराच्या र्ामडीवर 
पडलेला वि : ‘नमस्कार कहरता ंते अवसरन । हकि पडली र्रिी तेिें ।’ – राहव ७·१०७; [सं. हकि] 
 
णकि न.  लाकूड खािारा हकडा. 
 
णकिक न.  १. पहरकाष्ठाच्या हिरय क्त नहलकेतील आडव्या पडद्यावर (र्ाळिीवर) हहवाळ्यात 
बसिारा हकिमय पदाथांर्ा थर. २. (वै.) जखमेभोवती असलेल्या हनकोप व हजवतं कोहशकापंासून जखमेवर 
बसिारा रसाळ, नरम कोहशकारं्ा थर. यापासून प ढे त्वर्ाकोहशका तयार होऊन जखमेरे् संरक्षि होते. 
 
णकिणकि स्त्री.  एकसारखा होिारा (हकि) हा आवाज : ‘पि ही हकिहकि ! हे िं ंबरार् ंहास्य !’ 
– म खवटे १४१. [क. हकहिहकहि] 
 
णकिणकििे अहि.  घ ंगरार्ा आवाज होिे. 
 
णकिणकिाट प .  मोठ्या प्रमािावर होिारी हकिहकि. 
 
णकिणकिी स्त्री.  कारंजार्ा त षार; पाण्यार्ा कि; फवारा. 
 
णकिणकिी स्त्री.  (हवरू.) किकिी; तापार्ी हशरहशरी; किकि; ह डह डी; काटा. (को.) 
 
णकिणभि स्त्री.  सूक्षम आवाज : ‘पि असल्या हनजचनस्थळी हतथल्या हकिहभिीरे् जे अनाहमक भय 
वाटते’ – ययाती १२९. 
 
णकिा प .  १. घट्टा. पहा : णकि. २. क्षत; व्रि. 
 हव.  कीड पडलेले; क्षत पडलेले. 
 
णकिािा, णकण्हािा हिहव.  कशाला; कशासाठी. (हर्.) [सं. हकम] 
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णकिी, णकिे, णकण्हे हव.  घटे्ट पडलेले : ‘दावी रडोहन िंाले जे गंध उगाहळता ंस्वहात हकिी ।’ – 
मोहवराट १·१०६. 
 
णकिीणकिी अ. कंकिार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
णकिेवचे अहि.  मार बसलेल्या जागेरे् रक्त एकवटून ती जागा हनळसर हदसिे; रक्त साखळिे; 
घट्टा पडिे. (गो.) 
 
णकिॉ हव.  बारीक आवाजार्ा (मन ष्ट्य). (गो.) 
 
णकण्ि हिहव.  १. हकिहकि आवाजारे्. २. रातहकड्ाचं्या हकण्ि आवाजाप्रमािे. 
 
णकण्व न.  क जण्यार्ी हिया करिारी एक वनस्पती; पदाथच आंबवनू त्यातून मद्याकच  काढण्यासाठी 
उपयोगी पडिारे रव्य : ‘हवषापासून स रेख हकण्व े(एन्द्िंाइन्द्स) म्हिजेर् आंबविे काढता येतात.’ – भासं ८. 
[इं. यीस्ट] 
 
णकण्वद्रव्य न.  (वन.) हकण्वात (व इतर काही कवकातं) आढळिारा हियाशील काबचनी हनदेशक 
(हवतंर्क) पदाथच. 
 
णकण्वन  न.  आंबवि; हमश्रि. [सं.] 
 
णकण्वावस्था स्त्री.  (वन.) तंतूसारख्या शरीरार्ी प नः प नः हवभागिी होऊन अनेक कोहशकारं्ी माळ 
तयार होिे झकवा त्या स ट्या होऊन राहिे. त्यारं्ी साखरेच्या हवरवात हकण्वाप्रमािे मद्य बनवण्यार्ी प्रहिया 
होते. 
 
णकतका  हव.  केवढा. 
 
णकतकावा हव.  हकतव्या संख्येर्ा; कोित्या िमाकंार्ा; हकतव्या पायरीर्ा. (हकतवा यारे् 
िमवार्क) 
 
णकतणकतिॉ प .  हशा. (गो.) [ध्व.] 
 
णकतपत हिहव.  हकतीसे; कोित्या प्रमािाने पहरहमत; कोठपयंत. [सं. हकयत + पहरहमत] 
 
णकतिा, णकतिो, णकतिे हव.  केवढा; हकती. (खा. गो.) 
 
णकतव प .  १. ज गार खेळिारा; ज गारी; ज वबेाज : ‘स्वाश्रयसह नरकातंहर् ब डतो स्त्री–बंध वगच 
हकतवार्ा ।’ – मोकिच ४२·४१. २. (नाट्य) नाहयकेशी हवर्श्ासू नसून द सऱ्यार् स्त्रीवर अन रक्त असिारा 
नायक. ३. ठक; धूतच मािूस. 
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 हव.  ल च्चा; कपटी; धूतच. [सं.] 
 
णकतवा हव.  कोित्या िमार्ा, िमाकंार्ा पहा : णकतकावा 
 
णकतवेपिाचा पहा : णकतवा 
 
णकताब प .  पदवी; सन्द्मानदशचक सं्ा; राजा, सरकार इ. कडून हमळालेले नावाबरोबर लावायरे् 
सन्द्मानदशचक हर्न्द्ह; सन्द्मानदशचक मायना : ‘श्रीमंतानी स्वारीतून ‘राजहश्रया हवराहजत’ हलहावयार्ा हकताब 
हदल्हा…’ – बागोपले १३. 
 
णकताब प . स्त्री. प स्तक; लेख. [फा.] 
 
णकताब, णकताबजोड स्त्री.  उंटाच्या सरंजामापैकी एक वस्तू : ‘सालग दस्त हकले हजवधन फते केली 
तेव्हा वरत्या हकताब सापडल्या.’ – इएम पी ८१. 
 
णकताबखाना प .  प स्तकालय; गं्रथालय. [फा.] 
 
णकताबत स्त्री.  पत्र; लेख : ‘ऐसेर् हरवक्ती हकताबत पाठऊन हदल् आराम होये ते केले पाहहजे.’ 
– पेद. 
 
णकताबत, णकताबती स्त्री.  पदवी : ‘त्यासं हंबीरराव नावं – हकताबती देऊन’ – सभा ६२. [अर.] 
 
णकताबत, णकताबती स्त्री.  १. गोष्; बखर : ‘राजेरजवाड्ाचं्या हकताबती । दामाजीपतंाच्या बखरा 
वाहर्ती ।’ – अफला ९. २. पत्रव्यवहारातील शवेटरे् औपर्ाहरक ‘हे हवनंती’ या अथी वापरायर्ा शब्द. 
 
णकताबती रेघ (कारक नी व्यवहार) बदंाच्या साऱ्या हजल्ह्यावर (कोऱ्या भागाच्या हनम्म्यावर) जी रेघ 
काढतात ती. यापासून हकताबती – हलहहिे – प्रकार – रीती इ. = हजल्ह्याच्या सवच रंुदीवर हलहून मग 
द सरीकडे वळिे. पहा : रेघ 
 
णकताबवािा प .  पदवीधर : ‘य हनवसीटीर्ें हकताबवालें  हतच्या भजकातं हकती सापंडतील ?’ – हन 
३. [फा. हकताब] 
 
णकताबी  हव.   प स्तकी; अन भव नसलेला : ‘पि अहलकडच्या हकताबी हवद्वानास देशभाषेर्ा 
स्वप्नातही हवटाळ सोसत नाही.’ – मवाइ १७१. 
 
णकतावर स्त्री.  साध्या भाषेत साहंगतलेली हकीगत. 
 
णकणतएक, णकणतयेक, णकती, णकतीक, णकतेक, णकत्येक हव.  कोित्या संख्येने झकवा प्रमािाने 
पहरहमत; हकतीसे; काही; केवढे; थोडेसे; थोडे : ‘मत्साहरखन हे हकहतयेक वडेन ।’ – सारुह १·१३. [सं. 
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हकयत्] (वा.) णकती केिे तरी – १. काहीही केलेतरी. २. खरे पाहहले तर. णकती झािे तरी, णकती म्हटिे 
तरी – अनेक गोष्ी महत्त्वाच्या असल्या तरी एक महत्त्वार्ी गोष् अन कूल आहे हे दाखहवताना करायर्ा 
प्रयोग. 
 
णकतीतरी हव.  प ष्ट्कळ; अनेक. 
 
णकतीदा, णकतींदा हिहव.  हकती वेळा; प ष्ट्कळ वळेा; अनेकदा. 
 
णकतीशी, णकतीसी, णकतीसो स. ना. हकती. (हर्.) 
 
णकतीशीक, णकतीसक, णकतीसाक हिहव.  हकती वळेा; अदमासे हकती; हकतीसा (प्रश्नाथचक व 
नकारात्मक रर्ना). (क ि.) 
 
णकतुके हव.  हकती : ‘प ढे द ःख हकत कें  कळेना ।’ – अफला १. [सं. हकयत्] 
 
णकतुि प्रश्नाथचक सवच. 
 हव.  हकतव े: ‘द्वादशी असे हकत लें  हदवसी ?’ – उह २५८. 
 
णकतुिा हव.  केवढा; हकती : ‘गंधवांर्ा हकत ला केवा ।’ – म हवराट ४·१७. [सं. हकयत्] 
 
णकतेतर हिहव.  काहीतरी. 
 
णकतेब पहा : णकताबत : ‘हहशबेहकतेब’ – मइसा १५·२५४. 
 
णकतेबी हहशबे; हहशबेारे् कागद. 
 
णकतें हिहव.  काय. (गो.) 
 
णकत्ता प .  लहानसा मळा : ‘उसारे् हकत्त्यास ग ळार्ी भेली १ व सेवसबजी वगैरे म कदमीसंबधंीरे् हक्क 
स दामत आहेत’ – पेठे दप्तर १·१९. 
 
णकताँ हिहव.  काय (राजा, क ि.). 
 
णकत्ता प .  १. आदशचभतू म्हिून प ढे ठेवायर्ा, वळिदार अक्षरे काढलेला कागद; वळि : ‘कादरर्ं 
अक्षर म्हिजे हकत झा होता.’ – एल्गार १४. २. हा शब्द एकार् सदराखाली मोडिाऱ्या हनरहनराळ्या बाबनच्या 
प ढे लावतात. त्यावरून या बाबी एकार् सदरात येिाऱ्या आहेत असे समजायरे्. ज्यारं्ी खाती झकवा ठोकळ 
नामहनदेश एके हठकािी केला असून बाकीर्ा हवशषे तपशील झकवा माहहती द सरीकडे हलहहलेली असते अशा 
बाबी झकवा गोष्ी. ३. बाब; रक्कम; कलम; खाते. ४. (ल.) नम ना; ज्यारे् अन करि करायरे् असा मन ष्ट्य; 
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आर्रि, तऱ्हा. (हि. येिे, उर्लिे, हगरविे.) : ‘कर वळहवला अजे जें हवष्ट्ि धृत स्त्रीस्वरूप हकत झा तें ।’ – 
मोआहद ३३·१६. ५. हर्ठ्ठी. 
 हव. हिहव. सदरहू; उपय चक्त; पूवी साहंगतलेला (गं्रथ, उतारा इ.); संदभच देताना एखाद्या 
गं्रथारे् नाव एकदा आल्यावर लागलीर् प ढच्या वेळी त्या गं्रथारे् नाव हलहहण्याऐवजी वापरायर्ा शब्द. [फा. 
हकतअः] (वा.) णकत्ता घािून देिे – अम क गोष् अम क एका हवहशष् प्रकारे करावी म्हिून लेखाद्वारा झकवा 
स्वतःच्या आर्रिाने सागंिे, प ढे माडंिे. णकत्ता वळविे, णकत्ता णगरविे – नक्कल करिे; हगरहविे. णकत्त्यावर 
घाििे – हलहहण्यास हशकविे : ‘आपल्या इकडे म लाला हकत्त्यावर घालतात.’ – ग्याहरबाल्डी केळकरकृत. 
णकत्त्यावर बसविे – हलहायला हशकहवण्यार्ी स रुवात करिे : ‘मला हकत्त्यावर बसवला तेव्हा दप्तरार्ी 
पूजा करून प स्ती हलहायला लागलो.’ – माजी २७. 
 
णकत्ता हव. शअ. खेरीज; याहशवाय; इतर : ‘सवच वतचमान द सरे पत्री हलहहले आहे त्याजवरून 
कळेल. हकत झा वतचमान तपशील.’ – ऐलेसं ४५१४. 
 
णकत्ता प .  लहानसा मळा. 
 
णकत्ताइसम, णकत्ताइसाम प .  १. उपय चक्त मन ष्ट्य. 
 
णकत्ताखचय प .  १. हकरकोळ, हबनतपहशली खर्च. २. (हहशबेात) स्वतंत्र; हकरकोळ स्वरूपार्ी बाब; 
कोित्याही सदरात न येिारी बाब. 
 
णकत्ताबाब स्त्री.  १. अहनयहमत बाबी. २. काही हवशषे कारि नसताना बसहवलेला कर. 
 
णकत्तावाटिी स्त्री.  १. हकरकोळ खर्ासाठी बसवलेला कर; हनरहनराळ्या प्रकारर्ी तूट भरून 
काढण्याकहरता बसवलेला कर. २. हहशबेातून काढून टाकलेली सरकारी वस लातील एक बाब. (वांटिीर्ी 
टके्कवारी कमी करण्यासाठी.) 
 
णकत्ती, णकत्तके पहा :णकती, णकतेक 
 
णकत्याक हिहव.  का; कशाला (क . क ि. गो. हर्.) 
 
णकत्यावा हव.  हकतीकावा, हकतवा. 
 
णकत्येक  हव.  हकतीएक; काही; थोडे. 
 
णकत्त्या हिहव.  का. (गो.) [सं. हकम, हकयत्] 
 
णकत्त्या, णकत्त्याचे पत्र एखाद्या म द्द्ाच्या ख लाशासाठी स्वतंत्रपिे हलहहलेले पत्र : ‘आपि र्ार हकत्त्यारं्ी 
पत्रें जोडीसमागमें पाठहवलन तन प्रहवष् िंाली.’ – ऐलेसं ११८३. 
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णकत्िो हव.  हकती. (गो.) 
 
णकदर उपकार; कृत्ता. (अहह.) 
 
णकदरिे  अहि.  त्रासिे : ‘हकदरलेले जीव’ – भास २६२. 
 
णकदरसाळ स्त्री.  भातार्ी एक जात. (बे.) 
 
णकदरी रेघ (कारक नी व्यवहार) बदंारे् (अधा कागद) घड्ा घातल्याम ळे जे र्ार भाग होतात त्यापंैकी 
पहहल्या घराच्या मध्यापासून काढलेली रेघ. पहा : रेघ 
णकदवाळा हिहव.  केव्हा; कोित्या वळेी. (क .) [सं. हकयत+वलेा] 
 
णकदी हिहव.  कधी : ‘आय हकदीहह मोडो वेहे ।’ – हभ ३५. (हभ.) [सं. कदा] 
 
णकदे हव.  काही (गो.). 
 
णकनई, णकनी हिहव.  (बायकी) की नाही; हकमानपक्षी; हनदान तरी; कमीत कमी : ‘मन ष्ट्यानें हकनई काहंन 
तरी धीर धरला पाहहजे हों ।’ – रजप तक मारी तारा ४६९. [सं. हकम + न + हह] 
 
णकनणकन्या हव.  रडका. (िंाडी) 
 
णकनखाप, णकनखाब, णकन्खाब प .  सोनेरी, रुपेरी जरीच्या वेलब ट्टीरे् काम केलेले रेशमी कापड : 
‘अंगन हकनखाप घातले ।’ – ऐपो ३२. [फा. हकमखाब] 
 
णकनखापी हव.  हकनखाबारे् : ‘आंगडें टोपडें हकनखापी त्याला ।’ – पाळिेसंग्रह ९. [क. 
हकत झानारू] 
 
णकनतान न.  एक प्रकाररे् तागारे्, सिारे् कापड. पहा : कतान १ 
 
णकनतोक प .  संताप; राग. (व.) 
 
णकनन न.  (शाप.) मंगलहद्वप्राहिद आहि पातळ गंधकाम्ल याचं्या योगाने गंहधलहद्वअहमनारे् 
प्राहिदीकरि होऊन हकनन तयार होते. [इं. हकनोन] 
 
णकनरा, णकनरो हव.   १. बारीक व उंर् (आवाज). २. नाकातून येिारा आवाज (बोलिे). ३. नाकात 
बोलिारा : ‘गाहयकेर्ा हकनरा आवाज आम्हाला वेडावत होता.’ – पालखी ५९. 
 
णकनरी स्त्री.  १. गाण्यामधील हटपेरे् सूर; वाद्यार्ा हकिहकि आवाज. २. एक तंत वाद्य. [सं. हकन्नर] 
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णकनिा, कें डिा  हिहव.  कशाला. (हर्.) 
 
णकनवट  स्त्री.  कमरेला होिारा एक रोग. (गो.) पहा : कनवट [सं. कहट] 
 
णकनट्ट्ट्या प .  मळ. (व.) 
 
णकनळ स्त्री.  एक िंाड. (क .) पहा : ककजळ 
 
णकना, णकने, णकन्हे प . न.  घट्टा; वि पडलेले कातडे; वि; हकवि; हकवन.पहा :णकि (हि. पडिे.) 
 हव.  बहधर; स्पशच् ानरहहत; हकडे पडलेले; ज्याला क्षत पडले आहे असा. पहा : णकवन्या [सं. 
हकि] 
 
णकना हव.  बहधर; स्पशार्ी जािीव न होिारा. 
 
णकना प .  मायाळूपिा. 
 
णकनार, णकनारी  स्त्री.  १. काठ; कोर; पट्टी; बारीक काठ (रंगीत झकवा साधा, रेशमी वगैरे 
वस्त्रार्ा). २. (वस्त्रोद्योग) रेशीम उकलून तनसळीवर तनतनतात व ग ंडाळून काढतात त्याला हकनार झकवा 
वधी म्हितात. [फा. हकनार्] 
 
णकनारसांधि न.  (यंत्र.) एका समपातळीत दोन त कडे ठेवनू जोडिे. 
 
णकनारा  प .  तीर; काठ; बाजू; गोट (सम र, नदी, शते, पवचत इ. र्ा). [फा.] (वा.) णकनारा 
खेचिे – १. अंग ओढून घेिे; अंग काढून घेिे : ‘हे समजतार् उर्लन हकनार खेरू्न हटपू राहहला.’ – ऐलेसं 
४३५६. २. मागे घेिे; पदर मागे ओढिे : ‘फौजेरे् आवाईने सोडून हकनारा घेतला तर तूतच शह त टला हे काम 
जाले.’ – ऐलेसं १९०९. णकनारा घेऊन असिे – दूर कडेला असिे; एखाद्या गोष्ीत प्रत्यक्ष भाग न घेिे : 
‘हरीपतं फडके हकनारा घेऊन होते (म्हिून वार्ले).’ – सब ४०. णकनारा णपच्छाडीचा करिे – माघार घेिे; 
पराङ्म ख होिे : ‘….त्यािंी द वाई सरकारर्ी घातली म्हिोन आम्ही हकनारा हपच्िाडीर्ा केला.’ – ऐलेसं 
५१३३. 
 
णकनास  प .  अनथच; कहर : ‘…बदअमल गरतीशी केले येसे हकनास केला.’ – ऐसंसाखं ३·२०७. 
 
णकनीट  स्त्री.  काळोख : ‘म्हशीर्ी धार देऊन हकनीट पडताना घराकडे गेलो.’ – गोता ४. 
 
णकने पहा : णकना 
 
णकनीिाख, णकनोिाख स्त्री.  लाखेर्ा एक प्रकार. 
 
णकन्न हव.  बहधर : ‘समदा आवाजर् कान हकन्न करिारा.’ – गोता १३४. 
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णकन्नर प .  १. स्वगातील एक गायक जात; एक उपदेव; एक देवयोनी. यारे् तोंड घोड्ासारखे असते 
अशी समजूत आहे : ‘येर स र नर हसद्ध हकन्नर ।’ – ्ा ११·५०६. २. गाण्याबजावण्यार्ी कला जोपासिारी 
एक जात : ‘नामा म्हिे नाही त झ्या रूपा पार । तेथे मी हकन्नर काय वानू?’ – नामदेव. [सं.] 
 
णकन्नर प .  (मोटर) मोटरगाडी साफसूफ करिारा. [इं. क्लीनर] 
 
णकन्नरकी स्त्री.  मोटार साफ करण्यार्ी काम : ‘हकन्नरकीत म रलेले पोर मोटारच्या टपावर 
कडमडत होते.’ – काआ ७. 
 
णकन्नरवािा प .  बासरीवादक. 
 
णकन्नरी स्त्री.  १. हकन्नर उपदेवार्ी स्त्री.२. एक वाद्य. पहा : णकनरी [सं.] 
 
णकन्ना प .  पतंगाला उडवण्याकहरता बाधंलेला द शाखी दोरा. (वा.) णकन्नी खािे – पतंग िं किे. 
 
णकणन्नणमत्त हिहव.  कोित्या कारिास्तव; कशासाठी. [सं. हकम + हनहमत झ] 
 
णकन्हई स्त्री.  (वन.) एक मोठे वाढिारे िंाड. यार्ी पाने टाकळ्याच्या पानांसारखी असतात. 
 
णकन्ही स्त्री.  जोंधळ्यावर पडिारा एक रोग. पहा : कािी 
 
णकन्ही स्त्री.  ख िा; हर्न्द्हे : ‘हात ध ऊन पाख केला. हातर्ी हकन्द्ही हलहहली.’ – ज्य ू२६८. 
 
णकन्या हव.  १. उंर् हटपेर्ा (आवाज, सूर, आलाप). २. नाकातील; अन नाहसकय क्त (भाषि). पहा : 
णकनरा 
 
णकन्या प .  वागं्याच्या वगातील एक वनस्पती. 
 
णकपळा, णकपळी  प . स्त्री. कपर्ा; ढलपी; टवका; कपरी; (दगड वगैरेर्ी) उडालेली र्ीप. (को.) 
 
णकफाइती, णकफायती, णकफाईतदार, णकफायतवार, कफायतशीर हव.  नफ्यार्ा; फायदेशीर; 
लाभदायक. [फा. हकफायत] 
 
णकफाईत, णकफायत स्त्री.  नफा; फायदा; लाभ : ‘त्यापासून त्यास मोठी हकफायत िंाली.’ – हन 
६१४. [फा. हकफायत] 
 
णकफाईतसफा प .  फायदा. 
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णकफाईत सफेवार फायदेशीर. 
 
णकबिगा पहा : णकब्िेगाह : ‘त्यानंतर आमरे् हकबलगा नवाब अबद ल हकीमखाँ यारें् कारकीदीत’ 
– इसंपेदसपभा २३४. 
 
णकबिा, कणबिा प .  क ट ंब; पहरवार : ‘भावझसग राऊ यार्ा हकबला कन्द्हेयास होता’ – पेद १०·३६. 
[फा. कहबला] 
णकबिेकाबे हव.  वडील; पूज्य : ‘त्यासी हकबलेकाबे जािाव.े’ – पेद १५·८०. [फा.] 
 
णकबीन स्त्री.  (नाहवक) गलबतार्ा स कािूकडील (मागील) भाग. हा काहीसा कमानीसारखा गोल 
असून बाकीर्ा झभतीसारखा उभा असतो. [इं. केहबन] 
 
णकबीर स्त्री.  हकळस; घृिा. (िंाडी) 
 
णकबीर स्त्री.  हफकीर; पवा. (व.) 
 
णकबुझ (कृषी.) इस्त्राइलमधील सहकारी तत्त्वावर र्ालिारी शतेी अथवा वसाहत. 
 
णकबोकी  प .  पािघोडा; हहपोपोटेमस. [स्वाहहली] 
 
णकब्िगाही हव.  वदं्य; नामदार : ‘हकब्लगाही खान’ – भाषसंवृ १३५. [फा. हकब्लागाह] 
 
णकब्िह हव.  पहवत्र; मोठा. [फा.] 
 
णकब्िेगाह हव.  १. मूळ अथच – प्राथचनेकहरता ज्या हदशकेडे तोंड करायरे् ती हदशा. २. वदं्य : 
‘हकब्लेगाह नारायिराव साहेब’ – ऐलेसं ७. ६५६५. [फा. हकब्लागाह] 
 
णकब्िेनुमा न.  होकायंत्र; हदशादशचक यंत्र. [फा.] 
 
णकमखाप पहा : णकनखाब 
 
णकमती हव.  मूल्यवान; बह मोल. [फ.] 
 
णकमणप हिहव.  (नकाराथी प्रयोग) म ळीर्; हबलक ल; काहीर्; थोडेस द्धा; झकहर्तमात्र. [सं.] 
 
णकमया, णकणमया स्त्री.  १. प्रार्ीन रसायनशास्त्र. २. (रसा.) हीन धातूरे् (हवशषेतः ताबंे) स विच बनहवण्यार्ी 
गूढ हवद्या : ‘हनधी दैवे लाभल्या हातन । हकमथच शोधाव्या हकमयाय क्ती ।’ – नव २३·९०. ३. (ल.) ज्यापासून 
फार मोठा लाभ होतो असा धंदा, व्यापार, यंत्र. ४. दीघाय ष्ट्य देिारे औषध शोधून काढण्यार्ी ग प्त हवद्या. ५. 
जादू; य क्ती; कौशल्य. [फा. हकहमया] 
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णकमयागर, णकमयागार प .  १. हकमया, जादू, र्मत्कार करिारा. [फा.] २. (रसा.) धातू पहरवतचन 
हवद्या जाििारा शास्त्र्. 
 
णकमरू न.  हर्लट; मच्िर. पहा : ककबरू (गो.) 
 
णकमथय हिहव.  का; काय म्हिून; कोित्या कारिाकरता; कशासाठी. [सं.] 
णकमसान न.  हपवळे अगर सोनेरी रंगारे् कमावलेले कातडे, र्ामडे (जोडे, ित, पडदे यासंाठी). 
 
णकमान, णकमानपक्ष, णकमानपक्षी हिहव.  हनदान; कमीत कमी; थोड्ात थोडे; कहनष्ठ पक्षी; काही नाही 
तरी. ‘हकमान पक्षी तीन पायारं् ंका होईना, घोडं लागतं.’ – हवभतू – ४. [सं.] 
 
णकमान संकेत (मानस.)बरेर् अध्ययन िंाल्यानंतर मूळ उिीपकार्ा लहान झकवा अपूिच भाग हदल्यास 
अन हिया हनमाि होऊ शकते हे अध्ययनातले तत्त्व. 
 
णकमानीि हव.  (वन.) सम राच्या पाण्यासारख्या हहरवट रंगारे्; हनळसर हहरव.े 
 
णकमाम प .  हवड्ाच्या पानाबरोबर खायर्ा तंबाखूर्ा एक स गंधी प्रकार. 
 
णकमूस, णकमेस न.  मच्िर; कीटक. पहा : ककबरू (गो.) 
 
णकमोनो  प .  जपानी लाबं अंगरखा. 
 
णकमॉष प .  जरीर्ी टोपी : ‘मस्तकी हकमॉष, अंगात अंगरखा.’ – श्रीयो १·४८३. 
 
णकयत हव.  हकती; हकतीसे. 
 
णकयाम हव.  शार्श्त. [फा.] 
 
णकयामत स्त्री.  शार्श्तता. [फा.] 
 
णकर, णकरु, णकरू हिहव.  खरोखर; खहर्त; खात्रीपूवचक : ‘इएर्ा हकरंू प्रािेर्श्रू । फ ि ऐसा नाहन 
योगेर्श्रू ।’ – हशव ८४७. [सं. हकल] 
 
णकर उद्गा. पराजयदशचक उद्गार : ‘बहहिी घाली वार । अवघ्या म्हिहवते हकर ।’ – ब ५९३. [ध्व.] 
(वा.) णकर खािे – टेकीला येिे; हजकरीला येिे. (व.) 
 
णकर प .  दार घासल्याम ळे होिारा झकवा रातहकड्ाने केलेला ककच श आवाज. 
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णकर उद्गा.  प रे; बस्स. 
 
णकरकिे अहि.  १. झककाळी फोडिे (हत झीने). २. दया येईल अशा प्रकारे गयावया करिे; रडिे; 
(हभकारी, मूल वगैरेंनी) हकरहकरिे. ३. त्रासिे; क रक र करिे : ‘हभक्षा मागता ं हकरकों नये ।’ – दास 
१४·२·१८. [ध्व.] 
 
णकरकाडा हव.  काटक ळा; रोड; अशक्त. 
 
णकरणकटिे अहि.  खरकटे वगैरेनी हात झकवा स्वयंपाकार्ी भाडंी करवडिे; बरबटिे; हाताला अथवा 
भाडं्ाला (कहिक, भात वगैरे) हर्कटिे. 
 
णकरणकर, णकरकीर स्त्री.  १. हपरहपर; प ष्ट्कळ वळेपयंत र्ाललेला, त्रास उत्पन्न करिारा शब्द, 
आवाज (मूल, हभकारी इ. र्ा); कटकट. (हि. करिे, लाविे, माडंिे.) २.कानस घासल्याम ळे होिारा 
आवाज. 
 हिहव. क रक रत; म ळम ळ. (हि. वाजिे, रडिे, करिे.) [ध्व.] 
 
णकरणकरिे अहि.  क रक र करिे. पहा : णकरणकर 
 
णकरणकरा हव.  हकरहकर करिारा; वाजिारा; क रक ऱ्या : ‘नेहमन आईच्या कडेवर वागिारे पोर 
जसें हकर्कट व हकरहकरें होत जाते.’ – हनमा ४२९. 
 
णकरणकरीत हव.  हपरहपरे; खट्याळ; हर्डखोर (मूल). 
 
णकरणकरे न.  १. म लारें् एक करकर आवाज करिारे लाकडी खेळिे. २. गोफिीमध्ये दगड 
ठेवायर्ी मधली जागा. 
 
णकरणकरॉ, णकरणकरो प .  १. पाकोळा नावार्ा मासे खािारा पक्षी. (गो.) २. हकरहकर करिारा 
मन ष्ट्य. 
 
णकरणकसा प .  हकडलेल्या लाकडार्ा भ सा, पीठ. लाकडाला कीड लागल्यास त्यातून बाहेर 
येिारा खसखशीसारखा पदाथच. 
 
णकरकी  स्त्री.  १. नक्षीर्ा सोन्द्यार्ा आकडा, फासा. २. ब गडीरे् मळसूत्र. ३. कठड्ामधील 
मळसूत्रार्ा आकार कोरलेला लाकडी गज. 
 
णकरकीट, णकरकीठ स्त्री.  दात खािे. [ध्व.] 
 
णकरकीदार हव.  हकरकीप्रमािे पट्ट्ट्या झकवा वढेे असलेले (पागोटे). 
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णकरकूळ, णकरकोळ हव.  १. रोडका; काटक ळा; बारीक; लहानसा; िोटेखानी; पाहहजे त्यापेक्षा 
कमी. २. फ टकळ अथवा लहान प्रमािात हवकत घेतलेला झकवा हदलेला माल, धान्द्य; त्यार्प्रमािे असलेला 
व्यवहार. ३. हर्ल्लर; मोघम; अहनहश्चत स्वरूपारे्; कमी महत्त्वारे् (हजन्नस, प्राप्ती, खर्च, बाब, गोष्). ४. 
बारीक (आवाज, स्वर). ‘या शहरात मालार्ी हकरकोळ खरेदी कधीहह हलहू नये.’ – म ंव्या ५०. [क.] 
 
णकरकोळ नािे ख दा; हर्ल्लर; मोड. 
 
णकरकोळ वसूि अवातंर प्राप्ती; सरकारात जमा केलेला पैसा, धान्द्य इ. 
 
णकरकोळ णशरकोळ हर्ल्लर; हकरकोळ हर्रकोळ : ‘…प ढेंहह हकरकोळ हशरकोळ साधेल तें उरकाव.े’–
ऐलेसं ११७३. 
 
णकरकोळी स्त्री.  हकरकोळ वस्तंूर्ा ढीग. 
 
णकरकोळीने हिहव.  फ टकळ; थोड्ा प्रमािात (हवकत घेिे इ.). 
 
णकरकाँब्डे हव.  वाकडेहतकडे. (गो.) 
 
णकरखाद हव.  हकराने, पोपटाने झकवा कोित्याही पक्षयाने खाल्लेला. (को.) 
 
णकरगी, णकरगुिी स्त्री.  साडी; हर्रडी (बे.) [सं. र्ीर. क. हकर = लहान] 
 
णकरगे स्त्री.  मूग, धान्द्य. (गो. हि.) 
 
णकरच स्त्री.  तरवारीर्ा एक प्रकार. 
 
णकरचि स्त्री.  बारीक र् रा; फोडी. (हर्.) 
 
णकरचंड हव.  १. प्रर्डं. २. हकर्कट; ग ंताग ंतीरे्; भानगडीरे् : ‘त्यासी काम हकरर्डं बह त परंत  
स्वामीआ्ेवरून रात्रीर्ा हदवस करून आटोहपलें .’ – पेद २५·६१७. 
 
णकरट न.  गोर्ीड. (गो.) 
 
णकरटा हव.  १. कृपि; कंजूष. २. बारीक टाकार्ी लेखिी. ३. अशा लेखिीने हलहहलेले हगर्हमड, 
द बोध (अक्षर). (झनदेने म्हितात.) ४. कृश; गरीब; हभकार; हकरकोळ (इमारत लाकूड). ५. कमजोर; 
लहान; हकनरा (आवाज, उच्चार). ६. लहान, ख रटे, हनःसत्त्व (फळे वगैरे). ७. अशक्त, कमजोर (दात, 
रे्हरा) : ‘त्यार्ा रे्हरा लाबंट व हकरटा होता.’ – हाकाधं २०८. ८. काटक ळा; ठेंगिा (मािूस). ९. 
(सामान्द्यपिे) नष्वीयच; नष्सत्त्व. [क. हकर = लहान] 
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णकरड, णकरडू न.  १. कीटक. २. लहान साप : ‘ती हकरडंू तरी कापडारे् । परी लहरी येत होहतया 
सारे् ।’ – ्ा ११·५४. [क. हकर = लहान] 
 
णकरडरू पहा : णकरडू : ‘देखा एहक क हसमाहज हकरडरुए ।’ – वह १०४. 
 
णकरडा प .  हकडा : ‘मज जसा रगडहशल हकरडा.’ – रामजोशी (मला) ११०. 
 
णकरडाविे अहि.  साप र्ाविे. (बे.) 
 
णकरडी स्त्री.  पे्रतार्ी हतरडी; ताटी. (वा.) णकरडी पाजळिे – एक हशवी; हतरडी जाळिे; मढे गाडिे : 
‘त्या मेल्या सत्यनारायिार्ी हकरडी पाजळली’ – जोफ  २३९. णकरडी बसविे – (एक हशवी) मढे बसहविे. 
णकरडी बांधिे – (एक हशवी) हतरडी तयार करिे. णकरडी मोडिे – (एक हशवी) पे्रत नेताना हतरडी मध्येर् 
मोडून अपशक न होिे. पहा : णतरडी 
 
णकरडुव  न.  हकडा : ‘अहववके हकरडवें तत्त्वता ं। अहवद्या भ्राहंत जलदेवता’ – राहव १५·४. 
 
णकरडू न.  लहान मूल : ‘तो मरून गेला. मी ही हकरडं वाढवायला मागं राहहले.’ – र्दं २८. 
 
णकरडंू न.  सूतासारखा लाबं हकडा. 
 
णकरि न.  उडी; नेम. पहा : णकराि. (वा.) णकरि साधिे – बरोबर, नेमकी उडी मारिे; बरोबर नेम 
मारिे; हल्ला : ‘क रयाने भ रनच्या (सस रीच्या) हकरिातून हनसटाव ेही गोष्’ – डोह १४४. (को.) 
 
णकरि प . न. १. सूयच, र्रं इत्यादी तेजस्वी पदाथांपासून हनघालेली प्रकाशशलाका; प्रकाशार्ी रेघ. २. 
सूयारे् ऊन : ‘हकरिें कैर्न न गवता ंअकच  ।’ – राहव १·४२. [सं.] 
 
णकरिचक्र न.  हकरि मंडळ (सूयाभोवतालरे्); सूयार्ी अंश माला. [सं.] 
 
णकरिन  न.  प्रकाश देण्यार्ी, बाहेर फेकण्यार्ी हिया. [सं.] 
 
णकरिपरावतयक दुर्णबि हजच्यात आकाशातील पदाथांच्या हकरिारें् परावतचन होऊन तो आपिास हदसतो 
ती द र्मबि. 
 
णकरिपरीक्षा शरीरातील अवयवाचं्या ल्स्थतीबिल हकरिाचं्या साहाय्याने हर्हकत्सा. 
 
णकरिपुष्पक न.  (वन.)ग च्िासारख्या फ लोऱ्यावररे् पहरघातील फूल. उदा. सूयचफूल, शवेतंी. 
[सं.] 
 
णकरिमािी प .  सूयच. 
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णकरिवक्रीभवन  न.  प्रकाशारे् हकरि एका माध्यमातून द सऱ्या रव झकवा अधचरव पदाथातून 
जातात तेव्हा त्यारें् विीभवन होते. याला प्रकाशविीभवन झकवा हकरिविीभवन म्हितात. 
 
णकरिशिाका स्त्री.  हकरिारं्ी रेघ, स्तम्भ, ओळ. 
णकरिे सहि.  पसरिे; हवसकटिे : ‘हजकडे हतकडे अप ल्या वदनाहंतल उग्र गरल ते हकरती ।’ – क अक 
७७. [सं. कृ = हवसकटिे, पसरिे] 
 
णकरिोत्सगय प .  काही रव्यातूंन अदृश्य हकरि बाहेर फेकले जािे; रेहडयमसारख्या भारी 
मूलरव्याचं्या अिूरें् स्वाभाहवक हवभाजन. [सं.] 
 
णकरिोत्सगी हव.  अहतशय गहतमान अदृश्य हकरि बाहेर फेकिारा : ‘रेहडयम, थोहरयम, य रेहनयम 
ही हकरिोत्सगी रव्ये होत.’ – भाअहश ९४. 
 
णकरिोत्सगी उपचार हकरिोत्सगी प्रारिाचं्या सजीवनाशक ग िधमांर्ा हनयंहत्रत वापर करिारी उपर्ार 
पद्धती. 
 
णकरिोत्सगी कािणनधारि (प रा.) ‘क्ष’ हकरिाचं्या साहाय्याने केलेली कालहनहश्चती. 
 
णकरिोत्सजयन न.  आंतहरक प्रहतहियेम ळे हकरिोत्सगी पदाथापासून बाहेर पडिाऱ्या शक्तीरे् 
उत्सजचन (म्हिजे हकरिोत्सजचन). पहा : णकरिोत्सगय [सं.] 
 
णकरिोत्सजी हव.  आंतहरक प्रहतहियेम ळे हकरिोत्सगी पदाथापासून बाहेर पडिाऱ्या शक्तीरे् 
उत्सजचन करिारा. 
 
णकरिोत्सार पहा :णकरिोत्सगय 
 
णकरिोत्सार णचत्रि (प रा.) ‘क्ष’ हकरिाचं्या साहाय्याने केलेले हर्त्रि, घेतलेला लेख. 
 
णकरिोत्सारी हव.  (शाप.) एक झकवा अनेक प्रकाररे् अदृश्य हकरि (अल्फा, बीटा, गामा) बाहेर 
फेकिारी (वस्तू); हकरिोत्सगी. [सं.] 
 
णकरिोत्सारी क्ष णकरििेख हकरिोत्सारी पदाथातून हनघिाऱ्या हकरिाचं्या साहाय्याने एखाद्या 
पदाथार्ी िायाहर्त्राच्या हफल्मवर घेतलेली प्रहतमा. 
 
णकरदार न.  हहशबे वगैरे प रविीबदंाच्या मार्थ्याला हलहहलेला महहना आहि वषच अथवा थोडेसे शब्द; 
पूवीच्या भरलेल्या बदंार्ा हवषय प ढे र्ालहवण्याकहरता हमळवनू आिलेला कागद; जमाखर्ाच्या वहीत 
मागच्या पानार्ा संदभच ज ळण्यासाठी प ढच्या पानावर मागील पानावरील आकडे, महहना, तारीख इ. उतरवनू 
घेतलेला भाग. [फा.] 
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णकरप प .  बारीक माशारं्ा जमाव. [सं. कृहम] 
 
णकरपि, णकरपाि, णकरपन, णकरपान हव.  लहान; बारीक; अशक्त : ‘दामू उघडार्, त्याम ळे त्यार्ी 
काया हकरपान हदसत होती.’ – बाब ६३१. (राजा. क ि.) 
णकरपि, णकरपीि, णकपि प .  कृपि, कंजूष मािूस. (गो.) [सं. कृपि] 
 
णकरपाि न.  कृपाि; खड ग; शीख मन ष्ट्य धमा्ा म्हिून जवळ बाळगतो ते शस्त्र. [सं. कृपाि] 
 
णकरम, णकरमा प .  जंत : ‘पहरिामी मला हकरमे मात्र िंाले.’ – माजी ११. [सं. कृहम.] 
 
णकरमाड, णकरमाडा, णकरमाडी, णकरमाडे, णकरमांड हव.  कृपि; हर्कू्क; कर  : ‘परवाच्या 
समेटभगंारे् खापर हकरमाड व्हाइसरायारे् डोक्यावर फ टिारें असो कन, हावऱ्या काँगे्रसच्या डोक्यावर 
फ टिारें असो.’ – के २०·९·३०. 
 
णकरमािी ओवा, णकरमािी वोवा र्ोर ओवा. हा इराि देशात हपकतो. यार्ी र्व कडवट असते. 
 
णकरणमजी, णकरमीजी, णकरमेजी हव.  एक प्रकारर्ा रंग. हा रंग हवहशष् प्रकारच्या हकड्ापंासून तयार 
होतो. लाल रंगातील एक िटा. [फा. हकरहमिं] 
 
णकरणमडा हव.  हकडहकडीत : ‘त्यो तसा हकरहमड्ा अंगार्ा.’ – रैत १०९. 
 
णकरणमष्टाि हव.  क रूप; बेढब (स्त्री, वस्तू) : ‘मेली आपि हकरहमष्ाि आहि द सऱ्याला नाव ंठेवायर्ं 
अन ष्ठान.’ – आईर्ी माया १३. 
 
णकरमीज, णकरमेज न.  ज्यापासून हकरहमजी रंग तयार करण्यार्ा पदाथच हमळतो असा एक 
प्रकारर्ा हकडा. [सं. कृहमज] 
 
कणरमे, णकम्या न.  पडसे; शेंबडू. (क . गो.) [सं. कृहम] 
 
कणरम्या बोळ लहान म लाचं्या जंतहवकारावरील एक औषध. 
 
णकरिी  स्त्री.  हात अगर पाय यात काटा गेल्याम ळे पडलेला घट्टा, घर, भोवरी. (क .) 
 
णकरिी, णकरळी  स्त्री.  न कती हदसू लागलेली बारीक लहान काकडी : ‘येलाला तर एकबी 
हकरळी न झभड ऱ्हाईना.’ – गोता ११९. 
 
णकरव प .  खरजेतील एक जंतू.[सं.] 
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णकरवट  स्त्री. किवट. (क .) 
 
णकरवि  न.  १. नक्षीरे् झकवा वलेब ट्टीरे् कोरीव काम; हर्त्रकाम; हर्त्रारे् कसब : ‘हकरविभरू्गंा 
हवस्मयोत्कषच सारंगा ।’ – राला ३७. २. पोपट, मोर इ. पक्षयारं्ी हर्ते्र. [सं. कृ = करिे] 
 
णकरविे, णकरणविे उहि.  लाकूड, धातू, माती वगैरेवर हर्त्र, आकृती वगैरे कोरिे. 
 
णकरवंत  प .  १. सावतंवाडीकडे राहिारी ब्राह्िातंील एक पोटजात व त्या जातीतील व्यक्ती. 
२. मािसाच्या मृत्यनंूतरच्या हदवसारें् हियाकमच करिारे. [सं. कृमवतं] 
 
कणरवा, कणरवे प .  न.  १. डोंगरात झकवा सपाटीवर आढळिारा एक खेकडा. यार्ा रंग काळसर 
पाढंरा असतो. २. गाठ, फास. 
 
णकरणवजिे, णकरव्याजिे अहि.  भात, भाजी वगैरे बरोबर न हशजल्याम ळे नासिे, खराब होिे; अधे कच्चे 
भाजिे. 
 
णकरणवतिे सहि.  १. (दात) वाजहविे; हकरहकर आवाज करिे. २. (ल.) मागिे; तोंड वेंगाडिे : 
‘आहि पव्हेसाठन स दामयाप्रहत । दातं हकरहवतसा ंकैसे ।’ – स्वान  ३·३·४३. [ध्व.] 
 
णकरणवि प .  सपच; हकरडू : ‘हकरहवल जैसा पसरला ।’ – वसेीस्व ४·९९. 
 
णकरवे न.  १. लाकूड वगैरे घासण्यासाठी तयार केलेले माशाच्या खरखरीत पाठीरे् हाड. (को.) २. 
खेकडा : ‘येकागंी करूहन हकरवें धरूहन आहिलें  ।’ – दाहव ३५६. ३. पहा : णकणररें 
 
णकरसाि, णकरसान, णकसाि प .  शतेकरी : ‘रयत, हकरसान याजवर महाराजारं्ी दया’ – हवहक्षप्त 
२·११९. [झह.] [सं. कृष–कृषाि] 
 
णकरळ, णकरळी न. स्त्री. १. नवीन कोंब फ टलेली हरळी. २. अंक र, ज्वानी; जोमदारपिा : ‘नात  कोंवळें  
हकरळ ।’–यथादी १·२९१. ३. जोंधळ्याच्या कोवळ्या स रव्यातं उत्पन्न होिारा एक हवषारी हकडा. हा हकडा 
खाल्ला असता जनावर मरते. त्याम ळे ग राला होिाऱ्या रोगाला म्हितात. (हि. लागिे.) : ‘अरे सख्यारे हा 
मदन अहनवार । ज्यार फार करी हकरळा ।’ – प्रला ९४. ४. जोंधळा, बाजरी यारं्ी कापिी िंाल्यावर शतेात 
राहहलेले त्यारें् धस, सड. ५. नेप्तीरे् िंाड व हतरे् फळ. (कर.) ६. भरत येिाऱ्या जखमेर्ा आतील भाग. 
(हि. बाधंिे, येिे, धरिे, फ टिे.) (कर.) 
 
णकरळा हव.  हकरटा (आवाज) : ‘मागंीि हकरळ्या आवाजात पोराला हशवीगाळ घालत होती.’ – पवंा 
९६. 
 
णकरळी स्त्री.  पायार्ा एक रोग; भोवरी. पहा : णकरिी 
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णकरळी स्त्री.  हकरकोळ; बारीक; लहानपिर्ी अवस्था : ‘कवळी हकरळी नव्हती त मर्ी पाहहली पंर्हवशी 
।’ – पला १०४. 
 
णकरंगळी पहा : करंगळी 
 
णकरंव प .  खरजेच्या प ळीतील स ईच्या अग्रापेक्षाही लहान जंतू. (क .) 
 
णकराईत, णकराईत कोडशी न.  काडेहर्राईत. याच्या काडेहर्राईत व पालेहर्राईत अशा दोन 
जाती आहेत. यार्ी वाळलेली पाने, फ ले, फळे, म ळे, काष्ठें ही पौहष्क, ज्वरनाशक व सारक आहेत. 
आम्लहपत झावर यार्ा काढा करून त्यात मध घालून देतात. [सं. हकरात, हर्राहटका] 
 
णकराईत फुिकी हर्राइतार्ी लहान जात. 
 
णकराची  स्त्री.  कट्यार; बरर्ी : ‘हततक्यात प न्द्हा त्या स्वाराने रािीसाहेबाचं्या िातीत हकरार्ीर्ी 
हूि मारली.’ – रािी लक्षमीबाई २४०. 
 
णकराटिे अहि.  हकरच असा आवाज करिे : ‘रातहकडे हकराटत होते.’ – अजून १३१. 
 
णकराि न.  १. उडी; उड्डाि. पहा : णकिाि. (काहनच्या मते खाली डोके वर पाय करून मारलेली 
उडी.) (हि. मारिे, टाकिे, साधिे.) : ‘उड्डािें हकरािें घेती गगनन ।’ – म वन १५·१५७. २. संधान; हनशाि; 
नेम. (हि. साधिे, बाधंिे, र् किे.) ३. श भग्रह य ती; संधी; योग्य समय. [सं. हकल – खेळिे] 
 
णकराि प .  उगवत्या अगर मावळत्या सूयारे् मंद हकरि. (हि. पडिे, राहिे.) (क ि.) 
 
णकरािा, णकराना प .  लवंग, हमरी, हमरच्या, गूळ, तूप, साखर इ. माल; वािसामान. [सं. हि 
= हवकत घेिे, ियि] 
 
णकरािा प .  संगीतके्षत्रातील एक घरािे. स राला महत्त्व देिे हे या घराण्यारे् वैहशष्ट्ट्य आहे. 
 
णकरात प .  १. एक अरण्यवासी जात; हभल्ल. ही जात हशकारीवर हनवाह करते : ‘तो भेटला ग हक नाम 
हकरात वाटे ।’ – वाभभा ५०. २. पहा : हकराइत. ३. हकरातवषेी शकंर. 
 
णकराती  स्त्री.  १. हभल्लार्ी बायको; हभल्लीि : ‘आझलहगली प नरपी प्रमदा हकराती ।’ – आश १९. 
२. र्वरी घेिारी स्त्री.३. हभल्लीिीर्ा वेष घेतलेली पावचती. ४. स्वगंगा. 
 
णकराया  प .  भाडे : ‘दोन नावा तीनशें रुपयारं्ी हकराया करून पटण्यास आलो.’ – पदमव ७३. 
[अर.] 
 
णकराविे अहि.  पोपटासारखे बोलिे. (गो.) [सं. हकर] 
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णकराळ पहा : णकरळ 
 
णकराळचें अहि.  कावळ्यासारखा ककच श आवाज काढून ओरडिे; ककच श आवाज काढिे; 
झककाळिे. (को.) [ध्व.] 
णकराळी  स्त्री.  झकर्ाळी; ककच श आरोळी; हत झीर्ी झककाळी. (को.) [ध्व.] 
 
णकरांची  स्त्री.  तोफेच्या मागर्ी दारूगोळ्यार्ी पेटी. 
 
णकरांटी  स्त्री.  लहान पोपटार्ी जात. (गो.) [सं. कीर] 
 
णकरांमोरां न.  पोपट, मोर वगैरे पक्षी झकवा त्यारं्ी हर्ते्र. (गो.) 
 
णकरांव न.  (वाघ वगैरेर्ी) उडी; घाला. पहा : णकरि (गो.) 
 
णकणररे न.  झशक्यावर भाडें घट्ट बसाव ेम्हिून झशक्याला वर बाधंतात तो फास. (को.) 
 
णकणरस्ताव प .  हिस्ती जात व त्या जातीतील व्यक्ती. (गो.) [पो. हिस्ताओ] 
 
णकरी स्त्री.  १. क्षयरोग. २. (ल.) कीड : ‘मज संसारन कैं र्ें झर्तेनें लागता ंहकरी हटकिे ।’ – मोसभा 
३·२९. 
 
णकरी स्त्री.  लसिार्ी कळी. (िंाडी) [सं. कहलका] 
 
णकरीट प . न.  डोक्यावरर्ा म क ट. 
 
णकरीट प .  सूयाभोवती असिारे लखलखीत प्रकाशारे् वलय : ‘(सूयाच्या) दील्प्तगोलाबाहेर जे कवर् 
आहे त्याला विचगोल म्हितात. विचगोलाबाहेर जे कवर् झकवा आवरि आहे त्याला हकरीट म्हितात.’ – 
हनप्र १०३. [सं.] 
 
णकरीटकंुडिे न.  म क ट व कानातंील भषूिे; पौराहिक नाटकातील देवारं्ी व राक्षसारं्ी हशरोभषूिे. 
[सं.] 
 
णकरीटी  प .  अज चन : ‘हा तकांहर्ये हदठी । गोर्र नोहे हकरीटी ।’ – ्ा २·१४८. [सं. हकरीट] 
 
णकरीम, णकमय प .  जंतू; हकडा (फळ, पोट, क्षत यातंील). (को. क ि.) [सं. कृहम] 
 
णकरीम वाताळे, णकमय वाताळे कृमीपासून उत्पन्न होिारा पेटका; उन्द्मादवाय.ू (को. क ि.) 
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णकरू हिहव.  १. हनश्चये करून; खात्रीने : ‘इऐर्ा हकरंू प्रािेंर्श्रू ।’–हशव ८४७. २. खरोखर. [सं. हकल] 
 
णकरे न.  पोपट. [सं. कीर] 
 
णकरेवारे होिे हाल होिे. 
 
णकरोंटा  प .  १. रानटी पोपट; कंठ न फ टलेला राघू. २. करंटा. (को.) [सं. कीर] 
 
णकडंुचें सहि.  दात खािे. (गो.) 
 
णकदय, कीदय स्त्री.  १. रोजहनशी. २. रोजर्ा जमाखर्च हलहहण्यार्ी वही. 
 
णकदय, कीदय स्त्री.  १. लाविी (जहमनीर्ी) : ‘पावसाळा, कौल देऊन आ्ा केली तर रयत उमेद 
धरून हकदी कहरतील.’ – मइसा ६·१४८. २. लागवड केलेली जमीन. [फा. कदच = काम] 
 
णकदयआबादानी, महामुरी, मामुरी लाविी संर्िी; लागवड; वसाहत : ‘त्यािंन तेथें हकदच महाम री केली.’ – 
मइसा १५·२०२. [फा. कदच + अर. मअम र = आबाद] 
 
णकदयवा, णकदावा प .  पीक; लागवडीरे् उत्पन्न.[फा. कदच] 
 
णकदयसार हव.  लागवडीखालील, लागवड योग्य (जमीन). [फा. कदच + सार] 
 
णकदार प .  काम.[फा.] 
 
णकर्णनस्ट हव.  कंजूष. 
 
णकमाडी  प .  कृपि. (तंजा.) 
 
णकमीजी  पहा: णकरणमजी 
 
णकमीर हव.  हर्त्रहवहर्त्र : ‘अत्यंत हकर्ममहरत काहंत िंाली ।’ – सारुह ६·२६. [सं.] 
 
ककमंुचे सहि.  १. अंक र तोडिे. २. नखाने खरूज खाजविे. (गो.) 
 
णकमूयज स्त्री.  लालसर रंग. पहा : णकरणमजी (गो.) 
 
णकयास प .  वाडा. 
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णकरय, णकरयर हव.  १. ककच श; शहारे उत्पन्न करिारे (रातहकड्ारं्ा, पक्षयारं्ा आवाज) यावरून. २. 
हनहबड अरण्य अथवा दाट िंाडी या अथाने योजतात. कारि तेथे नेहमी रातहकड्ारं्ा, पक्षयारं्ा आवाज व 
िंाडारं्ा करकर आवाज होत असतो : ‘मोठमोठे वृक्ष वाढून हकरच िंाडी िंाली आहे.’ – पाव्ह ९. ३. थकून 
गेलेला; भागलेला. [ध्व.] 
 
णकिय, णकल्ल प .  बाबंचू्या म ळाला फ टलेले नवीन अंक र. यारं्ी भाजी करतात. (गो.) 
 
हकलचकातने न.  िंाडावरील फळे, पाला काढण्यासाठी टोकाला कोयती लावलेली काबं, काठी, 
बाबंू; आकडी. (गो.) 
 
णकिी स्त्री.  १. पायात काटा जाऊन िंालेला जाड दडदडीत भाग; घट्टा; भोवरी. (कर.) २. मोड; 
अंक र. (गो.) 
 
णकिंुचे, णकल्लुंचे अहि.  मोड येिे. (गो.) 
 
णकवयट, णकवंट स्त्री.  कनवटी. (गो.) 
 
णकि प .  लहान पक्षयाने काढलेला सौम्य व गोड असा आवाज. [ध्व.] 
 
णकिअह पहा : णकल्ला 
 
णकिकाटा प .  यंत्रसामग्री. 
 
णकिकारि न.  ओरडा; गोंधळ : ‘गाईम्हशनर्ी करहत वासरे उडून हकलकारि ।’ – ऐपो २८३. 
 
णकिकारी स्त्री.  आरडाओरडा : ‘सेनेने व गाववाल्या लोकानंी एक होऊन एकर् हकलकारी करून 
हदली.’ – श्रीयो १·२४७. 
 
णकिणकि, णकिणकिाट, णकग्ल्किाट प . स्त्री. १. पक्षयारं्ी हर्वहर्व. २. गडबड गोंगाट (मािसारं्ा) : 
‘कोठें नेिों हा फावला एकातं । सदा हकलहकल भोवती बह त ।’ – त गा १११; ‘अभ्रन संभ्रम हकल्ल्कलाट 
कहरती, शोभा हदसे फार ते ।’ – आसेत  १०. [ध्व.] 
 
णकिणकििे अहि.  हकलहकल आवाज करिे; गोंगाट करिे; हर्वहर्विे (पक्षयारें्). [ध्व.] 
 
णकिणकििे उहि.  थोडेसे उघडिे; झकहर्त उघडिे (डोळे, दार इ.) : हकलहकले होिे, करिे. (को.) 
: ‘पाघंरुि हकलहकललं’ – बाहवब  २८० 
 
णकिणकिा, णकिणकिे, णकिणकिीत हव.  अधोन्द्मीहलत (डोळे, दार, कळी इ.); अधे उघडलेले; 
झकहर्त उघडलेले. (हि. होिे, करिे.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णकिच, णकिीच स्त्री.  १. कडीपाटाच्या फटनमधून बसवलेल्या लाकडी हिंलप्या, ढलप्या : ‘गरुडपार्ूच्या 
हकलर्ापाट ।’ – म सभा २·२८. २. त कड्ाचं्या कडीपाट करण्याकहरता एका कडीपासून द सऱ्या कडीपयंत 
घातलेले फळीरे् आडव ेत कडे (जास्त लाबं अहधक र्ागंल्या फळ्याचं्या ऐवजी.). ३. हहऱ्यार्ा लाबं त कडा. 
४. कापसामधील गवतार्ी काडी, घाि इ. 
णकिचबंदी स्त्री.  हकलर्ारं्ी तक्तपोशी; २. तख्तपोशी; याप्रमािे केलेला कडीपाट. 
 हव.  हकलर्ारं्ा केलेला (कडीपाट). 
 
णकिची, णकिचि स्त्री.  १. पहा : णकिच १ : ‘श द्ध पार्ूचं्या हकलच्या वरी । अभेद जोहडल्या 
कळाक सरी ।’–हहर २·१९. २. हकलर्ारं्ा ढीग. 
 
णकिट्या, णकिप्या स्त्री. अव. थपडा; र्ापट्या. 
 
णकित, णकल्लत स्त्री.  टंर्ाई; उिीव; र्िर्ि; द र्ममळता; तूट : ‘परंत  र्ाऱ्यार्ी हकलत फार व गल्ल्यार्ी 
हगरािी आज हाद बेस्तर.’ – भारतवषच. अखबार हदनर्या १४. [फा. हकल्लत] 
 
णकितान पहा : णकनतान : ‘बाळूनं एका हकलतानाच्या हपशवीतला क ऱ्हाडीर्ा दाडंा दादाच्या हातात 
हदला.’ – वळीव ६०. 
 
णकिपी  स्त्री.  थप्पड. (हि. देिे.) : ‘िोध आला हकीमाला हकलप्या द्यायर्ा ह क म गड्ारे ।’ – 
राज गा. 
 
णकिणबि स्त्री.  पक्षयारं्ी हर्वहर्व. पहा : णकिणकि 
 
णकिणबिि, णकिणबिाट पहा : णकिणकि, णकिणकििे 
 
णकिणबििे अहि.  र्लहबर्ल होिे; अल्स्थर होिे; अधीर होिे : ‘गडावर गडकरी हकलहबललेसे 
हदसतात.’ – पेद ६·१२७. [ध्व.] 
 
णकिविे सहि.  हलहविे (जहमनीत गाडलेला वासा वगैरे). [सं. कल] 
 
णकिवर, णकिावर प .  खेळण्याच्या पत्त्यातील हत्रदळार्ी काळी आकृती असिारा पत झा. [सं. 
कोन] 
 
णकिवर स्त्री.  वाटाण्याच्या जातीर्ी वले. 
 
णकिवािा, णकिवािी, णकिवािे  हव.  १. दीनवािा; रड्ा (स्वर, भाषि, मािूस) : ‘हे 
नरभषूि दायक अन्द्य दहरर हफरें जहर तो हकलवािें ।’ – झकश क ३८; २. हलका; लहान; क्ष ल्लक; क रूप 
(कपडा, दाहगना, इमारत) ३. द दैवी; कृपि; नीर् (मन ष्ट्य, त्यार्ी वागिूक, कृती). पहा : केणविवािा 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णकिागॉ प .  बारीक मासा. (गो.) 
 
णकिाटन न.  (वै.) शरीरातील ऊतनरे् ‘र्ीज’सारख्या पदाथात रूपातंर होिे. हवशषेतः 
क्षयरोगात जी क्षते पडतात त्यात ही प्रहिया हदसून येते. [सं.] 
णकिाि  न.  १. उडी; उड्डाि; िंडप. (हि. मारिे, टाकिे, घालिे, साधिे.) २. उड्ा मारिे; 
हखदळिे; झधगािा घालिे (लहान म लारें्). (हि. माडंिे, माजविे). पहा : णकराि [सं. हकल = खेळिे] 
 
णकिाप प .  दोष : ‘नाही येथे हकलाप कल्पनेर्ा’ – हनगा १८०. 
 
णकिाफ, णकिाफा प .  संशय; वैर; कपट; वैषम्य; हवरोध; हकल्ल्मष : ‘हर प्रयत्न करून जनकोजी 
झशदे यासं भेटून त्यारें् हर्त झातंील हकलाफ काढून त्यारें् हातन मूल द्यावें.’ – भाब ३७. [फा. हखलाफ] 
 
णकिारी  स्त्री.  आरोळी; हंबरडा. (िंाडी) 
 
णकिाविे सहि.  हलहविे. 
 
णकिावा  प .  माह ताला पाय अडकवण्यासाठी हत झीच्या गंडस्थळावरून खाली सोडलेली दोरीर्ी 
हरकीब; हत झीर्ा गळपट्टा. पहा : किावा : ‘पायावरती र्ढोन हकलाव्यातं बसले.’ – आयाह ११. [झह.] [फा. 
कलावा] 
 
णकणिचा पाट प .  तक्तपोशी : ‘दाहंडया शोभती प्रवाळें  । हकहलर्ा पाट वज्रारे् ।’ – म आहद ३१·१५. 
 
णकणिसात प .  हकल्ली. – (तंजा.) 
 
णकिी पहा : णकल्ली : ‘हातास न येता ंहकली । सवचही अप्राप्त ।’–दास ७·२·१३. 
 
णकिी स्त्री.  धडक, टकर देिे : ‘रातं्रहदवस तटासी हकली घेतात.’ – इएमपी १८०. 
 
णकिेमािी हव.  जात्याच्या खालच्या तळीच्या ख ंट्याभोवती हफरण्यासाठी वरच्या तळीत ज्याला 
वढेी बसवली आहे असे जाते. (हि. करिे, बसविे.) 
 
णकिो प .  एक हजार (१०००) ही संख्या. [फ्रें .] 
 
णकिोंड, णकिोंडी स्त्री.  १. माजंरारं्ी िंोंबी, लढत. २. िंोंबािंोंबी; बार्ाबार्ी; भाडंि : 
‘मनैाहमठू्ठर्ी हकलोंडी थाबंली.’ – बाहवब  २६. (व.) 
 
णकल्कारी स्त्री.  र्ीत्कार; हषार्ी आरोळी; गजचना. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णकल्कील्या प .  खंड्ापक्षी. (िंाडी) 
 
णकग्ल्बष, णकग्ल्मष न.  १. पाप; दोष : ‘ऐशा हकल्ल्बषापासूनी । सूटे य्शषे तें भक्षनूी ।’ – यथादी 
३·२२३. २. (ल.) घाि; मळ. [सं.] 
णकल्ल प .  कोंब (िंाडारं्ा वगैरे). (गो.) पहा : णकरळ 
 
णकल्ला प .  हगल्ला; तिार : ‘तोर् हकल्ला हलहहल्यातं येत असतो.’ – मर्मशयाकंा ८५०. 
 
णकल्ला प .  गड; द गच; कोट; भोवताली र्र, तट, ब रूज इ. करून राहण्यासाठी तयार केलेले स रहक्षत 
स्थळ; गढी. [फा. हकला = कोट] (वा.) णकल्ला नेसणविे – हकल्ल्याभोवतीरे् रान पेटहविे. णकल्ल्यावर 
चढणविे – डोंगरी हकल्ल्यात कैदेत ठेविे : ‘हकल्ल्यावर र्ढवा आनंदीबाईला ।’ – ऐपो १६५. णकल्ला बांधिे 
– जमावार्ी पद्धतशीर, बळकट आवळून रर्ना करिे : ‘जानसाहेब पलटिर्ा हकल्ला बाधूंन होते त्यावर 
घोडे घालून जानसाहेब दस्त केलें .’ – होकै १३९. णकल्लेबंद होिे – हकल्ल्यात अडकून कोंडी होऊन पडिे 
: ‘हनमचलवाला हकलेबदं जाहला.’ – नाग २·६. 
 
णकल्लाजात हिहव.  सवच हकल्ले : ‘हकल्लेजातर्ा बंदोबस्त…’ – वाडसमा ३·१६. [अर. हकल्ला = जात] 
 
णकल्लाि  प .  पक्षयारं्ा झकवा म लारं्ा कलकलाट; गोंधळ. [ध्व.] 
 
णकल्ली स्त्री.  १. र्ावी; कळ : ‘िंाला ह कूम तोफखान्द्याला हकल्ली हजवबादादारे् हातन ।’ – ऐपो २३५. २. 
एखाद्या कठीि गोष्ीरे् स्पष्ीकरि झकवा उलगडा; एखाद्या शास्त्रार्ा सारभतू प्रास्ताहवक भाग. ३. (ल.) 
हहकमत; कळ; य क्ती; मेख : ‘पेशवाई र्ालहवण्यार्ी हकल्ली नानासाहेबाखेरीज इतरासं सापंडली नाहन.’ – 
अस्तंभा ४. [क. कीहल] ४. (िापखाना) फामच आवळण्यारे् साधन. [सं. कील] (वा.) णकल्ली णफरणविे – 
कावबेाज य क्ती काढून मथहविे, हर्थहविे; ग प्तपिे बंदोबस्त करून ठेविे. णकल्ली देिे – १. घड्ाळार्ी 
हकल्ली हफरहविे. २. एखादी गोष् स रू होईल असे करिे. 
 
णकल्ली स्त्री.  काटा रुतून पायाच्या तळव्याला होिारा फोड; भोवरी. (गो.) पहा : णकरिी 
 
णकल्लीणबल्ली स्त्री.   म लारं्ा एक खेळ. [ध्व.] 
 
णकल्लु १. सापारे् लहान हपल्लू. २. शतेातील एक वनस्पती. (अहह.) 
 
णकल्लेकोट प .  १. साधारिहरत्या हकल्ले, यासंारखी मजबूत हठकािे. २. हकल्ल्यार्ी बंहदस्त झभत. 
 
णकल्लेदार प .  द गाहधपती; हकल्लेकरी; गडकरी. यार्ी नेमिूक राजधानीतून म ख्य सरकारकडून 
होई व त्याला पगार तेथून हमळे. हकल्ल्यावरील हशबदंी त्याच्या हदमतीस असे. [फा.] 
 
णकल्लेनशीन हव.  हकल्ल्यावरील; हकल्ल्यावर असलेला; हकल्ल्यावर कैद िंालेला : ‘मन्द्सबदार 
हकल्लेनशीन वसन्द्तगड…’ – मइसा १५·९५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णकल्लेफोड, णकल्लेहल्ला स्त्री.  म लारं्ा एक खेळ. 
 
णकल्लेबंद हव.  हकल्ल्याला वेढा पडल्याम ळे अडकलेला : ‘हकल्लेबदं िंालें  असता पहरिाम नाहन.’ 
– मराहर्थोशा ३७. 
 
णकल्लेवताळा प .  हकल्ल्यावर हशबदंीसाठी धान्द्यप रवठा करिाऱ्या शतेकऱ्यावंर धान्द्याऐवजी 
बसवलेली पट्टी. 
 
णकल्हाि न.  उड्डाि. पहा : णकराि, णकिाि 
 
णकि न.  सपारे् हपल्लू. (व.) पहा : णकरडु 
 
णकवखा स्त्री.  झनदा. (व.) 
 हव.  झनद्य. 
 
णकवचिे अहि.  वाकड करिे : ‘ग रत्यानं आपलं तोंडर् कसंतरी हकवर्ल्यागत केलं.’–फक्कड ३८. 
 
णकवट प .  ओहोळाला दाडंके, पाने, हर्खल व दगड लावनू मासे मारण्याकहरता केलेला बाधं : ‘वेळ 
पडल्यास लावलेल्या हकवटातून ते मासे र्ोरून आिीत.’ – आआश े१७३. 
 
णकवटा हव.  कृपि; हर्कू्क; (बालभाषेत) हकवि. 
 
णकवड प .  (साकेंहतक) पोलीस हशपाई. 
 
णकवडा, णकवडू, णकवढ्या हव.  बहहरा.–(तंजा.) [का. हकवी = कान, कीव्ह = बहहरा] 
 
णकवि स्त्री.  कीव; करुिा; दया. 
 
णकवि, णकवन न.  १. पशूच्या अंगावरील जखम, व्रि. २. ज्या मंत्राने ही जखम बरी होते तो मंत्र. [सं. 
कृहम = व्रि] 
 
णकवण्या, णकवन्या हव.  झकवि पडलेला; क्षत पडलेला. 
 
णकवंचिे उहि.  १. इकडे हतकडे फेकून, टोर्ून, बोटे घालून हर्वडिे; हवसकटिे; नासिे; 
क सकरिे. (का.) २. र्ार्पिे. (कर.) 
 
णकवंडा पहा : ककवडा : ‘तरी ती गप्पर् हकवडं्ा मािसागत,’ – रैत १२४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णकवा स्त्री.  क वत; मातब्बरी. (िंाडी.) 
 
णकवान, णकवोि न.  हकव्येि पहा : ककवि, ककवन 
 
णकवारा, णकवाऱ्या प .  एखाद्याबिल आस्था किव असिारा प रुष. (अहह.) 
 
णकवांटो  प .  संताप; जळफळाट. (गो.) 
 
णकणव, णकवी स्त्री.  कीड; आळी : ‘कीहवया भरलें  असें ।’ – दृष्ातं. [सं. कृहम] 
 
णकणिववािा हव.  केहवलवािा; दीन; बापडा : ‘का ंगा हकहवलवािा केलों दीनार्ा दीन ।’ – त गा 
४५४. 
 
णकशणमश पहा : णकसणमस 
 
णकशी स्त्री.  नारळार्ी शेंडी. (क .) 
 
णकशोर, णकशोरी प . स्त्री.  बाल; लहान मूल; पधंरा वषांच्या आतील म लगा व म लगी कायद्याच्या दृष्ीने अ्ान 
मूल. नऊपासून अठरा वषांपयंत हकशोर अवस्था म्हितात : ‘तंू तों तरुि हकशोर । पारं्ा वरुषारं्ा पोर ।’ – 
वामन नृझसह दपचि ९६. [सं.] 
 
णकश्त पहा : णकस्त 
 
णकश्तकार प .  शतेकरी. [फा.] 
 
णकश्तगारी, णकश्तेबंदी स्त्री.  १. हप्तेबदंी. २. शतेीरे् काम. 
 
णकष्कु प .  एक प्रार्ीन मापनारे् पहरमाि. हे २४·२ इंर्ारें् होते. 
 
णकसणकस स्त्री.  द खिे; कळा हनघिे; पोटात र्ाविे. (गो.) [ध्व.] 
 
णकसणकसौ प .  िंाडे पोखरून खािारा एक हकडा. (गो.) 
 
णकसकूट णतसकूट, णकस्कूट हव.  १. एकलकोंडा. २. हर्डखोर; त्राहसक; लवकर रागाविारा. 
(हर्.) 
 
णकसगिती स्त्री.  गिना; ग मान; पवा; र्ाड; हफकीर (मन ष्ट्य, वस्तू, काम, पैसा यासंंबंधी); 
खातरजमा. २. कःपदाथच (नास्त्यथी प्रयोग). 
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णकसिकाम न.  १. कीस काढण्यारे् काम. २. (ल.) बारीक, नाजूक, कंटाळवािे काम. 
 
णकसिी  स्त्री.  १. कीस काढण्यार्ी हिया अथवा कीस. २. कीस काढण्यारे् साधन; र्ार पाय 
असलेले व त्यावर भोके पाडलेला हपतळेर्ा हकवा ंइतर धातूर्ा पत्रा बसवलेले एक उपकरि. 
 
णकसिे उहि.  १. कीस काढिे. २. हकसिीवर खविे (खोबरे, काकडी इ.). [सं. कृप = ओढिे, घासिे] 
 
णकसपट  न.  कसपट; बारीक कि (लाकडार्ी, गवतार्ी काडी); केसपट, हिंलपीर्ा बारीक 
त कडा; क सळ. [सं. कृश] 
 
णकसपिे न.  साफ करिे; पॉलीश करिे. (गो.) 
 
णकसबत  स्त्री.  हभस्ती लोक मसकेच्या खाली वापरतात ते कातडे. [झह.] 
 
णकसणमस स्त्री.  बेदािा; हखसहमस. [अर. हकशहमश] 
 
णकसणमस स्त्री.  त्रासदायक आहि कंटाळवािे भाषि; क रक र; भाडंिारे् बोलिे. 
 
णकसमूर, णकसमोर स्त्री.  कोझशबीर. (गो.) 
 
णकसर न.  १. केसर; हकसपट. (को.) २. माल इ. धान्द्यारे् क सळ. 
 
णकसर प .  िावा; बच्चा : ‘कन परं्ाननार्ा हकसरु म्हिो मागचपरु.’ – ऋव. 
 
णकसिय प .  १. कोवळा अंक र. २. पालवी. 
 
णकसवंती स्त्री.  आंब्याच्या हकसारे् लोिरे्. 
 
णकसळचे अहि.  हबनसिे. (गो.) 
 
णकसा,णकस्सा प .  १. गोष्; हकीगत; इहतहास; बखर : ‘याप्रमािे हकसेहकनई सागंतो.’–ऐलेसं 
४३५४. २. तंटा : ‘याप्रमािें हकस्साहनगचत होऊन स्वारी माघारी हफरली.’ – होकै ४. ३. मजेदार घटना; 
हवनोदी र् टका. ४. कपट; लटपट; शोधून काढलेली सबब. [फा. हकस्सा] 
 
णकसान प .  १. शतेकरी; खेडवळ मािूस. २. हलक्या प्रतीर्ा मािूस; सामान्द्य प्रतीर्ा मािूस : ‘तेथें 
अफजल तंू हकसान मजला दृष्ीप ढें दीसतें ।’ – हर्त्रग प्त २६. [सं. कृष – कृषाि] 
 
णकसानकाम न.  १. शतेकी; शतेकाम. २. (ल.) कमी दजारे् काम; हकरकोळ काम; हलक्या प्रतीर्ा 
धंदा. 
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णकसार न.  शल्य; कसपट. 
 
णकसार न.  तळे; तलाव; तडाग. [सं. कासार.] 
 
णकसास  सहि.  सूड घेिे. [फा.] 
 
णकसूर णकडा अंगावर काटे असिारा हकडा : ‘गवतावर लई हकसूर हकडं िंाल्यात.’ – जाि २९१. 
 
णकसूळ स्त्री.  लाकूड साफ करण्यार्ा रंधा. 
 
णकसूळ प .  बारीक आहि हकरकोळ ताटे, देठ, पाती (कोवळे झकवा रोगट गवत, भाजीपाला वगैरे). 
[सं. कृष्] 
 
णकस्कनड स्त्री.  भानगड; हतस्कनड. (गो.) 
 
णकस्कूट  न.  रंधा; स तारी हत्यार. (कर.) पहा : णकसूळ 
 
णकस्त, णकसस्ती  स्त्री.  १. कजचफेडीर्ा हफ्ता : ‘बाकी बत झीस लक्ष रुपये राहहले ते सावकारी 
हकस्ती करून द्यावी.’ – ऐलेसं ४·१८६५. २. शतेीर्ी मशागत. [फा. हकस्त्] 
 
णकस्तक  न.  शटचर्ा मागर्ा व प ढर्ा भाग जेथे हमळतो तेथे साधं्यावर खालच्या बाजूला 
जोडण्यात येिारे हत्रकोिी त कडे. 
 
णकस्तकार प .  शतेकरी. 
 
णकस्तगारी, णकस्तबंदी स्त्री.  १. हप्तेबदंी; हप्तेबदंीने देण्यार्ी फेड : ‘याप्रमािें हकस्तबदंीर्ा ठराव 
जाला.’ – मइसा ७·३४. २. शतेकाम, जमीनकसिी. 
 
णकस्ता प .  भाडंि; तिार; म िा : ‘असले हकरकोळ हकस्त्यारं्ा बयाि फार होता.’ – होकै ६४. 
 
णकस्ताक स्त्री.  घट्ट बसिारी लागं : ‘हकस्ताक कसून डोंबारी येतात.’ – काआ ६. 
 
णकस्ती स्त्री.  होडी; नौका; लहान गाव : ‘येथून एक हकस्ती भाड्ानें साठ रुपये करार करून हनघालो.’ 
– पदमव ८०. [फा. कस्ती.] 
 
णकस्पाट  न.  हकसपट. (क .) 
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णकस्मत  स्त्री.  नशीब; भाग्य; दैव : ‘जागें नशीब इंग्रजारं्ी हकस्मत शाबतू.’–होपो १६. [फा. 
हकस्मत] 
णकस्वत प .  कपडा.[फा.] 
 
णकहीड प .  क कू पक्षी. (िंाडी) 
 
णकळकांटा प .  सामानस मान, हत्यारेपात्यारे : ‘सामायन हकळकाटंा जंगी ।’ – ऐपो २१७. [सं. 
कील + कंटक] 
 
णकळणकळी स्त्री.  यार्नेकहरता झकवा द ःख िंाले असताना हववळिे, कण्हिे; काक ळत; दीनवािा 
स्वर (हभकारी, द खावलेला क त्रा यारं्ा). (हि. देिे, मारिे.) [ध्व.] 
 
णकळणकळीत हव.  कळकळीत; पर्पर्ीत; पाण्यासारखे (ताक, दूध); बेर्व; नीरस. (गो.) 
 
णकळच स्त्री.  झककाळी. (गो.) 
 
णकळदकार प .  सूत्रर्ालक; हकल्ली हफरविारा : ‘…नाना फडिीस व यारें् कीळदकार झकवा ग रू 
हरीबल्लाळ उभयता हवतरक्त हतसरा कोण्ही नाहन.’ – प िे अखबार २·१८५. 
 
णकळवा, णकळवो  प .  बारीक, हनरुपयोगी क ळीथ. 
 
णकळवे न.  अधा िटाक झकवा एकबत झीसाशं शरेारे् एक माप; अधे हनळव.े 
 
णकळशा, णकळोशी हव.  रोगट; सतत रोगी असलेला. (राजा.) 
 
णकळस, णकळीस  प . स्त्री.  १. कंटाळा; हतटकारा; हशसारी : ‘त का म्हिे गेला आळस हकळस ।’ – 
त गा १८५२. २. ज्वराहद द खण्याने पीहडत ल्स्थती; अशा ल्स्थतीरे् हनदशचक हर्न्द्ह; अवलक्षि (अंगावर उवा 
पडिे वगैरे). (हि. येिे.) (को.) [सं. क्लेश] 
 
णकळसखोर हव.  कंटाळखोर; उबगवािा. 
 
णकळसिे उहि.  कंटाळिे; हवटिे. 
 
णकळसवािा हव.  जो पाहून घृिा उत्पन्न होतो असा. 
 
णकळा पहा : कीळ 
 
णकळा हव.  र्ागंला. (आवाज). 
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णकळावा  प .  तेज : ‘रत्नन हकळावो जैसा ।’ – ्ा १४·३७३. [सं. कील] 
 
णकळांच  प .  बारीक, हनरुपयोगी. (क .) 
 
कक 
 
कक सना. १. कोि, कोिर्ा, काय. हा शब्द बह व्रीही समासात नेहमी येतो. २. झकवा; अथवा : ‘नातहर 
रसेंवीि  वािी । झक र्रेंवीि  रजनी ।’ – हशव ५३९. [सं. हकम] 
 
ककक स्त्री.  झककाळी; आरोळी. (हि. फोडिे, मोकळिे.) (को.) [ध्व.] 
 
कककट प .  एका झकवा अनेक हत झनर्ा र्ीत्कार, आरोळी. [सं.] 
 
कककट, णककट हव.  (कीकट = हबहार देश यावरून) रानटी; ओसाड; नापीक (देश). 
 
कककिी  स्त्री.  १. लहान घंटा; क्ष र घंटा (बलैाच्या गळ्यातील); पट्ट्ट्यामंधील झकवा हस्त्रयारं्ा 
कमरपट्टा अथवा इतर दाहगने यामंधील घ ंग रु, घागऱ्या. २. झककाळी (हि. फोडिे, मोकलिे.) ३. हपलू या 
फळारे् बी. [सं. झकहकिी] 
 
कककिेि, कककनेि न.  हपलू िंाडाच्या फळारे् तेल; एक औषधी तेल : ‘रोज झककिेल हतवसाच्या 
फळारे् तेल घ्याव.े’ – हनऔ ४५; ‘झककनेल तेल म्हिून आमरे् संग्रही आहे, ते वातास लावल्यास ग ि येतो.–
ब्रर् २५६. 
 
कककर प .  १. र्ाकर; सेवक; दास : ‘नाम सारार्ेंही सार । शरिागत यमझककर ।’ – त गा २५३२. [सं.] 
 
कककर, कककरी स्त्री.  देवबाभळीरे् झकवा वडे्ा बाभळीरे् िंाड. यार्ी फ ले स वाहसक असून याच्यापासून 
गोंद व इतर पदाथच होतात. 
 
कककरे न.  (स तार) लाकडास भोक पाडण्यारे् उपकरि; उळी; पटाशी; झवधिे. 
 
कककतयव्यमूढ हव.  काय कराव ेहे समजेनासे िंाले आहे असा. [सं.] 
 
कककळिे, कककटिे, कककाळिे, कककाटिे अहि.  १. हत झीने र्ीत्कार करिे : ‘मस्त हस्त 
झककाटती ।’ – दाहव ४९६. २. आरोळी मारिे : ‘मग पाहता ंते कृष्ट्ि उपासक । हहरनामें झककाटती ।’ – हहर 
३३·११७. [सं. झकक] 
 
कककळी, कककाळी स्त्री.  हत झीर्ा र्ीत्कार, (त्यावरून सामान्द्यतः) आरोळी. (हि. फोडिे, 
मोकलिे.) 
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कककाट  प .  हत झी झकवा घोडा यारं्ा आवाज, शब्द : ‘हत झी झककाट कहरताती ।’ – दाहव २४४; 
झककाळी. [ध्व.] 
 
कककार प .  मोरार्ा टाहो : ‘मयोर नार्ती झककारी ।’ – म सभा २·२४. 
 
कककार हव.  र्िाकार. 
 
ककणकिी स्त्री.  कमरपट्ट्ट्यार्ी घागरी; घ ंग र; हकिहकि आवाज करिाऱ्या कोित्याही दाहगन्द्यारे् 
घ ंगरू. पहा : कककिी : ‘मध र शब्दाहर्या झकहकिी । गोडेपिें वाजती ।’ – एरुस्व १५·७६. 
 
ककक्रांत  स्त्री.  मकर व ककच  संिातंीर्ी कर (संिातंीच्या प ढील हदवस). ही अश भ समजतात. 
[संिातंरे् हद्व.] 
 
ककग प .  कीड; रोग. (व.) 
 
ककगि नाम संवत्सरे (ल.) जीिचपिार्ी कमाल िंालेला; अत्यंत ज ना; प्रार्ीन काळर्ा. 
 
ककगरी स्त्री.  एक प्रकाररे् झशग; हकनरी (नाथपथंी गोसाव्यारे् वाद्य). 
 
ककगायसी स्त्री.  क र्राई; कंजूषपिा : ‘त्यार्ी तोडमोड देहियावीसी झकगायसीनें होऊ लागली.’ 
– नाग २·१२७. 
 
ककच हिहव.  प न्द्हा एकदा; आिखी एकदा; आहि; हशवाय : ‘हत्रभ वनपूज्यतम प्रभ  सत्यहर् हें झकर् तो असे 
व्याही ।’ – मोउद्योग ७·१६. [सं. हकम + र्] 
 
ककचळिे, ककचाळिे अहि.  झककाळी फोडिे; आरोळी मारिे; र्ू ंर्ू,ं झर्व झर्व, क ई क ई करिे. [त. 
कीच्च ] [ध्व.] 
 
ककचाळी पहा : कककाळी : ‘त्यानं फोडलेली झकर्ाळी हतला प न्द्हा ऐकू आली.’ – रथ ५१. 
 
ककणचत हिहव.  ईषत; काहीसे; थोडे; अल्प. [सं.] 
 
ककणचतदान न.  र्ात मासात रोज आठ म ठी तादूंळ व एक पैसा असे ब्राह्िाला द्यायरे् दान. [सं.] 
 
ककणचतज्ञ हव.  अल्प ्ानी; त टप जं्या ्ानार्ा. [सं.] 
 
ककणचतज्ञान न.  त रळक माहहती; त टप जें ्ान; अल्प्ान; अल्प समजूत; कोती ब द्धी. [सं.] 
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ककजदि न.  (वन.) स्त्रीकेसर; फ लातील सवात आतील (कें रवती) व स्त्रीगंत के हनमाि करिारे 
प ष्ट्पदल. तळाशी झकजप ट, मध्ये झकजदल व टोकास झकजल्क असे यारे् तीन िमवार भाग असून झकजप टात 
बीजके असतात. 
 
ककजि, ककजल्क प .  फ लातील केसर झकवा तंतू. [सं.] 
 
ककजळ, ककजाळ प .  एक मोठा वृक्ष; झकदळ. यार्ी पाने लाबं असून लाकूड इमारतकामासाठी 
व शतेीच्या औतासाठी उपयोगी असते : ‘ते पाईरहह खैर झकजळ हतथे आईनही वाढती ।’ – केक १२९. 
 स्त्री. साळीतील एक भेद. 
 न.  काटेरी िंाडी : ‘वागाट्यार् ंयाल पसरलेलं झकजाळ लागलं.’ – गोता ४७. 
 
ककजळिे अहि.  ककच श ओरडिे; झकर्ाळिे : ‘मडमेर्ी नक्कल करिाऱ्या देशी दाईप्रमािे झकजळून 
बोलत असे.’ – संबा ८८. 
 
ककत, ककतु, ककतू प .  १. संशय; हवपरीत भावना; झकत ; आशकंा; डळमळीतपिा; शकंा : ‘नाना 
झकत हनवाहरले । नाना संशयो िेहदले ।’ – दास १·१·१२. २. कंटाळा. [सं. झकत ] 
 
ककतन, ककतान पहा : णकनतान, कतान १ 
 
ककतारा  स्त्री.  प्रर्डं प्रमािात उजा उत्सर्मजत करिारी अशी अहतदूर असिारी तारकासदृश वस्तू. 
 
ककतोक  हिहव.  मनात झकत  आिून; संताप करून. (व.) 
 
ककदळ पहा : ककजळ 
 
ककपुरुष  प .  १. देवातील एक गायकवगच : ‘म खाभासे हदसती प रुष । शरीर पाहता र्श्ापद वषे । 
ऐसे जे वानर रामदास । त्याहंस झकप रुष बोहलजे ।’ – एभा १४·५०. २. (उपहासाने) हलका; कवडीमोल; क्ष र 
मन ष्ट्य.[सं. हकम + प रुष] 
 
ककबरू, ककबरे, णकमरू, णकमरे न. प . घ ंगरटे, मच्िर. काहनच्या मताप्रमािे हकमरे. हकमरे हे अनेकवर्न 
आहे. 
 
ककबहुना हिहव.  इतकेर् नव्हे; फार तर काय पि; फार काय सागंावे; फार कशाला; थोडक्यात 
सागंायरे् तर : ‘झकबह ना भगदत झें अत्य ग्रा शल्क्त सोहडली होती ।’ – मोभीष्ट्म ९·५१. 
 
ककभाव हव.  काय हकमतीर्ा; काय महत्त्वार्ा; कोित्या सत्त्वार्ा. [सं.] 
 
ककमत स्त्री.  १. मोल; मूल्य; बदल रव्य; भाव; दर. २. (शब्दशः ) योग्यता; महत्त्व; पवा : ‘हफयादीर्ी 
आम्ही काहंी एक झकमत समजत नाही.’ – हवहक्षप्त ३·१६५. [अर. कीमत] ककमत चुकविे – मोल र् कते 
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करिे; देिे भागविे. ककमत देिे–महत्त्व देिे झकमत असिे महत्त्व असिे. (अ.) ककमत नसिे – (हव). 
महत्त्व नसिे. ककमत पडिे – झकमत द्यावी लागिे. 
 
ककमतकापिी स्त्री.  द सऱ्यापेक्षा आपि स्वस्त देतो असे एका व्यापाऱ्याने द सऱ्यासंबधंाने सागंिे; भाव 
हबघडहविे. 
 
ककमतदार हव.  मौल्यवान : ‘शालू, र्ादंिी झकमतदार’ – बप्र १२८. 
 
ककमतवान पहा : णकमती 
 
ककमतवार हव. हिहव. १. िमाने प्रत्येक हजनसेर्ी झकमत दाखल केलेली (यादी, हटपि, 
हहशोब.). २. हकमतीमागून झकमत (कमलवार वगैरे यादी). [फा. कीमत + वार] 
 
ककमात्र हव.  क्ष ल्लक; कःपदाथच : ‘वरकड झकमाते्र आहेत काय?’ – झहगिे दभा २·२९. 
 
ककव स्त्री.  ह क्की; तलफ. (गो.) 
 
ककव, ककव काकळून स्त्री.  कीव; करुिा; दया. पहा : काकळूत 
 
ककवडा, ककवडू, ककवड्या प .  बहहरा. (तंजा.)[क. हकवी = कान, हकवड = बहहरा] 
 
ककवि, ककवन .१. न. पशूचं्या अंगावरील हकडे पडलेले क्षत; व्रि. हा रोग ग राचं्या पायाचं्या गेळ्यात झकवा 
कानात होतो. २. ते बरे करण्यार्ा मंत्र. (राजा.) [सं. कृहम + व्रि] 
 
ककवि उचकवप  घाि उघडी करून दाखविे. (गो.) 
 
ककवदन्ती स्त्री.  उडत बातमी; बाजारगप्पा; अफवा. [सं. हकम + वदल्न्द्त] 
 
ककवा उभ. अ. वा; अथवा. [सं. हकम + वा] 
 
ककशुक प .  पळसारे् िंाड : ‘वसंती जैसे झकश क फ ले । तैसे शोभले दोघेहह ।’ – जै १९·८. 
 
ककस्तुघ्न न. (ज्यो.)१२ कारिापंैकी एक ल्स्थरकरि. प्रत्येक र्ारंमासाच्या श क्लप्रहतपदेला 
पूवाधात असते. 
 
 
की 
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की अ. उभ. १. एक उभयान्द्वयी अव्यय (स्वरूपबोधक, हवकल्पबोधक, पहरिामबोधक झकवा 
संकेतबोधक; जे; असे. २. म्हिून : ‘स्वामनर्ार् प्रताप होता की (म्हिून) काम नाश न पावले.’ – मइसा 
८·२०५. ३. काय : ‘प ढे आपले क मकेस येऊं कन?’ – इएम पी १६३. ४. कारि : ‘मारहगरी होत नाही की 
(कारि) हकल्ल्यार्ा मार जबरदस्त होतो.’ – ऐकोप र. 
 
की उभ. अ.  १. अथवा; झकवा; संशयबोधक अव्यय : ‘कन पे्रम पीय ष मयंक  । परीपूिच जे ।’ – ऋ 
२७. २. प्रश्नावर जोर देण्याकहरता प्रश्नाच्या शवेटी प ष्ट्कळदा योजतात. हनश्चय दाखवण्यासाठी झकवा आश्चयच 
दाखवण्यासाठी योजतात : ‘म्हिे अहधक द्यार् कन अहखल यार्कन हावरा ।’ – केका १२. याला प ष्ट्कळदा रे 
जोडतात. जसे :— आलो की रे, जातो की रे, बसतो की रे. ३. काय : ‘पाठ वृतबधं कीजे । हे कन वैराग्य 
देवार्ें ।’ – हशव ७००. ४. खरोखर : ‘तो वेहढतेयाहर्या हदठी । कापड जाला कन’ – ्ा ९·७५. [सं. हकल] 
 
की न.  झपगळ्या (पक्षी) च्या कू, की, हकलहबल, हकर्ीहबर्ी या र्ार स्वरापंैकी द सरा स्वर. [ध्व.] 
 
कीक, कीकस प .  वीट; हशसारी : ‘मेली मेंढरे स रवातीस रवातीला महारापोरानंी नेली, पि मग 
त्यानंास द्धा कीक आला.’ – बनगर १६१. 
 
कीकट, कीकाट  प .  आवाज; ओरडिे; र्ीत्कार : ‘आहि कीकाट गजारें् ।’ – वसेीस्व ४·२३. 
[ध्व.] 
 
कीकस प .  र् रा; भ गा; कीस : ‘हाहतएरारें्हन खडाडें : खाडंा ंकीकस  पडे’ – हशव ९५४. 
 
कीकस न.  हाड : ‘त्वत झोयी जहर स्वल्प कीकस पडे पापी कृती तो घडे । तो देवेंरपदा र्ढे स रवधूसंभोग 
त्यातें घडे ।’ – हनमा (भागीरथीस्तोत्र) १·१७. 
 
कीकस प .  हठिगी; स्फ झल्लग : ‘लोहहत देश मंडळार्ा । सेनाहधप  दीव्य प्रशल्स्तर्ा । जयातें कीकसू पडे 
हाहतएरार्ा । हमषें प्रळयाल्ग्नरे्हन ॥’ – नरुस्व २२०. 
 
कीकळी  स्त्री.  झककाळी : ‘कोल्हाळी तेथ : कीकळी बहळ बळी हाकाह का बोंबटा’ – गरा २१३. 
 
कीच स्त्री.  द ःखार्ी आरडाओरड. [ध्व.] 
 
कीचक प .  वळूे; बाबं.ू [सं.] 
 
कीच् स्त्री.  हकळस; घृिा. (िंाडी) [सं. हकलीश.] 
 
कीट न.  १. घािीर्ा थर; हकटि (ग डग डीच्या नळीतील, शरीरावरील, वस्त्रावरील)हर्कटा; खळ. 
पहा : णकटि. २. हहिकस सोने : ‘आत्मानात्महकटा । प टें देउनी ॥’ – ्ा १३·१०२७. ३. जळलेला धातू; 
जळके लोखंड. [सं. हकट्ट] 
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कीट न.  १. मातीरे् मोठे आहि कठीि ढेकूळ (जमीन नागंरताना हनघालेले). २. हठिगी; हकटाळ. 
(राजा.) 
 
कीट हिहव.  काळा या शब्दारे् आहधक्य दाखवण्यासाठी त्याच्या प ढे झकवा मागे योजतात. जसे :— 
काळाकीट : ‘वरी अंतराळें  नभन कीट काळे ।’ – दाहव २५४. 
 
कीट प .  कृपि; कंजूष मन ष्ट्य. (व.) 
 
कीट न.  स पारी हशजवलेले पािी; प टी. (गो.) पहा : कट 
 
कीट न.  लहान मूल. (क .) 
 
कीट प .  कीटक; हकडा : ‘वाढौं वाढौं होहत । कोशकीट’ – ्ा १६·३३६. 
 
कीटक प .  हकडा. 
 
कीटकाज न.  रेशीम. 
 
कीटकपरागि न.  कीटकादं्वारे घडून येिारे परागि. 
 
कीटकयोणन, कीटकयोनी स्त्री.  हकड्ारं्ा वगच, जात; जीवजंतू. [सं.] 
 
कीटकरणक्षत प .  कीटकामं ळे हवनाश न होण्यार्ा ग िधमच. 
 
कीटक िाख लाखेरे् हकडे आपल्या शरीराभोवती जे संरक्षक कवर् तयार करतात, तो कवर्पदाथच. 
 
कीटि पहा : णकटि 
 
कीटग्स्थणत, कीटग्स्थती स्त्री.  अंडल्स्थतीनंतरर्ी कीटकावस्था : ‘अंड्ातून स रवंटासारखा लहानसा 
हकडा बाहेर पडतो. तो जलद वाढतो व वाढताना अनेक वळेा कात टाकतो. या ल्स्थतीला कीटल्स्थती 
म्हितात.’ – प्राहिमो १००. 
 
कीटाहारी कवक (कृहष.)एक प्रकाररे् कवक. हे कीटकाचं्या शरीरात प्रवेश करून त्यातील अन्नरव्य खाते 
त्याम ळे कीटक मरतात. या अन्नरव्यावर या कवकारं्ी वाढ होते. 
 
कीटी, कीटकी स्त्री.  अळी; हकडा : ‘भृगंी जड कीटी मूढ ।’ – एभा ७·३६; ‘झर्हतता ंकीटकी झभग रटी । 
तेहर् ते होऊहन उठी ।’ – एभा ७·९९. [सं. कीटक] 
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कीड हव.  खोटे; वाईट : ‘तैसें श द्ध सत्त्वाआड । आहे रजतमार्ें कवाड । तें भेदिेंयातें कीड । म्हिाव े
का ं॥’ – ्ा १७·३१२. 
 स्त्री. मळ; गंज : ‘कीड िंाडावया दृष्न । रज देऊहन पाठन पोटन । स विच घाहलता ंप टन । िंळकत 
उठी हनजतेसे ।’ – एभा १०·६३. [सं. कीट] 
 न. हहिकस (सोने) : ‘पन्द्हरें कीडाहस हमळत । काइ सावो नव्हे?’ – ्ा ८·३७. 
 
कीड स्त्री.  १. सामान्द्यतः कीटक. २. लहान हकडा; वाळवी. [सं. कीट] (वा.) कीड िागिे – १. 
हकड्ाने खाऊन पोकळ, खराब करिे (धान्द्य, फळ वगैरे). २. (ल.) उतरती कळा लागिे; क्षय पाविे : 
‘देशार्ा हवर्ार करिारी मािसे हनपजली नव्हती तोपयंत देशास कोठे कीड लागली आहे हे समजिे कहठि 
होते.’ – हटव्या. 
 
कीडखाद हव.  हकडलेले; हकड्ानंी खाल्लेले. 
 
कीडडी  स्त्री.  हतरडी : ‘गोसाहवयारं्ी लेहक आली : हकडडी देखीली : आहि धडकहर आंग 
टाहकलें .’ – गोर् १०८. 
 
कीडभांगर, कीडभांगार हव.  १. अन्द्य धात हमहश्रत सोने. (गो.) २. कीट. 
 
कीडमंुगी स्त्री.  कृमी; कीटक; हकडा; वाळवी (सामान्द्यतः कोिताही हकडा). 
 
कीडरू  न.  साप. पहा : णकरुडव, णकडरू : ‘जी हकडरु तहर कापडार्ें ।’ – रा्ा ११·५४. 
 
कीडाळ  न.  १. दोष; घाि. २. हकटाळ; खोटा आरोप : ‘पहर तो अस्तव ेहें कीडाळ ।’ – रा्ा 
९·२०३. 
 
कीणडकीडिे अहि.  कडकड असा आवाज होिे : ‘अल्स्थयंत्र कीहडकीडी : संहधकळास  कडकडी’ – 
उगी २०४. 
 
कीि न.  कोयनेल. (गो.) [इं. हक्वनाइन] 
 
कीि प .  घोड्ाच्या ख रार्ा मध्यभाग – अर्श्प १·६३. 
 
कीत न.  िंाप. – (तंजा.) 
 
कीत, कीट प .  हवकल्प; दे्वष; गैरसमज; ख न्नस; डूख : ‘महालनरे् स भेदार अंताजी सबाजी मनन 
कीत धहरला.’ – हशर्साखंं ५·२९६.; ‘दोन तीन भेटी जाहाल्या परस्परें हर्त झातं कीट वाढला होता.’ – 
ऐसंसाखं ६·१३. 
 
कीदृश हव.  कशासारखा; कोिासारखा; कशाप्रकारर्ा. [सं.] 
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कीन स्त्री.  पाढंऱ्या खोडार्ा वृक्ष. (िंाडी) 
 
कीनमशना स्त्री.  हकल्ल्मष : ‘याउपहर कीनमशना नाही यैसे अंगारे हसवोन मानाजीबावास जेवावयास 
केले.’ – ऐसंसाखं १·२४. 
 
कीनाश प .  यम; मृत्य ू: ‘वप  न बह त पोसावें यशहर् सदा खाय ज्या न कीनाश ।’ – मोभीष्ट्म ७·४५. [सं.] 
 
कीर स्त्री.  रेघ; ओळ : ‘तोंडाला एक रंगार्ी कीर लावनू घेतली.’ – हमख १४६. 
 
कीर प .  १. पोपट; रावा; राघू : ‘समस त मयूरम खी वसनामा वसहस जेझव कीराचं्या ।’ – मोस्फ टआया 
(नवनीत पृ. १५६). २. पािकोंबड्ासारखा पक्षी. (राजा.) [सं.] 
 
कीर उद्गा. पराजयदशचक शब्द. पहा : णकर : ‘अिं नी का ंथीर । पोरा न म्हिसी कीर ।’ – त गा १६३. 
(वा.) कीर करिे – त्रासून सोडिे. (व.) 
 
कीर, कीरू हिहव.  हनश्चयेकरून; खात्रीने; खहर्त; खरोखर : ‘कनरू त म्हन वीरुहर् धाकड ।’ – हशव 
४८५; [सं. हकल्] 
 
कीरकीर हिहव.  वानरार्ा हर्त्कार : ‘(हन मंत) कीरकीर बोबाइले’ – श्रीकृर् ५३. 
 
कीरखाद हव.  पोपटाने खाल्लेले. 
 
कीरट प .  जनावराच्या अंगावरील मोठी ऊ. (को.) 
 
कीरमुख हव.  पोपटाच्या तोंडासारख्या तोंडार्ा (घोडा.) हे अश भ लक्षि समजतात. 
 
कीरमोर प .  पश पक्षयारं्ी नक्षी. : ‘झभती सारहवल्या वर काहढली कीरमोर ।’ – लोकशब्द ६६. 
 
कीररय स्त्री.  १. कटकट. २. पोपटपंर्ी. 
 
कीरवर, कीरवि, कीरवाि न.  खेकडा : ‘तें एका कीरवलें  देहखले ।’ – परं् ४·९. [सं. क लीरक] 
कीरवा प .  ड क्कर : ‘हकरव्या नावडे कस्त री ।’ – त गा ३१·४९. 
 
कीरवािी स्त्री.  क ं कवार्ा लालसर रंग : ‘शाखाद्वये धरूहन क ं क म कीरवािी ।’ – दस्व ७९. 
 
कीरवािी प .  (संगीत.) आसावरी थाटार्ा एक दाहक्षिात्य राग. दाहक्षिात्य गं्रथात थाटही 
कीरवािीर्. गानसमय रात्र. 
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कीरीचीि प .  खेकडा : ‘तंव ंतेथे येक  कीरीर्ील  आला’ – परं्ो २४·४. 
 
कीिय हव.  हवख रलेला; पसरलेला. [सं.] 
 
कीिा स्त्री.  एक प्रकारर्ा लगाम. – अर्श्प १८५. 
 
कीतय, कीत्तय स्त्री.  कीती; प्रहसद्धी; ख्याती. [सं. कीर्मत] 
 
कीतयिे उहि.  विचन करिे; ग ि गािे; स्त ती करिे; वाखाििे : ‘कहवतन तो स बह  कीर्मतला भरत ।’ – 
मोआहद ११·८९. [सं. कृत] 
 
कीतयन न.  १. गाण्या-बजावण्यासह ईर्श्रारे् केलेले ग िविचन; पौराहिक देवाहदकारें् कथानक घेऊन 
ते भल्क्तरसाने साक्या; झदड्ा याचं्या साहाय्याने सागंिे : ‘सग ि कथा या नाव कीतचन ।’ – दास ४·२·२३. २. 
ईर्श्र नामोच्चर करिे. [सं.] ३.(संगीत.) दाहक्षिात्य संगीतज्् कीतचन गातात. हे झहद स्थानी (उत झर) 
संगीतातील ध्र वपदासारखे आहे. यात स्थायी आहि अंतरा असे दोन भाग असतात. ही कीतचनें दाहक्षिात्य 
रागतालात गातात. 
 
कीतयन न.  देवालय : ‘कीतचनजीिोधारू’ – भाडंक हशला १–४–५. 
 
कीतयन हव.  व्यापारी हविीर्ा, हकरकोळ हजन्नस : ‘कालीकोटाहून बेपारे यारं्ा कीतचन हजन्नस भरून 
जंहजरेस येत होता.’ – आंघइ ४१०. पहा : णकचरि 
 
कीतयनकार प .  कीतचन करिारा. [सं.] 
 
कीतयनभग्क्त, कीतयनभक्ती स्त्री.  देवार्ी स्त ती नेहमी करावी अशा आशयार्ी भक्ती. नवहवधा 
भक्तीतील एक प्रकार. [सं.] 
 
कीतयनरंगि न.  कथेर्ी बठैक : ‘कीतचनरंगिी ठाकले ।’ – दाहव २८०. 
 
कीतयनी प .  कीतचन करिारा; र्ालर्लाऊ हहरदास. (गो.) 
 
कीतयवडा प .  अपकीती; क प्रहसद्धी; बोभाट. सं. कृत्] 
कीर्णत, कीती स्त्री.  लौहकक; ख्याती; प्रहसद्धी; नाव स्त ती : ‘हे असतीये कीतीसी नाश  । आहि 
परहत्रकाहस अपभ्रंश  ।’ – ्ा २·२०. [सं. कृत्–विचन करिे] 
 
कीर्णतकणठया प .  स्वतःच्या कीतीसाठी देवपूजाअर्ा करिारा ग रव : ‘कीर्मतकहठयार्ा दृष्ातं’ – दृपा 
९५. 
 
कीर्णतत हव.  प्रख्यात; हवख्यात; वाखािलेला; प्रशहंसलेला. [सं.] 
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कीर्णतमान, कीर्णतमत, कीर्णतवान, कीर्णतवंत हव.  प्रख्यात; हवख्यात. [सं.] 
 
कीर्णतमुख न.  १. दोन झशगे असलेल्या राक्षसारे् देवळाच्या उंबरठ्यावर कोरलेले मस्तक. प्रथम 
यारे् दशचन घेऊन मग देवळात जाण्यार्ी रीत आहे. २. वरील आकारार्ा दंडावर बाधंायर्ा एक दाहगना, 
अलंकार : ‘बाह दंडी कीर्मतम खें । हस्तकंकिे हदव्य स रेखें ।’ – हहर ३·१६२. (वा.) कीर्णतमुखत्व करिे – १. 
सामोरे होिे : ‘तें अ्ान ्ानन ब डाहलया । ्ानें कीर्मतम खत्व केहलया ।’ – ्ा १५·५२. २. नाहीसे होिे; मागे 
राहिे. 
 
कीर्णतवाड हव.  कीती वाढविारा : ‘कहवत्व असाव ेकीतीवाढ ।’ – दास १४·३·३८. 
 
कीर्णतस्तंभ प .  जय हमळाल्यावर त्याच्या स्मरिाथच बाधंलेला मनोरा : ‘मदनारे् कीर्मतस्तंभ पाण्हैले 
।’–हशव ६१७. 
 
कीत्यय हव.  कीतचण्यास, विचन करण्यास योग्य. [सं.] 
 
कीदय स्त्री.  रोजर्ा जमाखर्च हलहायर्ी र्ोपडी. 
 
कीदय शतेी. [फा.] 
 
कीदय चौकी गीदचर्ौकी; र्ौफेर; सवच बाजूंनी : ‘आसपास कीदचर्ौकी हदली आहे.’ – ऐलेसं ३५१५. 
 
कीदयसार, कीदावा, कीदी हव.  लागवडीला योग्य. पहा : णकदय (हि. करिे) 
 
कीमय प .  १. व्रिात होिारे जंतू. २. पोटातील जंत. 
 
कीमय वाताळे न.  जंतहवकाराने येिारी भोवळ, बेश द्धी. 
 
कीययणवकीयय प .  ियहविय. 
 
कीि, कीिा स्त्री.  अल्ग्नहशखा; ज्वाला : ‘नयनाल्ग्नकील नीलंग्रीवार्ा मीनकेत  वहर जैसा ।’ – मोकिच 
नव ३४५; ‘ती बह  तीस दटावी कापासा काय दाहपना कीला ।’–मोरि नव २८१. [सं.] 
कीि पहा : कीळ : ‘कीलेवहर माहिकें  । लोहपजे काइ ॥’ – रा्ा १४·१२२. 
 
कीि प .  १. मेख; हखळा; पार्र; अडसर. बह धा जात्याच्या ख ंट्याला म्हितात. २. ग डग डीत 
सार्लेला मळ; मशरेी. ३. शकं  (िायायंत्रावर सावली पाडिारा). ३. (वै.) पावलातील एक लहान अस्थी. 
४. मेद. [सं.] 
 
कीि स्त्री.  झखड. 
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कीि न.  १. डाबंर. २. वगंि. – (तंजा.) 
 
कीि न.  हबजागरी. – (तंजा.) 
 
कीिक प .  न.  जात्यार्ा ख ंटा; ख ंटा; हखळा; पार्र वगैरे. [सं.] 
 
कीिक प .  साठ संवत्सरापंैकी बेर्ाहळसाव ेसंवत्सर. 
 
कीिकशीषय णिखाि (प रा.) इहजप्तमध्ये उत्कीिचलेखात आढंळलेली हलपी. 
 
कीिखाना प .  हकरकोळ हजनसारं्ी रास व ती ठेवण्यार्ी जागा; अडगळीर्ी खोली. [झह.] 
 
कीिनप्रणक्रया स्त्री.  (यंत्र.) दोन बाजंूनी डोके काढून एकत्र जोडलेल्या दोन पट्ट्ट्या हरबेटनी 
जोडण्यार्ी हिया. 
 
कीिना  स्त्री.  हनश्चय : ‘मननातंरें आहि कीलना । हन उपिम झलगे जािा ।’ – महहकथा १६·३०. 
[सं.] 
 
कीिबंदी स्त्री.  (स्थापत्य.) हखळे मारून फळी वगैरे घट्ट बसविे. 
 
कीिवािा, कीिवािी हव.  केहवलवािा–िी. 
 
कीव स्त्री.  कष्; द ःख. 
 
कीव स्त्री.  १. रडगािे; केहवलवािी प्राथचना; करुिा भाकिे. (हि. करिे, दाखहविे, भाकिे, घेिे.) 
२. दया; कृपा. [सं. कृपा] (वा.) कीव करिे, कीव येिे – एखाद्यारे् रडगािे ऐकून दया येिे. कीव दाखविे 
(द बचलता, अशक्तपिा इ. पाहून.) दया दाखविे. कीवी रडिे – केहवलवािे ओरडिे : ‘साईकाळी गाय 
येतार् कीवी रडोन मेली ।’ – प रंदभा इ. १३६. 
 
कीव, कीवे स्त्री. न. कृमी; कीड : ‘उमाई अवकसा ंगेली होती तेयासी कनव पहडली ।’ – लीर् ३·१२. 
[सं. कृहम] 
कीवकाकळूत, कीवकाकुिती स्त्री.  करुिेर्ी यार्ना; दया; करुिा.पहा : काकळूत 
 
कीवची कानू एकदा दया दाखवनू उपकार केला असता सतत उपकार करावा अशी अपेक्षा असते तेथे 
योजतात. जीवर आपला हक्क नाही अशी वस्तू हक्काने मागिे. 
 
कीश न.  माकड : ‘कोि कीश तव नावं कथी ।’ – हनमा १·४. [सं.] 
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कीशािी स्त्री.  वानरारं्ा सम दाय : ‘कीशाली ढग ढीगसे जलदसे भल्लूक भल्लावली ।’ – आसेत  
१०. [सं. कीश + आवली] 
 
कीस प .  १. हकसिीने झकवा खविीने खवलेला र् रा, भ गा. २. (रसा.) कानशीने घासून हनघालेला 
र् रा. (वा.) कीस पाडिे, कीस काढिे, कीस काढीत असिे, कीस णनघिे – बारकाईने र्र्ा करिे; त्यार् 
त्यार् गोष्ी हफरून बोलिे. 
 
कीस स्त्री.  नारळार्ी शेंडी. (क .) [सं. केश] 
 
कीस बाई कीस म लनर्ा एक खेळ. 
 
कीसार न.  शल्य. 
 
कीळ न.  तेज; र्मक (रत्नारं्ी); हकरि; प्रभा : ‘रत्नखहर्त म ग टन िंळाळ । नाना स रंग फाकंती कीळ 
।’ – मइसा १·२·१४. [स.ं हकला = ज्योत] 
 
कीळ स्त्री.  अंबर. (गो.) 
 
कु 
 
कु उपसगच. वाईटपिा दाखहविारे, अपकषच स र्हविारे अव्यय. हे समासात नामाचं्या पूवी योजतात : 
‘आहि क कमी संगहत न व्हावी ।’ – ्ा २·२६६. [सं.] 
 
कु स्त्री.  परृ्थ्वी. (समासात) क गती = परृ्थ्वीर्ी गती, क ज्या = परृ्थ्वीच्या पहरघ खंडार्ी ज्या. [सं.] 
 
कुआ प .  हवहीर. [झह.] 
 
कुआड स्त्री.  (ताल) कोित्याही तालाच्या आडीर्ी केलेली दीडपट : ‘आड, क आड इत्यादी लयीरे् 
अनेक प्रकार’ –मान  २१८. 
 
कुआडा  प .  वैर; भाडंि : ‘हव्ानबळें उगहवती क आडे ।’ – रुस्व ११७. 
 
कुआर पहा :कुवार 
 
कुइजट  हव.  क जलेले : ‘बह त हदवसारं्ें पात्रसाधन । िंालें  होतें क इजटपिा ।’ – नव २४·२५. 
 
कुइटार  न.  १. गवताच्या, माडाच्या वगैरे शाकारिीसाठी हविलेल्या िंावळ्या. २. ज ने िप्पर. 
 हव. वरील िंावळ्यानंी शाकारलेले. (को.) 
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कुइरा, कुइरी प . स्त्री. कोवळा फिस; कैरी; कोवळा–कच्चा आंबा.(को.) 
 
कुइरी, कुइरे स्त्री.  १. खाज उत्पन्न करिारी एक वनस्पती व हतर्ी शेंग. हहच्या खाजरी व गोडी अशा 
दोन जाती आहेत. 
 
कुइरी स्त्री.  हशरपेर्ार्ी कलगी. 
 
कुइिा प .  १. खाजक यली. हहर्ी शेंग गाई, म्हशी याचं्या वासरानंा जंतावर उपयोगी आहे. शेंगेवरील 
क से ग ळात घालून मािसानंाही जंतावर औषध म्हिून देतात. २. लहान म लाचं्या गळ्यातील एक दाहगना. 
 
कुइिी स्त्री.  १. पहा : कुइरी२. २. एक रानभाजी. 
 
कुई स्त्री.  १. कोल्ह्यार्ी ह की; कोल्ह्यार्ी आरडाओरड; कोल्हेक ई. २. मािसारं्ी आरोळी, 
आरडाओरड; ककच श आवाज. (हि. घालिे.) : ‘गनीम आला रे आला अशी एकर् क ई होऊन जो तो 
घाबरेपिाने आपली हत्यारें व पोशाक गोळा करू लागला.’–पप. ३. ससा, खार यारं्ा आवाज. [ध्व.] (वा.) 
कुईकुई करिे– १. ककच श गलबला करिे; आरोळी मारिे. २. म लारें् आनंदाने ओरडिे. ३. क रयाने क ई 
क ई असा केहवलवािा आवाज करिे. (क .) 
 
कुईक स्त्री.  दृष् (हि. लागिे). (अहह.) 
 
कुईट न.  १. नारळाच्या हविलेल्या िंावळ्या; गवत. (को.) २. वेत. 
 
कुईट हव.  १. खोबरे झकवा धान्द्य सरदल्याम ळे झकवा क जल्याने त्याला येिारी घाि; अजीिार्ी घाि. 
२. (ल.) एखाद्यार्ा दोष मनात ठेवनू तो प्रसंगी काढायर्ा अशा क ल्त्सत स्वभावार्ा (मािूस); क ल्त्सत व 
ममचभेदक (भाषि). [सं. क थ् = क जिे] 
 
कुउडी स्त्री.  घार. (हभ.) 
 
कुक, कंुक स्त्री.  कोंबड्ारे् आरविे. [ध्व.] 
 
कुकडसॉ, कुकुडसॉ प .  कोंबड्ाच्या अंगावरील एक हकडा. (गो.) [सं. क क्क ट] 
 
कुकडा प .  कोंबडा. [सं .क क्क ट] 
 
कुकडी स्त्री.  १. जनावरारें् ढ ंगि. २. महारारं्ा एक हक्क. पहा : णथवकुकडी 
 
कुकडी, कुकडे स्त्री.  र्ातीवरील स तार्ी ग ंडी. [क. क क्कहड] 
 
कुकडी माकडी क ं भारीि माशीएवढी एक हहरव्या रंगार्ी माशी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुकडे हिहव.  कोिीकडे. (खा. व.) 
 
कुकडे न.  जनावराचं्या तोंडाला होिारा रोग. या रोगात हजभेला मोठा फोड येतो. 
 
कुकडेकु न.  १. लहान म लाचं्या खेळातील शब्द; लपंडावात सवच म ले लपल्यावर ज्यावर हार 
असेल त्याला सूर्नेकहरता करायर्ा शब्द. २. कोंबड्ारे् आरविे. ३. (ल.) पोकळ बढाई. [ध्व.] 
 
कुकिे, कंुकिे अहि.  १. कोंबड्ारे् आरविे; केकाटिे : ‘वृक जंब क नगरा आत । हदवसा ंर्ौंबारा क ं कात 
।’ – एभा ६·२८४. २. ड करारे् ओरडिे. [ध्व.] 
 
कुकर, कुकु्कर प .  क त्रा : ‘म्हिें मी क कर म्हिोहन भ कें ।’–एभा २१·२२५. [सं. क क्क र] 
 
कुकर प .  एका वळेी एक झकवा त्यापेक्षा अहधक पदाथच वाफेच्या दाबाने हशजवण्यासाठी असलेले 
स्वयंपाकारे् साधन. [इं.] 
 
कुकरचाि स्त्री.  घोडा झकवा क त्रा यारं्ी द डकी र्ाल. [झह.] 
 
कुकरिे  सहि.  झनदा करिे. [सं. क  + कृ] 
 
कुकरी स्त्री.  नेपाळातील ग रख्यारें् लहान तरवारीसारखे एक हत्यार. [झह. क करी] 
 
कुकमय न.  र्ोरी, र्हाडी, व्यहभर्ार इ. वाईट काम; पाप; अपराध. [सं.] 
 
कुकवाकू प .  मोर (पक्षी). [सं. क कवाकू] 
 
कुकसा प .  लाखेच्या देठारे् र्ूिच. (िंाडी) [सं. क कूल] 
 
कुका प .  १. (बायकी) गभाधानाच्या हदवशी हजरे् गभाधान व्हायरे् हतच्याकडून भोवतालच्या हस्त्रया 
भत्यार्ी पूजा करिे, हवड्ा तोडिे इ. हिया करवनू घेतात त्यास क का म्हितात. (को.) २. वयाने मोठा 
पि पोरकट मािूस (राजा.) 
 
कुकाट न.  कोंबडा. (क .) 
 
कुकािे, कंुकािे  अहि.  कोकलिे; ओरडिे : ‘आडवाहर् उडे मग क कात ।’ – हनगा ३०; ‘भ कंती 
गाढव क ं काहत ड कर ।’ – दाहव ३५८. [ध्व.] 
 
कुकाम न.  क ं कू. (क .) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुकारिे उहि.  मोठ्याने ओरडिे; हाका मारिे; हाका मारून बोलाहविे; हाकारिे; कोकलिे. 
[ध्व.] 
 
कुकारा प .  आरोळी; ओरड; साद; ललकारी (हि. करिे, मारिे, घालिे) : ‘घाला घाला रे क कारे ।’ 
– त गा २३१. (क . क कारो). [ध्व.] 
 
कुकुकु, कुकुचकू प .  कोंबड्ारे् ओरडिे. [ध्व.] 
 
कुकुची स्त्री.  दूधमोगरा म्हिून ओळखला जािारा एक प्रकारर्ा जोंधळा, ज्वारी, क र्क र्ी. 
 
कुकुचीकाई स्त्री.  लहान म लारं्ा एक खेळ. (कर.) 
 
कुकुट प .  कोंबडा. [सं. क क ट] 
 
कुकुटकंुभा, कुकुडकंुभा, कुकुडकोंभा, कुकु्कडकंुभा, कुकु्कटकंुभा प .  भारद्वाज पक्षी; देवकावळा; 
सोनकावळा. हा रंगाने काळा असून यारे् पखं ताबंसू काळ्या रंगारे् असतात : ‘क कडक ं भा (भारद्वाज पक्षी) 
आपल्या खड्ा स्वराने तेथील एकतानतेर्ा भगं करीत होता.’ – पडघ १९. 
 
कुकुटाग्नन, कुकु्कटाग्नन, कुकुटाननी, कुकु्कटाननी प .  अत्यंत प्रखर जठाराग्नी. (कोंबडा र् नखडीरे् 
खडे खाऊन पर्हवतो यावरून.) [सं.] 
 
कुकुडा प .  कोंबडा. 
 
कुकुत, कुकुड स्त्री.  बलैारे् वझशड. [सं. कक द] 
 
कुकुथा नृत्यारे् बोल. 
 
कुकुथारी स्त्री.  गळ्यातील घंटा. 
 
कुकुबाळ प . न. १. लहान मूल. २. पहा : कुका २ 
 
कुकुभ प .  (संगीत) गायनशास्त्रातील हबलावलार्ा एक प्रकार; एक राग, गानसमय हदवसार्ा पहहला 
प्रहर. 
 
कुकुरडा प .  कोंबड्ाच्या अंगावर हपसवा पडून होिारा रोग. (क .) 
 
कुकुिा, कुकुिी, कुकुिे हव.  लहान बाळ; िक ला, िक ली, िक ले. 
 
कुकूडरांजी स्त्री.  एक िं डूप. (िंाडी) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुकूिक प .  द धाच्या दोषाम ळे म लाचं्या डोळ्यानंा होिारा एक रोग. याने डोळे खाजतात व 
त्यातूंन पािी येते, डोळे उघडता येत नाहीत. [सं.] 
 
कुकूम न.  क ं कू. (गो.) 
 
कुकूसकोंडा प .  क्ष ल्लक साहहत्य. (िंाडी) 
 
कुकोबा  प .  बायक्या; पोरकट मािूस; मेषपात्र; भोलानाथ; अजागळ. 
 
कुकु्कट प .  कोंबडा (पाळलेला अथवा रानटी). [सं.] 
 
कुकु्कटासन न. १. योगशास्त्रातील एक आसन. २. (मल्लखाबं) दोन्द्ही हात बोंडावर ठेवनू पाय वर 
उर्लून केलेले आसन. 
 
कुखावतय हव.  दोन्द्ही क शीवर केसारें् भोवरे असिारा (घोडा). हे श भ लक्षि समजतात. – अर्श्प 
१·९४. [सं. क हक्ष + आवतच] 
 
कुखी स्त्री.  क स. ‘भाऊ हन बहीन एका भाकरीना काला । दोनीना जलम एका क खीमधी जाला ।’ – 
लोकशब्द ६६. 
 
कुगिे अहि.  ओरडिे; क कारा घालिे; हाक मारिे : ‘त्याबरोबरर् क गतही होते.’ – वारी १३०. (बे.) 
[ध्व.] 
 
कुगिा प .  कोवळा फिस. 
 
कुगार, कंुगार न.  हभके्षकऱ्यारं्ा ताडंा, जमाव. 
 हव.  गरीब; कंगाल; क्ष र (मािूस, गाव); लढाईला हनरुपयोगी असा : ‘बदस रत क गार अहसल्या 
तरी घहरच्या पोरग्या द्यावयासी कोिी रजाबदं होत नाही.’ – पेद ८·३६. [क  = वाईट + कार–गार] 
 
कुगाडी स्त्री.  (लहान म लारं्ा शब्द) आगगाडी. 
 
कुग्राम प .  आडगाव; खेडे; वाटसरंूर्ी जेथे गरज भासत नाही व जेथे अल्ग्नहोत्री, वैद्य, सावकार, 
नदीही नाहीत असे खेडे : ‘ग्राम क ग्राम प ऱ्या अग्रहारे ।’–आपू १०. [सं.] 
 
कुग्रामवस्ती, कुग्रामवास स्त्री. प . आडगावामध्ये राहिे; (स्थाहयक) होिे. क भोजन, क लहीनसेवा, 
िोधम खी भाया व क ग्रामवस्ती या र्ार वाईट गोष्ी समजतात. (हि. करिे, काढिे, कंठिे, सोडिे) [सं.] 
 
कुच प .  मोरहपसारं्ा क ं र्ला : ‘र्ालती क ं र्ासी गाहढका द कवळा मयोरारं्ा’ – नरुस्व ७४७. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुच प .  स्त्रीर्ास्तन; पयोथर; थान : ‘कटा रे हमया ंर्ाहटला । क र्स्वदे  ॥’ – ्ा १३·५३९. [सं. क र् 
= संकोर् पाविे] 
 
कुच प .  नवरा; भ्रतार; कोम; मदच : ‘म्हाळसाबाई क र् मल्हार रघ नाथ आते्र’ – र्रं्ूद १४. 
 
कुच प .  अगदी बारीक अस्पष् आवाज. [ध्व.] 
 
कुच हव.  हनरथचक; हनरुपयोगी. जसे :— क र्कामारे्. 
 
कुचकट, कुचका  पहा : कुजका 
 
कुचकिेसहि.  टोर्िे; भोसकिे (व.) 
 
कुचकसिी हव.  र्ोळी : ‘वसन आहि क र्कसिी फेडूहन ।’ –अमृत २४. 
 
कुचकामाचा, कुचकामी हव.  अगदी हनरुपयोगी (हनषेधाथी षष्ट्ठ्यंत प्रयोग); टाकाऊ : ‘प्रियी 
जीवनार्ी कल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारात क र्कामार्ी असते.’ – लपव ६३. 
 
कुचकुच, कुचकूच स्त्री.  १. क जब ज; हलक्या स्वरारे् भाषि; अप्रगट भ मका : ‘क र्क र् सखयारं्ी 
अन्द्यथा देहखयेली ।’ – सारुह ३·६१. २. बाजारगप्पा; अफवा. [ध्व.] 
 
कुचकुचिे अहि.  क जबजू करिे. 
 
कुचकुची स्त्री.  पहा : कुकुची 
 
कुचकुचीत हव.  फार; प ष्ट्कळ; गदच. (गो.) 
 
कुचकुिी स्त्री.  ग दग ली. (हि. करिे, होिे) (राजा.) 
 
कुचडी स्त्री.  घािेरडा बोळ, गल्ली; अडर्िीर्ी जागा; बेपट (व. ना.)[फा. क र्ह् = बोळ] 
 
कुचिी स्त्री.  ड कराच्या केसारं्ी क ं र्ली; क ं र्ला; कोष्ट्ट्यार्ी क ं र्ली. 
 
कुचिी स्त्री.  हातभर लाबंीर्ी पहार; सबल. 
 
कुचिे अहि.  आदळिे : ‘दातार्ी पकड स टून क त्रा म ंडीवर क र्ून उलटा िंाला.’ – बनगर ६५. 
 
कुचकनद  हव.  क र्ाळ. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुचकनदा, कुचकनदी, कुणचदी, कुचंुदी स्त्री.  क रे्ष्ा; क र्ाळ्या; व्यंगोक्ती; वाईट आरोप करिे. (हि. 
करिे.) उखाळ्यापाखाळ्या, व्यंग काढिे. क र्हवधी. पहा : कुकचदी, कुचकवधी. या शब्दारं्ा एकमेकाऐवजी 
जरी उपयोग करतात तरी ते अगदी समानाथचक मानलेले नाहीत. [सं. कृत्स = झनदा करिे] 
 
कुचबंदीचे मेढे शत्रचू्या र्ालीस अढथळा आिण्याकरता उभारण्यात आलेले तात्प रते अडथळे. 
 
कुचमि  स्त्री.  क र्बंिा. पहा : कुचंबि, कुचंमि, कुचंमिी. (गो.) 
 
कुचमिे  अहि.  १. हालात हदवस काढिे; कसेतरी हदवस काढिे : ‘क र्मत जगण्यापेक्षा मेलेलं 
परवडलं.’ – जाि १०. २. एकदम थाबंिे : ‘यावर दोघार् ंबोलिं क र्मलं, हजभा अवघडल्या.’ – वळीव 
३६. 
 
कुचमुचे  सहि.  क र्बंायला लाविे. (गो.) पहा : कुचंबिे 
 अहि. पोटात ग रग रिे. (गो.) 
 
कुचर हव.  १. कामर् कार; कपटी; ब द्ध्या एखादे काम वाईट रीतीने करिारा; अंगर्ोर : ‘जैसे का ं
क र्र घोडे । बरें हदसे परी आडवी अडे ।’ – एभा १३·१३४. २. (ल.) द म चखलेला; दे्वषी; ख नशी. ३. त्रास 
देिारा; ल च्चा; वाईट. ४. खडतर, खडकाळ. खर्रट मागच; ५. द बोध (हलखाि); हगर्हमड (प स्तक). [सं. 
क  + र्र] 
 
कुचर प . न. र्ाड; धान्द्यातील न हशजिारा, न काडंता येिारा दािा. 
 
कुचर प .  बटाटा जहमनीत तयार होत असताना त्यावरील माती हनघून तो उघडा पडल्याम ळे हहरवा 
होिे. 
 
कुचराई  स्त्री.  अंगर्ोरपिा; अप्रामाहिकपिा; टंगळमंगळ; अळंटळं; (काम, धंदा, व्यापार, यत्न 
यामंध्ये) कसबर्ोरपिा. 
 
कुचििे  उहि.  १. ओबडधोबड रीतीने पीठ करिे; भरडा करिे; फोडिे; हर्रडिे. २. मारिे; 
ठोकिे; ठेर्िे; रे्र्िे; सडकिे. 
 
कुचिा प .  संधला : ‘हवरलेल्या फकीच्या र् न्द्यात समभाग हवटेर्ी पूड घालून क र्ला तयार करावा.’–
मरॅट ११३०. 
 
कुचिा प .  काजरा; कोकिात होिारे एक मोठे िंाड. याच्या हबया कडू असून हवषारी असतात. : 
‘त्यज हन सहकार हपकला हपक लाजेना वरावया क र्ला ।’ – मोसभा २·४९. 
 
कुचणिन न.  ल्स्रक्नीन; एक महत्त्वारे् अल्कलाइड; क र्ल्यार्ा अकच . 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुचिी स्त्री.  क र्ल्यार्ी बी. 
 
कुचिे प .  अव.  वाजंत्री लोक : ‘तो भोग क र्ले म्हिजे वाजंत्री लोक वाटून घेतात.’ – मातीथच 
२·७७. 
 
कुचकवधी, कुचकवध्या, कुचणवद्या कुकचदी, कुकचधा स्त्री.  र्ीड येण्याजोग्या भाषिाने काढलेली 
खरडपट्टी; उपहास; टवाळी; टर; हेटाळिी; व्यंग काढिे (हि. करिे). पहा : कुचंदी, कुचकनदा 
 
कुचंडा  हव.   हर्कू्क; कृपि. (माि.) 
 
कुचंदन  न.  रक्तर्दंन. 
 
कुचंदा प .  कारस्थान; ग प्त मसलत. [झह.] 
 
कुचंद्या स्त्री.  अव.  खोड्ा; कळ. (व.) 
 
कुचंबि, कुचंबिा, कुचंबन, कुचंमि, कुचंमिी स्त्री.  १. रोग इ. कारिानंी आलेली कष्प्रद अवस्था; 
द ःखार्ी व पराधीनतेर्ी ल्स्थती : ‘ते पहरमळ पालवी साहे क र्बंनें । श्रीर्िधरारें् ।’ हशव ६९०. २. त्रासदायक 
ल्स्थती; खोळंबा; अटकाव; परं्ाईत. [सं. क र् = संकोर् पाविे] 
 
कुचंबिा स्त्री.  गैरसोय; मोकळेपिाने वागता न येिे; परं्ाईत. 
 
कुचंबिे, कुचमिे अहि.  १. द ःखात झकवा पराधीन ल्स्थतीत तळमळिे; संकोर्िे. २. त्रासदायक 
अडर्िीत पडिे, येिे; लादलेला त्रास, अटकाव यापासून द ःख होिे; त्रास, खोटी होिे; आडकाठी येिे; 
अडर्िीतून स टका न होता द ःखात काही काळ काढावा लागिे. ३. कोमेजिे. ४. र् रडिे; र् रगळिे : ‘का ं
कमळावंरी भ्रमर । पाय ठेवती हळ वार । क र्बंैल केसर । इया शकंा ॥’ – ्ा १३·२४८. ५. थबकिे; थाबंून 
राहिे : ‘लाजलेले राजे क्षिभर क र्ंबले.’ – श्रीयो १·११९. ६. अडर्िीतून बाहेर पडता न येिे; अगहतक 
होिे; काय कराव ेते न स र्िे : ‘पि या पहरल्स्थतीच्या त्रासानं, शनीच्या फेऱ्यानं तो देखील क र्ंबला होता.’ 
– व्यंमाक ७४. ७. ख पिे; बोर्िे : ‘कैसें स क मार रूपडे : पातंा ंहदठी क र्बंैल फ डे.’ – नरुस्व ९९. 
 
कुचा प .  १. खराब िंालेली जरतार. २. र्ोथा. 
 
कुचा, कुच्या प .  १. खोर्ा; पोर्ा; झकहर्त खळगा; लहान भोक (भोवरे खेळताना भोवऱ्यानंी 
पाडलेले.) (हि. मारिे). २. अंगठ्याजवळच्या बोटाने मारलेला टर्का. (वा.) कुचे मारिे – वादहववादात 
टोमिा मारिे. 
 
कुचाडन प .  फहजती (िंाडी.) [सं. क च्िापनम] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुचािा  प .  कारस्थान,; ढवळाढवळ; वाईट हशकवि. 
 
कुचाळ, कुचाळका हव.  क र्ाळी करिारा. 
 
कुचाळकी, कुचाळा, कुचाळी स्त्री. प . स्त्री. टवाळकी; थट्टा. पहा : कुचकवधी :‘करूहन क र्ाळा कोप 
तसा ।’ – आगो २३. [सं. क र्ाल] 
 
कुचाळखोर हव.  क रे्ष्ा करिारा; खोडकर; खट्याळ; त्रासदायक; झनदक; टवाळी करिारा. [सं. 
क र्ाल] 
 
कुचाळॉ  प .  झनदा; मस्करी; खोडी. (गो.) 
 हव.  क र्ाळी, झनदा करिारा. (गो.) 
 
कुचाळ्या हव.  वाईट आर्रिार्ा, र्ालीर्ा : ‘हतर्ा तो महहपती मोठा क र्ाळ्या आहे.’ – सरु ४८. 
 
कुणच पहा : कुची 
 
कुणचत न.  क र्ोद्योग; हफत री; कारस्थान : ‘साराशं क हर्तास कोिी र् कत नाहनत व स मंतार्ा हवर्श्ास 
नाहन.’ – पेद १०·८३. 
 
कुणचत हव.  क हश्चत; वाईट :‘ते (बायको)क हर्ता वासना आलीः’ – लीर्उ ४२२. 
 
कुणचतखोर, कुणचतपात्र हव.  क रे्ष्ेखोर. पहा : कुकचद [सं. क ल्त्सत] 
 
कुणचद, कुणचदा, कुणचद्या, कुणचदखोर, कुचकनद हव.  क र्ाळी करिारा; झनदक; खोडकर; बेअब्रू 
करिारा; टवाळ. 
 
कुणचदी, कुचंुदी स्त्री.  आळ; झनदा; बदनामी; उखाळ्यापाखाळ्या. 
 
कुणचद्या, कुकचद्या स्त्री.  हेटाळिी; टवाळी; आळ (हवशषेतः लहान म लातं रूढ). 
 
कुणचधा प .  १. फंद; हफतूर. २. भानगड : ‘त्या क हर्धात पडत नाही.’ – पेद ८·८४. 
 
कुणचपुडी न.  एक प्रकाररे् दहक्षि भारतीय नृत्य. 
 
कुणचळ न.  मळके वस्त्र : ‘हवरालन क हर्ळें  ।’ – उगी १९२. 
 
कुकचदर  न.  अडगळ; गदी; अस्ताव्यस्त पडलेल्या वस्तू. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुकचधन  हव.  क श्चळ; घािेरडा; महलन : ‘पाखरंु, राजहंस । हपता पािी हनर्तंीनं कावळ्या 
क झर्धन । हदलें  तळं टहूळून ।’ – वलो ११९. (व.) 
 
कुची स्त्री.  हकल्ली : ‘म क्तीर्ा दारवठा । उघडावआें क हर्आ बकटा ।’ – हशव ४२०. [झह. क ं हज] 
 
कुची स्त्री.  कपट; लबाडी; गडबड; रे्ष्ा; खोटी, हदखाऊ क रे्ष्ा : ‘…त्यासं हलहोन त्यारं्ा अमल र्ाले 
आहि नालीस क र्ी न करीत ते गोष्ी करिे.’ - पेद १८. १८. (वा.) कुची भरिे - ठोकिे; मारिे. (व.) 
[ध्व.] 
 
कुची स्त्री. क ं र्ी. (व.) 
 
कुची स्त्री. िंाडू : ‘क र्ी हाती घेउहन िंाहडत  आसे’ - परं्ो १३·१०. 
 
कुचीत हव. हवपरीत; वाइचट; पापी : ‘तीये क र्ीत वासना आली ।’ - लीर्उ २९९. 
 
कुचुडना प . अरंुद जागा. (िंाडी) [सं. क र्, फा. क र्ाह.] 
 
कुचंुबिे  अहि. कोमजिे : ‘कन हशरसफूल अरुवार क्षिमात्रें क र् ंबी ।’ - हहर  २. १३५. [सं. क र् = 
संकोर् पाविे] 
 
कुचंुबिे  उहि. र् रगळिे; हर्रडिे : ‘क र् बंैल केसर । इया शकंा ॥’ - ्ा १३. २४८. 
 
कुचूमुचू  स्त्री. १. कंजूषपिा. २. टाळाटाळ. ३. गदी. (िंाडी) 
 
कुचेदा, कुचैद प . कारस्थान; मसलत. [झह.] 
 
कुचेदार  हव. लबाड; कपटी; शठ; ठक; फसव े : ‘शामळ लोक परम क रे्दार, हकल्ल्यार्ा 
बदंोबस्त ठेवनू महाराजारे् लोकाशंी तोंड न देता ंम लूखास फार तसदी हदल्ही.’ - शामव भारतवषच ५९. 
 
कुचेष्टखोर, कुचेष्टेखोर, कुणचष्ट हव. टवाळखोर; क रे्ष्ा करिारा; क टाळकी करिारा. [सं. क  + 
रे्ष्] 
 
कुचेष्टा, कुचोदी स्त्री. टवाळी; झटगल; क र्ाळी; हवडंबन; झनदा; थट्टा. [सं. क रे्ष्ा] 
 
कुचो प . िंाडार्ा शेंडा. (गो.) पहा : कंुचा 
 
कुचोद न. हफत री; कारस्थान : ‘सवच क र्ोद हवठ्ठल हसवदेऊ यारे्.’ - पेद ४०. १३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुचोद्य न. १. भेदे; हफत री : ‘घरातं बाहेर क र्ोद्य फार याजम ळे नेट लागून कायचहसधी लौकर होत 
नाही.’ - ऐसंसाखं ७·१६. २. क रे्ष्ा. (हि. करिे.) ३. हवकल्प; क कल्पना; वाइचट हवर्ार. (हि. काढिे.) 
४. क भाडंी स्वभाव; क हटल वृत झी. ५. कपट; क कमच; कारस्थान. (वा.) कुच्च ेखात जाऊ देिे - उडत जाऊ 
देिे; पवा नसिे : ‘नाहन हमळालं तर जाऊ दे क चे्च खात.’ - पेरिी २७. 
 
कुचोद्याचे पाखरू क रे्ष्ेखोर. 
 
कुचोद्योग प . वायफळ उद्योग; नको त्या उर्ापती, भानगडी इ. 
 
कुच्चा पहा : कुचा 
 
कुच्चा प . र्ोथा : ‘नंतर तो क च्चा भाडं्ात घालून...’ - फहर् ३०. 
 
कुच्चा, कुच्ची प . स्त्री. हविकऱ्यारं्ा क ं र्ला : (कर.) : ‘सनगर लोकास्नी पाजिी करायला क च्चे लागतात 
ते करतो आमी.’ - वामा ६६. 
 
कुच्ची स्त्री. पायार्ी ढोिशीर. 
 
कुच्ची स्त्री. हकल्ली. 
 
कुच्छ रोटी, कुच्छ िंगोटी काही तरी अन्न आहे, काही तरी वस्त्र आहे अशी ल्स्थती; अहतशय हबकट 
पहरल्स्थती; दाहरद्र्यावस्था. [झह.] 
 
कुच्डी स्त्री. अरंुद बोळ. (िंाडी) [फा. क र्ाह] 
 
कुच्या स्त्री. १. (पाडिे या हियापदाशी जोडून) त कडे करिे; खाडंोळी करिे. २. जबर हशक्षा करिे; 
यथेच्ि क टिे, या अथाने क च्या हढल्या करिे. ३. (तोडिे हियापदास जोडून) (घोड्ाच्या) माडंीच्या झकवा 
घोट्याच्या हशरा तोडिे. ४. ठोका; ठोसा : ‘त का म्हिे आता ंलाज धरी ब च्या । टारं्राच्या क च्या मारा वगेन ।’ 
- त का २९५१. 
 
कुच्याकनद्या स्त्री. र्हाळी; झनदा; रे्ष्ा. (िंाडी) [सं. क त्सझनदा] 
 
कुज न. हक्षहतज. [सं.] 
 
कुज प . मंगळ (ग्रह). [सं.] 
 
कुजकट, कुजट, कुइयट हव. नासकट; वाशरेा; घ रट; नासलेला (पदाथच). 
 
कुजकटाि, कुजटाि स्त्री. क जलेल्या पदाथार्ी दमट घाि, द गंधी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुजका, कुचका हव. १. क जलेला; सडका; नासका. २. (ल.) हवर्श्ासघातकी; खोटा; क ल्त्सत; कपटी. 
[सं क थ = क जिे] 
 
कुजका कवंडळ (ल.) क जक्या मनार्ा; हतरसट; मत्सरी; ख नशी. 
 
कुजकानासका हव. घािेरडा; हनरुपयोगी; खराब िंालेला. 
 
कुजटे हव. क जलेले; शल्क्तहीन. 
 
कुजडा हव. मनार्ा क जकट; मत्सरी; ख नशी. 
 
कुजडा प . बागवान : ‘... क जडे म्हिजे बागवान याजपाशी पैशार्ी वागंी घेतली ।’ - मदरू १. ५६. 
 
कुजि न. क जिे : ‘क जि म्हिजे िंाडपाला आहि शव ेक जून फ सफ शीत िंालेली माती.’ - वनश्री 
३१. 
 
कुजिे अहि. १. खराब होिे; सडिे; नासिे. २. (सोंगट्यारं्ा डाव) जूग न उठल्याम ळे, सही न 
िंाल्याम ळे व कच्च्या हफरून आल्याम ळे पडलेले दान सोंगट्यानंा लावता येत नाही अशी ल्स्थती. ३. 
ब हद्धमत झा, ग ि इ. र्ागंल्या गोष्ी जवळ असतानाही योग्य संधीच्या अभावी त्या व्यथच झकवा फ कट जािे. पहा 
: कुजी [सं. क थ] 
 
कुजन प . वाइचट स्वभावार्ा मािूस; द जचन; नीर् मन ष्ट्य : ‘न हनश्चय कधी ढळो क जनहवघ्न बाधा टळो 
।’ -  केका ११९. [सं.] 
 
कुजपंचमी स्त्री. श द्ध पक्षात मंगळवारी आलेली पंर्मी. ही अश भ मानतात. [सं.] 
 
कुजबुज  स्त्री. क िक ि; हळूहळू बोलिे; अफवा; कंडी. [क जरे् हद्व.] 
 
कुजबुजिे अहि. हळूहळू बोलिे; क र्क र्िे; प टप टिे. 
 
कुजरसार स्त्री. हिश्चन धमार्ी दीक्षा देताना पािी झशपडण्यार्ी हिया : ‘... क जरसार करून 
बाटवीत नाहीत.’ - इसंपेदसपमा २६२. 
 
कुजवार  प . क ज्यवार; मंगळवार. क  म्हिजे परृ्थ्वी. हतच्यापासून जन्द्मलेला. 
 
कुजष्टाि स्त्री. क जकट घाि; सडलेल्या पदाथार्ी घाि. 
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कुजस्तंभ प . १. (अप. क र्स्तंभ) मंगळार्ी आपल्या कके्षतील एखाद्या नक्षत्रात ल्स्थरता. या 
अवस्थेत मंगळारे् बल कमी प्रतीरे् असते. २. ज्योहतषहवषयातील एक उपय क्त योग. (लौहककदशचक.). 
[सं.] 
 
कुजंत्र, कुजांत्र न. १. प्रािघातक यंत्र : ‘मग पातंा घातैली क जातं्रें ।’ - हशव ८०१. २. रे्टूक; कौटाळ 
: ‘वैहरयारे्या क जंत्रा हवना तव उदेला ।’ - वैवसं २४. 
 
कुजा, कुज्या प . ख जा; पाण्यारे् मातीरे् भाडें; स रइच. [फा. क जाह्] 
 
कुजांतर, कुजांतरू न. क याडे; रे्टूक; जादू. पहा : कुजंत्र : ‘क जातंरंू नाहन ऐसें । जेिें या प से 
यारं्ी दाहंतहखळी बसेै ।’ -हशव ८४४. [सं. क  + यंत्र] 
 
कुजी स्त्री. १. (ब हद्धबळार्ा खेळ) राजास प्रहतपक्षीय मोहऱ्यार्ा प्रत्यक्ष शह तर नाही, पि शहावार्ून 
मोकळ्या जागी खेळाव ेम्हटले तर तसे घर मोकळे नाही, अशी हबनतोड आपत झी येऊन डाव अडिे. या डावास 
बरोबरी मानतात. २. (सोंगट्यारं्ा खेळ) सोंगटी खेळायला जागा नाहीशी होिे. 
 
कुज्या स्त्री. (ज्यो.) ताऱ्यार्ा िाहंतवृत झाशी जो कोन होतो त्यार्ी ज्या. [सं.] 
 
कुझाणमसरी साखर खडीसाखरेर्ा एक प्रकार. 
 
कुट प . बारीक काडी इ. मोडताना होिारा आवाज : ‘त्यार्ी हाडे क टक ट वाजली.’ - वषा १०४. 
[ध्व.] 
 
कुट प . एक िंाड (क टकी, क डा) : ‘मंजरामल बक ल हबल्व क ट अशोक र्दंन जाती ।’ - नगंन 
४३२. 
 
कुट न. धान्द्यरूपाने द्यायर्ा ह ंडा. (को.) 
 
कुट स्त्री. हळक ं ड; ख ंटली; क डे. (गो.) 
 
कुट प . हबहिंक खेळातील ४ एके्क, ४ राजे इ. माकांरे् संर्. 
 
कुटकथा स्त्री. (धमचप्रहतबधंक गोष्ी) वाइचट गोष् : ‘हत्रकूटक टकथा नाहह देहन कहनहर्’ - गरा 
२४८. 
 
कुटकरिे सहि. त कडे त कडे करिे : ‘हे वस्त्र दगडावरी क टकरूहन रोवा’ - गोप्र ३५. 
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कुटका, कुटकी प . त कडा; मोडलेला कटका (काठी, भाकर, नारळ, दोरी इ. र्ा) : ‘का ंपाषािाहर्या 
माथा ं। हाडंी फ टली पाथा । जीवन तैसे सवचथा । क टके जाले ॥’ - ्ा १६. ३६८. (वा.) कुटका, कुटकी तोडून 
देिे - स्पष् नाही म्हिून सागंिे; हनक्षनू नाकारिे. 
 
कुटकाभर हव. लहान : ‘पि क टकाभर लेकरू आहे त मच्यामागे.’ - बाहवब  १०. 
 
कुटकी स्त्री. हहमालयावर ९ ते १५ हजार फूट उंर्ीवर वाढिारी एक औषधी वनस्पती. [सं. कट का] 
 
कुटकी स्त्री. लाकडी ढलपी; त कडा; काटकी. (को.) [सं. क ट्ट = कापिे] 
 
कुटकी बैठक बठैक मारून एक पाय िमाने वर मग द सरा असे करून पायारं्ी अदलाबदल करिे. 
 
कुटकुट  न. अपर्न िंाले असताना पोटात होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
कुटकुटीत हव. १. पूिच न हशजलेला. २. बारीक पि स दृढ शरीरयष्ीर्ा. (गो.) 
 
कुटके हव. १. त टलेले. २. क जके : ‘हसळें वाळलें  क टकें  (अन्न)’ - र्ोखा (स.) १११. 
 
कुटज न. क ड्ारे् िंाड : ‘हें मोठें नवल अहो लाजहवला पाहरजात कन क टजे ।’ - मोआहद ३२·७. 
[सं.] 
 
कुटि न. (ल.) ठोक; मार; हग्या मार. (हि. काढिे, हनघिे.) [सं. क ट्ट = क टिे] 
 
कुटिी स्त्री. ‘इतर बायकोस इतर प रुषासी गाठें घालिारी.’ (तंजा.) पहा कंुटि 
 
कुटिे अहि. द ःख मानिे; क ढिे : ‘हष ेरोि न कोपे प त्रोत्कष ेक टे न क हटताहह ।’ - मोरोि. [सं. कूट] 
 
कुटिे उहि. १. रे्र्िे; रे्र्ून बारीक करिे; पूड करिे : ‘दाहंभकता ही हळदी क टा ।’ - म आहद १. ६५. 
काढिे; सोडिे. २. (ल.) ठोकिे; हपटिे; मार देिे : ‘क हटल प्रजाहह जो गोपीडक तो ब्राह्िा न का ंक हटल 
।’ - मोहवराट २. ५. ३. (ल.) एखाद्या हवषयार्ी सूक्षम िाननी करिे; अहतशय र्र्ा करिे. ४. (टाळ) वाजहविे 
: ‘तंू क टतोस कन नाहन रोज टाळ ।’ - नामना ६६. ५. (ल.) बलात्काराने संभोग करिे. [क. क ट क] [सं. 
क ट्ट = क टिे] 
 
कुटिे सहि. (तबला, पेटी इ.) जोरजोराने वाजहविे; (पते झ इ.) एकसारखे खेळिे. 
 
कुटिो प . लोखंडी बत झा (क टण्यार्ा). (क .) 
 
कुट, कुटरा तांदूळ प . अव. सडताना कण्या होिारे तादूंळ; कण्या. 
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कुटतुम प . काटकोन; ग ण्या. (क .) 
 
कुटन न. दोन र्ऱ्हाटाचं्या जोडावर बाधंलेले लाकूड. (व.) 
 
कुटन स्त्री. १. मध्यस्थ. २. क ं टीि. ३. दोरार्ा साधंा. ४. हर्लमीर्ा खडा. ५. पाण्यार्ा बाधं. (िंाडी) 
 
कुटिा प . भाकरी करण्यासाठी तादूंळारे् पीठ करण्याकहरता केलेल्या कण्या, क ं डा. (राजा.) 
 
कुटिेश्वर प . क टलार्ा, अंगठ्याच्या पेरार्ा फटका. (गो.) 
 
कुटस्त, कुटस्थ हव. ग प्त; ब्रह्स्वरूप : ‘क टस्थ म्हहिपे अक्षर : कैवल्यरूप’ - वह ४२७. 
 
कुटळ हव. ठोकळ. (व.) 
 
कुटा प . १. लाह्यारे् पीठ. २. वाळलेल्या मासळीच्या क टीर्ा भ गा. ३. फिसाच्या आठळीत मीठ, 
हतखट घालून केलेला भ गा, पूड. (राजा.) ४. पूड; भ कटी. ५. कारळे-हतळारं्ी क टून केलेली र्टिी. 
 
कुटा हव. खोटा; कृहत्रम. 
 
कुटाइय स्त्री. १. क टण्याबिलर्ी मज री. २. क टण्यार्ी हिया. 
 
कुटाकुटी, कुटाकूट स्त्री. १. ठोकाठोकी; मारामारी; लठ्ठालठ्ठी : ‘मीपिा होऊन क टाक टी ।’ - दाहव 
२८८. २. वादहववाद; कार्थ्याकूट; बार्ाबार्ी. ३. (सोंगट्या) मन लावनू खेळिे; एकसारखे खेळिे; त्यात 
दंग होिे (उपहासाने). 
 
कुटािा प . त्रासदायक खटाटोप; अनेक उद्योगारं्ा एकदम अंगावर पडलेला बोजा; त्रास. (को., कर.) 
 
कुटार न. १. धान्द्य काढलेल्या किसारं्ा र् रलेला भाग (यात शेंगारं्ी टरफले, िंाडारं्ा पाला, वलेारे् 
त कडे हमसळलेले असतात.); कूट. (खा. व.) २. पीक काढून िंाल्यावर शतेात उरिारा पाला-पार्ोळा. 
 
कुटारे न. कट्यार. 
 
कुटासी स्त्री. मळिीतील अवहशष् गवत. (िंाडी) 
 
कुटाळ, कुटाळखोर हव. १. क टाळकी करिारा; झनदक; बेअब्र ू करिारा; उपहास, टवाळी 
करिारा; क रे्ष्ेखोर. २. हीन : ‘काढले क टाळ वासना बरळ’ - सोपान १४. 
 
कुटाळकी, कुटाळी स्त्री. क र्ाळी; क रे्ष्ा; बेअब्र.ू 
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कुटाळखोरी, कुटाळणगरी स्त्री. क टाळकी. (क ि.) 
 
कुणट, कुणटका स्त्री. िंोपडी : ‘आल्या मोडकळीला क हटका त रळक क ठें क ठें असती ।’ - उगी ६१३. 
[सं. क टी] 
 
कुणटि हव. १. वाकडे; वि. २. (ल.) द ष्; झनदक. (समासात) क हटलदृष्ी, क हटलभाषि, 
क हटलस्वभाव : ‘तंू महलन क हटल नीरस जडहह प नभचवपिेहह कर् सार् ।’ - मोकर्ोपाख्यान ५७. ३. 
अपकारी; दे्वषी; खोडकर; मत्सरी; हीन. ४. क रळे (केस) : ‘आइकें  क हटलाल - मस्तका । धन वेद रयंबका ।’ 
- ्ा १०. २१५. [सं.] 
 
कुणटिदेह प . वाकडे शरीर; काही खोड, व्यंग असलेले दोषय क्त शरीर. 
 
कुणटिनीणत, कुणटिनीती स्त्री. लबाडीरे् धोरि; बाहेरून मैत्री दाखहवण्यारे् राजकारि. [सं.] 
 
कुटी स्त्री. िंोपडी; (सामा.) पिचक टी, लताक टी : ‘आहि मनसपार्ी क टी ।’ - ्ा १६. २४३. 
 
कुटी स्त्री. १. वाळलेल्या मासळीर्ी पूड. २. कूट; र् रा. ३. (ल.) (हवनोदाने) ठोकिे; मारिे 
(हवद्यार्थ्यांत रूढ). (हि. करिे.). 
 
कुटी स्त्री. झनदेरे् भाषि; झनदा; आळ; दोषारोप : ‘तर अंगा ये क टी कविाहर्या ।’ - उगी ६१३. 
हव. कपटी; कृहत्रम : ‘तों क टी खगतनू जडावली ।’ - आहशहव ३२. [सं. क ट = वाकडे होिे] 
 
कुटी स्त्री. १. खोटी खोटी गोष्; भास : ‘तहर ते आंगा ये क हट । कविारे्या ।’ - उगी ६१३. २. 
लोकापवाद. [सं. कूट] 
 
कुटीच हव. ्ान नसिारा; ध्यान न करिारा; कमार्ा त्याग करून केवळ अन्नासाठी गावात राहिारा. 
कुटीचक प . संन्द्यासी : ‘कमच त्यागोहन िंाला संन्द्यासी । ्ानध्यान नाहन मानसन । अन्नालागन 
स्वग्रामवासन । क टीर्क तयासी बोहलजे ।’ - एभा १८. १७७. [सं. क टी = िंोपडी] 
 
कुटीचे बोट झनदेर्ा डाग : ‘रूपसा उदयलें  क ष् । संभाहवता ंक टीर्ें बोट ।’ - १६.१७८. 
 
कुटीमेटी स्त्री. घरदार : ‘अंतरली क टीमेटी । भय धरूहनया ंपोटी ।’ - त गा १२१९. 
 
कुटीर न. िंोपडी; लहान घर. [सं.] 
 
कुटीर उद्योग प . खेड्ात लहान प्रमािावर घरीर् करता येण्यासारखा धंदा. (कोंबड्ा पाळिे, 
मधमाशा पाळिे, सूत कातिे इ.) 
 
कुटीरक न. खड गार्ा एक प्रकार. [सं.] 
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कुटीशास्त्र न. पेहशकाहव्ान (सायटॉलॉजी) (वैद्यक हड. १९३५) 
 
कुटुबी हव. जाडेभरडे : ‘प ढे ठेवोहनया पान । वाढी क ट बी ते अन्न ।’ - सोबागा १. 
 
कुटुऱ्याची चोळी हवहशष् प्रकारर्ी, घट्ट बसिारी, उठावदार तंग र्ोळी. (गो.) 
 
कुटंुब न. १. घरातील मािसे; पहरवार; खटले : ‘जैसें स्वल्प्नं पहरव्राजे । आपिापेया ंक ट ंब होइजे ।’ - 
रा्ा १५·३२१. २. घरधनीि. ३. सामान्द्यतः, पत्नी, बायको. [सं.] 
 
कुटंुबकबाडी, कुटंुबकाबाडी हव. १. क ट ंबार्ा भारवाहक; र्ाकरासारखा राबिारा; २. घरर्ा कता, 
हमळहवता : ‘इचर्श्री कानकोंडा जाला । क ट ंब काबाडी ।’ - दास ३-४-४७. 
 
कुटंुबकिह प . भाऊबदंकी; गृहकलह. 
 
कुटंुबकल्याि न. १. आइचरे् व म लारें् आरोग्य नीट राहावे आहि त्यारें् योग्य संगोपन व्हावे, यासाठी 
पाळिा लाबंहवण्यासारखे उपाय योजिे. २. क ट ंबारे् सौख्य. 
 
कुटंुबि न. महसूल ठरवनू हदलेली जमीन. (गो.) 
 
कुटंुबणनयोजन न. कृहत्रम साधनारं्ा वापर करून संततीरे् हनयमन करिे; अपत्यारं्ी संख्या मयाहदत 
ठेविे. 
 
कुटंुबवत्सि, कुटंुबवािा, कुटंुबवाळा हव. १. स्त्रीप त्रावंर फार पे्रम करिारा. २. बायको, म लेबाळे 
असलेला. [सं.] 
 
कुटंुबव्यवस्था स्त्री. (समाज) क ट ंबार्ी वडील-आइच-म ले ही माडंिी; क ट ंबपद्धती; क ट ंबारे् हवभक्त - 
अहवभक्त या प्रकाररे् स्वरूप. 
 
कुटंुबसमाजशास्त्र न. क ट ंबातील संबधंार्ा समाजावर होिाऱ्या पहरिामारं्ा हवर्ार करिारे 
शास्त्र. 
 
कुटंुबारी हव. क ट ंबवत्सल : ‘एका जीवा बरी । होतो दोन्द्ही क ट ंबारी ।’ - त गा. ४०९०. 
 
कुटंुबाळी स्त्री. क ट ंबातील मािसे : ‘कन्द्याप त्र क ट ंबाळी : असे स खः’ - ऋम ४४९. 
 
कुटंुबी प . १. गृहस्थाश्रमी; क ट ंबवत्सल; घरभारी २. दूरर्ा नातेवाइचक, दूररे् नातेवाइचक; आप्त; 
र्ारपार् हपढ्यारें् अंतर गेले आहे असा सझपड, सगोत्र, नातेवाइचक. (को.) [सं. क ट ंब] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुटंुबीया प . पालनकता : ‘हा मायेबाप  प्रजारं्ा । क ट ंबीया देशार्ा ।’ - रुस्व ७०७. 
 
कुटंुबॉ प . एक पक्षी. (गो.) 
 
कुटूर प . कवड्ार्ा (पक्षयारं्ा) शब्द. [ध्व.] 
 
कुटूरचे अहि. कवड्ारे् (पक्षयारें्) ओरडिे. (गो.) 
 
कुटे हव. क बडे; लंगडे. [सं. क टू - वाकडे होिे] 
 
कुटो, कुट्टा प . मासळीरे् खत. पहा : कुटी (क .) 
 
कुट्ट हव. दाट; गडद : ‘क ट्ट हपवळ्या पहाटी, अरवतो दैनंहदन, भोंगा.’ - मक ७०. 
 
कुट्टक हव. क टाळ. (व.) 
 
कुट्टक करि (नृत्य) उजवा हात उजव्या खादं्यावर व डावा हात डाव्या खादं्यावर ठेवनू बोटे खादं्याला 
टेकिे व दोन्द्ही पायारं्ी बोटे जहमनीवर हळूहळू आपटिे. [सं.] 
 
कुट्टक गणित हहशोब. (प स्तक १८८०) 
 
कुट्टि न. १. पीठ; र्ूिच. २. क ट्टा; क ं दी; ठोक; मार; मारिंोड; पदाथांर्ी क टाकूट, रे्र्ारे्र् (हि. 
काढिे, हनघिे.). [सं. क ट्टन] 
 
कुट्टत णचबुक (नृत्य) दात एकमेकाशंी घासिे (भय वाटिे, थंडी वाजिे, रोग िंाला आहे असे दाखहविे 
- यारं्ा द्योतक अहभनय.) [सं.] 
कुट्टणमत  न. सीत्काराहदक हर्न्द्ह कपटाने करिे : ‘कपटें सीत्काराहदक हर्न्द्ह जया त्यास 
क ट्टहमत नावं ।’ - अककगंर २·१३४ 
 
कुट्टरे, कुडतरे न. केसाचं्या अंबाड्ाखाली लोंबकळत ठेवण्यार्ा दाहगना. (गो.) 
 
कुट टरे मांजर क रक र आवाज करिारे, काळे रानमाजंर; ऊद; काडेंर्ोर. (गो.) 
 
कुट टा, कुटट्या प . १. लाह्यारें् पीठ; हतळारं्ी क टून केलेली र्टिी; पूड; र्ूिच. २. ठोक; मार; क ं दी 
(हि. काढिे, हनघिे.) : ‘बापाने मला यथाल्स्थत क ट्टा काढून हाकून बाहेर लावले असते.’ - बाळ २·२४८. 
३. घोकंपट्टी (हि. मारिे.) : ‘घोकंपट्टीर्ी झकवा क ट्ट्ट्या मारण्यार्ी रीहत तयार होते.’ - ब्राह्ि व त्यारं्ी 
हवद्या. ४. (ल.) नीरस, गायनवादन : ‘हा त मर्ा भजनार्ा क ट्टा र्ाललाय.....’ - सोझप. 
 
कुणट्टम वीट (स्था.) फरसबदंीसाठी वापरायर्ी वीट. 
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कुट्टी स्त्री. स तारारे् एक लाकडी हत्यार; मोगरी; ठोकिी. पटाशी वगैरे ठोकण्यासाठी यार्ा उपयोग 
होतो. (गो.) 
 
कुट्टी स्त्री. पहा : कुटी. जनावरानंा खायला सोयीरे् जाव ेम्हिून केलेले कडब्यारे् झकवा गवतारे् बारीक 
बारीक त कडे. त्यात पोषक अन्न हमसळतात. 
 
कुट्टी माती स्त्री. कागदाच्या लगद्यात व्हायझटग पावडर टाकून तयार केलेला पदाथच. (व्यामको) 
 
कुटू्ट प . उपवासाला खाण्यायोग्य एक पदाथच. (माळवी) 
 
कुट्ट्ट्याकुट्या हिहव. हळूहळू; जेमतेम. (व.) 
 
कुट्याि, कुट्येि न. यथेच्ि र्ोपिे; बडविे. (हि. काढिे, हनघिे) (को. क .) 
 
कुठचा, कुठिा, कुठीि हव. कोित्या हठकािर्ा, गावार्ा, जागेसंबधी. 
 
कुठते न. आवरि : ‘त्यानंी पाण्यात अंग हभजवनू आपल्याभोवती मढवलेली सालारं्ी क ठती फाडली 
होती.’ - आआश े२५१. 
 
कुठपयंत, पावेतो, कुठवर हिहव. हकती लाबं, दूर; कोित्या मजलेपयंत, अंशापयंत, पायरीपयंत, 
प्रमािापयंत; कोित्या काळापयंत. 
 
कुठं हिहव. स्थानवार्क प्रश्नाथचक अव्यय. यापासून क ठपयंत, क ठंपावतेो, क ठवर, क ठून, क ठे ही 
अव्यये आहि क ठर्ा, क ठला ही हवशषेिे हमळतात. 
 
कुठंबुटं हिहव. अधूनमधून. 
 
कुठार प . क ऱ्हाड; परश ; लाकडे फोडायरे् एक हत्यार : ‘देत्यें हात र्ला जी घेत्ये फळभाजना क ठारा 
या ।’ - मोवन १३·८९. [सं.] 
 
कुठार पहा : कुटार 
 
कुठाराय नखी (प रा.) करवतीसारखे दाते असलेले क ऱ्हाडीरे् पाते. 
 
कुठावा प . रक्षि : ‘त का म्हिे देवा मािंा करावा क ठावा ।’ - १. ३२२. 
 
कुठाणविे पहा : कोठाणविे 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुठून, कुठोन हिहव. कोिता देश, काल, प्रमाि, हवषय यापासून. [सं. क त्र] 
 
कुठे हिहव. १. कोित्या जागी, स्थळी : ‘क ठें जाशी भोगा तर त झ्या पाठीशन उभा ।’ - मसाप ४·४·२७२. 
२. (म ख्यत्वे जोराने उच्चारले असता) कोठूनही; कोठेही. [सं. क त्र] 
 
कुठेतरी हिहव. १. अहनहश्चत स्थलहनदेश करिारे अव्यय. २. नकारवार्क उत झरार्ी अपेक्षा असिाऱ्या 
प्रश्नात वापरले जािारे अव्यय. 
 
कुठोरा प . कोठीवाला; कोठारी : ‘र्ोर क ठोरी एकेर्ी ठायन । वगेळे पाहावे न लगे काहंन ।’ - त गा २७२. 
 
कुठोरी हिहव. कोठवर; कोठपयंत. 
 
कुड प . १. काटक्याक टक्या व माती यानंी घातलेली झभत (बाबंू, कारवी, इत्यादीर्ी) : ‘ठाव नाहन 
ब ड । घरे बसहवसी क ड ।’ - त गा १३९३. २. (नाहवक) गलबतावरील मालाच्या रक्षिाकहरता व सावलीसाठी 
डोलकाठीच्या मागे असलेली िंावळ्यारं्ी िंोपडी. [सं. क ड य = झभत] 
 
कुड हव. वाइचट; हीन : ‘हवठ्ठलें  क डे केले.’ - ्ागा ३७७. [सं. कूट] 
 
कुड स्त्री. ज्याच्या अंगात देव येतो तो मािूस अथवा त्यारे् शरीर. पहा : क डी (क .) 
 
कुड, कुडी हव. खोटे; वाइचट; कपटी : ‘त म्ही र्ाहलजे हें मत क ड । अपाडू कन ।’ - हशव ६८५. 
न. क कमच; पाप. 
 
कुड उद्गा. कोंबड्ा वगैरे पक्षयानंा हाकून लावण्याकहरता उच्चारायरे् शब्द. [ध्व.] 
 
कडइय न. एक प्रकाररे् लवकर तयार होिारे भात. 
 
कुडक न. हठसूळ लाकडारे् एक िंाड : ‘क डकावर बसून पाऊस स रू िंाला तरी घरटी बाधंली 
नाहीत.’ - आआश े२७०. 
 
कुडका, कंुडका प . त कडा (कापड, फळ, लाकूड इत्यादनर्ा.). (गो.) 
 
कुडकी स्त्री. प रुषाचं्या कानातंील एक दाहगना. हा र्ार मोत्यारं्ा र्ौफ लीसारखा असतो. क ड्ा. एक 
मदानी किचभषूि. (प रुष व हस्त्रयाही घालतात. खानदेशातं प रुष घालतात.) खाली बाळी व वर त्याला माळ 
असून ती कानाच्या टोकावर जाते. न सती बाळीही घालतात. बेळगाव, खानदेश, वऱ्हाड या भागात 
मोत्याऐंवजी फक्त सोन्द्यार्ी बाळीर् असते. : ‘म क्ताफळाचं्या क डक्या तयासी ।’ - शहशसेना. 
 
कुडकी स्त्री. जप्ती; क रकी. (व.) 
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कुडकुड  स्त्री. १. दाताखाली कडक पदाथच सापडला असताना होिारा कडक असा आवाज. २. 
थंडीने दात क डक डत असता होिारा आवाज. २. क रक र; प टप ट; हर्रहर्र; हघरहघर : ‘हधक्काहरता कहरत 
क डक ड ।’ - दाहव ६५. 
हिहव. अहतशय थंडी वाजत असेल तर हतरे् विचन करण्यासाठी हा शब्द वापरतात. 
 
कुडकुडिे अहि. १. क रक रिे; रागाविे; प टप टिे; ख टख टिे; पोटात ग रग रिे; २. थंडीने ह डह डी 
भरिे; थंडी वाजिे. 
 
कुडकुडवािा, कुडकुडवािी हव. द म चखलेला; हखन्न; रडतोंड्ा; म खरोगी; म खद बचळ; द ःखी कष्ी, 
घ म्या. [ध्व., सं. क ड = हवकल होिे] 
 
कुडकुडा, कुडकुडी प . स्त्री. थंडीने अंग कापिे; थंडीर्ी क डक डी; कापरे. (हि. भरिे.) (को.) 
 
कुडकुडा, कुडकुडी, कुडकुड्या हव. १. क रक र करिारा; ग रग र करिारा; कष्ी : ‘क डक डा िंाला 
कपोता ।’ - उगी २१६. २. संकोर्य क्त; लहज्जत ‘तैसा मी क डकडा होतो केशीराजा । सेवा न घडे लाजा 
म्हिऊहन ।’ - त गा १५३८. ३. द ःखी; कष्ी : ‘होताती सवचस्वें क डक डी । हतत कें र् कायच त्यारं्ें ।’ - दास 
२·२·३८. 
 
कुडकुडी प . थंडीर्ा ताप; हहवताप. (क .) 
 
कुडकुडीत हव. क रक रीत; क रक र आवाज होिारा. (पापड, धान्द्य.) 
 
कुडकुडे हिहव. लपतिपत. 
 
कुडकॉको प . त कडा (कापड वगैरेर्ा). (गो.) 
कुडगा प . (शतेी) भात लावण्यासाठी तयार केलेला जहमनीर्ा त कडा. (क .) 
 
कुडगी स्त्री. प रुषाचं्या कानातील मोत्यार्ा एक अलंकार : ‘क डहगया साखळीया देसभाडंारे देऊहनया 
हवप्र  पाठहवला.’ - मधपू २९. पहा : कुडकी 
 
कुडघइय स्त्री. लहान व बारीक, द बेळक्यासारखी क डात घालण्यार्ी मेढ. (को.) 
 
कुडचा प . एका हातार्ी ओंजळ; पसा. 
 
कुडचाफॉ प . ख रर्ाफ्यारे् िंाड. (गो.) 
 
कुडची स्त्री. सदरा; पैरि; क डते. (खा.) 
 
कुडची, कुट्टी स्त्री. लाकडी घि; मोगरी. (गो.) 
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कुडि न. १. क ं पि; वइच : ‘दूतन याच्या म खा केलें से क डि । वारे् नारायि येऊं नेदी ।’ - त गा ३५७. 
२. आवाड; वाडगे; परसू; परडे. ३. क ं पि, वइच घालण्यार्ी हिया. [सं. क ड य = झभत] 
 
कुडिावळ स्त्री. क ं पि घालण्यार्ी हिया व हतर्ी मज री. 
 
कुडिे उहि. १. क ं पि घालिे; झभतीसारखा कूड घालिे. २. बंद करिे; ब जहविे (रस्ता, मागच). ३. 
कैदेत टाकिे; बदंीत टाकिे, घालिे. ४. अडथळा, आडकाठी, अवरोध करािे. ५. (ल.) दाबिे; ओशाळिे. 
६. मनात क ढिे; तळमळिे; खेद मानिे; हखन्न होिे. ७. अवटरिे; द खिे; ताठिे (प ष्ट्कळ वळे एके हठकािी 
बसल्याने शरीर, अवयव इ.) [सं. क ण्ड = रक्षि करिे; क ड् = झभत] 
 
कुडतन, कुडतान न. ित झीस अथवा बेर्ाळीस कवळ्यारं्ा हवड्ाच्या पानारं्ा गठ्ठा (पार्श े
पानारं्ी एक कवळी.) [फा. क ता] 
 
कुडतर न. रानकोंबड्ार्ी एक जात. 
 
कुडता प . १. क टका; त कडा. २. पहा : कुडचा : ‘या मास्तराचं्याबिल क िाच्या हजव्हारात 
क डताभरही माया नाही.’ - काआ ४७. 
 
कुडता, कुडती, कुडते कुडताि प . सदरा; पैरि. 
 
कुडतान न. क डते; कोट : ‘श्रीमंताप ढें टोप्या, क डतानें घालून मािसे प ढें बसहवली होती.’ - ऐलेसं 
२४८४. 
 
कुडताळ, कुडताळा, कुडताळे न. प . संक हर्त, अरंुद जागा. 
हव. अरंुद; संक हर्त. (जहमनीर्ा त कडा.) (वा.) कुडताळ्यात येिे - संप ष्ात येिे. (व्यापार, धंदा) 
 
कुडती स्त्री. १. परटार्ी मोगरी. ही लाकडी असते. २. (स तारधंदा) झककऱ्यार्ी ठोकिी. (क .) 
३. र्ौरस लाकडी ठोकळा. जाते इ. ला उपयोगी. (को.) पहा : कुट्टी [सं. क ट् ट = क टिे.] 
 
कुडती स्त्री. उंर्ी; जाडी. (के्षत्रफळासंबंधी.) 
हिहव. उंर्ीच्या व जाडीच्या अन रोधाने कडीपाटार्ी कडी वगैरे (वस्तू.). (हि. लाविे, बसविे, ठेविे.) 
 
कुडतुडिे सहि. क रतडिे. 
 
कुडतूम प . ग ण्या; काटकोन (स तारार्ा.). (क .) 
 
कुडणत्रम कृहत्रम; कपट; कारस्थान : ‘खंडोजी भोसले यारे् क डहत्रमात महादजी लष्ट्करी बह त जे 
करिे ते यािेर् केले.’ - ऐकोप र. 
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कुडथळ  स्त्री. हजला पाटाच्या पाण्यार्ी सोय नाही अशी जमीन. 
न. (शतेजमीन) अप री जमीन; हठके; दळे नोंदिी केलेल्या प्रमािात कमी येिारी जमीन. 
 
कुडथळी णबघा लहान हबघा; पूिच हबघ्यापेक्षा थोडा कमी हबघा. (सामान्द्य हबघा वीस पाडंारं्ा.) 
 
कुडनाड्या हव. भतू, समंध इत्यादनना कोपहविारा व शमहविारा (माहंत्रक). (माि.) [सं. क ट + 
नाडी] 
 
कुडपि, कुडपिे न. लहान, जाड काठी; दाडूं; लाकूड; हात दीड हात लाबं व मनगटाइतका 
जाड लाकडार्ा त कडा. क टका. 
 
कुडपिे अहि. १. अवठरिे; म रडिे (पाने. इ.) २. टाकिे; सोडिे : ‘क डपीयैला देश आता ंयेऊं नेदी द सरी 
।’ - त गा २९८. [सं. क ट्] 
 
कुडबुड, कुडबुडा, कुडबुढा हिहव. क डब ड्ाच्या आवाजासारखा. (आवाज). [ध्य.] 
 
कुडबुडिे अहि. १. क डब ड आवाज करिे. (क डब ड्ार्ा) २. (ल.) अस्पष् रीतीने बोलिे; 
क रब रिे. [ध्व.] [सं. क र् + ब्र]ू 
 
कुडबुडा, कुडबुड्या, कुडमुडा, कुडमुड्या जोशी हातात क डब डे घेऊन भहवष्ट्य सागंून भीक मागिाऱ्या 
गोसावनर्ी (अब्राह्ि) एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती : ‘क डब डे जाशी हे अशा प्रकारच्या 
लोकज्योहतषापंैकीर् होत.’ - लोहक्ष २९७. 
 
कुडबुडे  न. डौराहून लहान वाद्य; हजच्या टोकाला हर्कि मातीर्ी झकवा मेिार्ी गोळी 
बसहवलेली आहे अशी दोरी मध्यभागी बाधंलेली असते, असे एक र्मचवाद्य. हे वाद्य सरवदे, क डब डे जोशी, 
पागं ळ, हभके्षकरी हातात घेऊन वाजवीत हभक्षा मागतात. [क. हगहडहबहड] [ध्व] 
 
कुडणमत्र प . कपट कारस्थान; कट; ग प्तमतै्री : ‘खंडोजी भोसले यारें् क डहमत्रात महादजी 
लष्ट्करी बह त.’ - नाग १·३२३. 
 
कुडमुड  स्त्री. काकडीर्ी झकवा म ळ्यार्ी कोझशबीर. (ना.) 
 
कुडमुळी स्त्री. कमळ. [सं. क ड्मल] 
 
कुडय स्त्री. एक जातीरे् भात. (क .) 
 
कुडरू न. सम रकाठच्या डोंगरातील क रि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुडिोरी दगड (प रा.) क रंुदार्ा दगड. हा भारताच्या पूवचहकनाऱ्यावर सापडतो. 
 
कुडव न. धान्द्य ठेवण्यार्ी बाबंूर्ी गोलाकार टोपली. 
 
कुडव, कुडवा प . १. सामान्द्यतः आठ शरे अथवा दोन पायलीरे् माप. देशावर आठ पायली धान्द्यारे् 
माप; राजाप राकडे र्ार पायली. २. एक प्रस्थार्ा एक र्त थांश; एक पक्का पावशरे; पातळ औषधे 
मापण्याकरता मातीरे्, कळकारे्, लाकडारे् झकवा लोखंडारे्, हवस्ताराने व उंर्ीने र्ार अंगळारें् भाडें : ‘तो 
हनजबोधार्ें क डवाकारन । भरील वखारी श्रविाच्या ।’ - एभा ३·८७२. [सं.] (वा.) कुडव, कुडवा भरिे - १. 
माप भरिे, २. पूिच होिे; ३. मरि ओढविे. (क .) 
 
कुडविे  सहि. नागंरिे : ‘र्ार पैसे घेऊन जमीन क डवील तर’- देव्य १५३. 
 
कुडविी स्त्री. १. भात हशजवण्यारे् मडके. (हेट.) (क .) [सं. क ं ड] 
 
कुडवळ  प . एक पक्षी. (गो.) 
 
कुडवळीि स्त्री. क डवाडीि : ‘क डवळीि खरी पि धरती व धरतीर्ी बाइच अशी.’ - माआवा ८९. 
 
कुडवा प . झभतीच्या तळार्ा कंगोरा; हनराळ्या रंगाने दाखहवलेला वीतभर उंर्ीर्ा भाग. (हि. घेिे, 
ठेविे) (वा.) क डवा घेिे - जमीन सारवतानंा जहमनीपासून काही उंर्ीपयंत झभत सारविे. 
 
कुडवाळी प . क ळवाडी अप : ‘हठकहठकािी हदसिारे क डवाळ्यारें् समाधानी व साधेभोळे 
रे्हरे..’ - सह्यारीच्या पायर्थ्याशी १२०. (गो.) 
 
कुडवी पहा : कुडव 
 
कुडवी भारा िंोडले असता क डवभर भात हनघेल अशी पेंढी. 
 
कुडसर स्त्री. नार्िी. (धान्द्य.)(को.) 
 
कुडसारो प . कापिीनंतर राहहलेले भातारे् सड; धस. (क .) 
 
कुडा प . एक रानिंाड. हे सहा - सात हात उंर् असून, पान बदामाच्या पानासारखे लाबंट असते. 
याच्या हवड्ा करतात.  [सं. क टज] 
 
कुडा प . आश्रयस्थान : ‘हा कपटार्ा क डा : एकाधें क वाडें करील आवघडा’ - रुस्व १७६१. 
 
कुडा प . भातार्ी एक जात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुडा प . हस्त्रयाचं्या कानातील एक दाहगना; क डे. 
 
कुडा हव. १. द ष्; शबल; कपटी; हवर्श्ासघातकी : ‘हववकेें  क डी कल्पना पालटीजे ।’ - राम ४०. २. 
वाइचट; खोटा (पैसा) : ‘क डा आप ला दाम अस्ता पराशी । वृथा भाडंिे ख्यात हे गोष् कैशी ।’ - हहरराज 
म द्गलार्ायांरे् भाषातंर ४७. (अकक.) ३. हमर्थ्या; अश द्ध; खोटा; वाइचट, न कसानकारक, र् कीर्ा : ‘नृपाते 
क डा मंत्रें योजावयातें ।’ - वामनहवराट ७·१३०. ४. नप संक; ओंगळ. [सं. कूट] 
 
कुडाक न. कानातील क डे (सोन्द्यारे् अगर हहऱ्यामोत्यारें्). (गो.) 
 
कुडाकुडे न. एक किचभषूि. 
 
कुडाि न. क डि; क ं पि; ग रारं्ा उन्द्हाळी गोठा; क डलेली जागा. (को.) (वा.) क डाि करिे - क ं पि 
घालिे; िंाकिे (क .) 
 
कुडाि न. ढोल वाजहविे. (क .) 
 
कुडाभाव प . दे्वष; मत्सर; अहवर्श्ास; संशय; कपट; द ष् कल्पना; हवकल्प. 
 
कुडामंत्र प . बदसल्ला : ‘नाना प्रकाररे् क डेमंत्र भासवनू त्यापासोन बोलहवतात.’ - पेद २०·१३२. 
 
कुडामेढीचा हव. क ड व मेढी यारें्; र्रंमौळी; मोडकेतोडके (खोपट, िंोपडी, वाडा). 
 
कुडावा प . १. क ड; कावी, हिंलप्या वगैरेवर माती झलपून केलेली झभत. २. (ल.) रक्षि; थारा; 
पाठप रावा : ‘करी संकटन सेवकार्ा क डावा ।’ - राम ६७. [सं. क ण्ड = रक्षि करिे] 
 
कुडावा प . एक खाद्य पक्षी. (क .) 
 
कुडावेडा हव. द ष् हेतूने वेड पाघंरिारा. 
 
कुणडया, कुड्या प . जनावरानंा होिारा एक रोग; मानमोडी; फेपशा. (ना.) 
 
कुडी स्त्री. (िंोपडी या अथावरून) देह; शरीर; आत्म्यारे् घर; (रागाने झकवा झनदेने) कलेवर; पे्रत : 
‘क डी वाढे क ब द्धी वाढे ।’ - दास १५·९·७ (वा.) कुडीत जीव धरून राहिे - १. मरिोन्द्म ख होिे. २. कसे 
तरी जगिे. [सं. क टी; क डी = देह] 
 
कुडी स्त्री. एक प्रकारर्ी पाभर. 
 
कुडी स्त्री. लाकडार्ी हिंलपी, ढलपी. २. वनस्पतीच्या म ळार्ा लहानसा त कडा. अंक र (स ंठ, गाजर, 
लसूि, हळद, आले याचं्या कादं्यार्ा). ३. भातारे् काड; काडक टी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुडी स्त्री. कोडी; वीस संख्या. 
 
कुडी, कुडौ स्त्री. क डव : आठ पायल्यारें् माप : ‘हाती क डौ : वारवारी मोजीत होते.’ - लीर्उ ६०३. 
 
कुडी स्त्री. पालवी. (बे.) 
 
कुडी स्त्री. गवतार्ी गंजी. (क .) 
 
कुडी पहा : कुडाक 
 
कुडीपिे अहि. न थाबंता पडिे : ‘पड बाबा! क डीप! थाबंू नका, म्हापूर याला पाहहजे.’ - आभाळ 
१६. 
 
कुडीवसती स्त्री. एक रात्र व दोन हदवस म क्काम. 
 
कुडुक, कुडूक प . न. १. सोन्द्याच्या तारेत मोती ग ंफून केलेला कानातील एक दाहगना. २. (ल.) एक 
िंाड व त्यारे् फळ. 
 
कुडुकुडा प . दगदग; कष् : ‘तयाते प्रहतपाहळता । क ड क डा जाला कपोता ।’ - उगी ३१६. 
 
कुडुके न. धान्द्य साठहवण्यारे् लहान किग ले. (माि.) 
 
कुडुपिे न. १. प रािे; दाडंके; होलपाटा सोडगे. २. ठेंगिा व मजबूत धट्टाकट्टा, काटक मािूस. 
 
कुडूक, कुडुकवािा हव. हखन्न; खटू्ट; रडतोंड्ा; असंत ष्; मलूल. 
 
कुडे न. क डा. पहा : कुडाक, कुडुक 
 
कुडे न. १. दे्वष; मत्सर; संशय; अहवर्श्ास. २. कपट; द ष् व्यहू; वाइचट कर्ाट; क लंगडे : ‘ज्यारें् क डें 
त्याजप ढेर् राहे ।’ - सारुह ८·४८. ३. (ल.) संकट : ‘हनदाळावा तरी कैसें रीतन । तयाच्या भक्तीस मनैावती 
। आडे तरी राजयाप्रती । हनवदेावें क डें भावें ।’ - नव १४·१५०. हव. खोटे : ‘जैसें का ंक डें नािें । खऱ्यारे् हन 
सारखेपिे ।’ - ्ा. ४·८६. 
 
कुडेकपट पहा : कुडेपावडे 
 
कुडेपि  न. वाइचटपिा, खोटेपिा : ‘कविेपरी न हफटे क डेपि ।’ - नागा १६९९. 
 
कुडेपाक प . क ड्ाच्या पाळार्ा तयार केलेला पाक. हा औषधोपयोगी आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुडेपाडवे न. १. द ष् हवर्ार; अंतस्थ बेत; कारस्थान : ‘नावडनर्ी साखर आळिी आसे काही 
क डेपाडव े।’ -सला ७५·३ २. जादूटोिा; मंत्रतंत्र; जादू; रे्टूक; क वडेे. ३. िके्कपजें; द ष् कारस्थान; कावा. 
[क डेरे् हद्व.] 
 
कुडेशहािपि न. कावबेाजपिा; क हटल धूतचता. 
 
कुड्डा, कुड्डो, कुरडो प . आंधळा. (गो.) 
 
कुड्डा, कुड्डो, कुरडो प . (शोभेर्ी दारू) खापरी पेरे; शोभेच्या दारूरे् िंाड वगैरेला असलेले दारू 
भरलेले खापरी नळकाडें. 
 
कुड्डी स्त्री. (सोंगट्यारं्ा खेळ) उडतपगडे या डावात फाशाचं्या एका दानाला हे नाव देतात. (बे.) 
 
कुड्डी स्त्री. क ं ड; झभत. 
 
कुड्डडयबके न. बगळ्याच्या जातीर्ा एक पक्षी. (गो.) 
 
कुडू्डक स्त्री. एक प्रकारर्ी भाजी. (गो.) 
 
कुड्मळ, कुड्मुळ प . फ लार्ी कळी; उमलिारी कळी; कमळ : ‘ऐक्यभावार्ी अंज ळी । सवेंहरय 
क ड म ळन ।’ -्ा १५.२. [सं.क ड्मल] 
 
कुड्या, कुढ्या हव. क ढिारा; मनातल्या मनात जळिारा; घ म्या. 
 
कुड्याकळस प . अव. ब गड्ा : ‘लग्नाच्या वळेी नाकात नथ आहि कानात क ड्ाकळस म्हिजे ब गड्ा 
असल्या पाहहजेत.’ - साजं ११८. 
 
कुड्याठ, कुयाट  न. डोंगराच्या उतरिीवरील भातशतेीर्ी खार्रे. ही स मारे १०-१५ हात रंुद 
व १५-२० हात लाबंीर्ी असतात. ह्यात भात वगैरे पीके करतात. (को. राजा.) 
 
कुढिे अहि. मनातल्या मनात त्रासिे; खेद पाविे; घ मेपिाने रागाविे; कष्ी होिे : ‘परी या कृपेच्या 
वोरसें । क ढावयारे्हर् हपसे ।’ - त गा १९०२. [सं. ि ष्] 
 
कुढवीिे  हि. १. संतापिे; २. झभतीत ठेर्ून मारिे. 
 
कुढंग प . ल च्चेहगरी; खोडी; र्ाळा; टवाळी. 
 
कुढा, कुढ्या हव. मनार्ा क ढा; कपटी; खोटा; हखन्न; क रठा; मत्सरी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुढाि स्त्री. क जकट घाि. 
 
कुढापा प . १. मत्सर; दे्वष; संताप; र् रस. (हि. धरिे, ठेविे, करिे) २. मनातल्या मनातील जळफळ, 
तळमळ, (हि. धरिे, करिे) 
 
कुढाव प . माघार : ‘श्रीकृष्ट्ि बळभरदेवासहहत  क ढावा काढ हन र्ाहलला ।’ - श्रीकृष्ट्ि ३९. 
 
कुढाविी स्त्री. हववरे्न; स्पष्ीकरि : ‘आप हलया स्वरूपार्ी क ढाविी । कहरते िंाले स्वानंदे ।’ - 
स्वान  १२·४·८५. 
 
कुढाविे सहि. रक्षि करिे. [सं. क ण्ड = रक्षि करिे] 
 
कुढावा प . संरक्षि; साहाय्य : ‘त का म्हिजे देवा । मािंा करावा क ढावा ।’ - त गा ११८८. 
 
कुढेपिा  प . मोकळेपिार्ा अभाव : ‘माझ्या बोलण्यात क ढेपिा असतो.’ - कलंदर ६६. 
 
कुढे पावटे, कुढे पावडे : कुढे कपट; कुढे शहािपि पहा :  कुड पावडे 
 
कुि उद्गा. सूक्षम आवाज दाखविारा शब्द. [ध्व.] 
कुिकुि स्त्री. १. हळू आवाजात बोलिे; ग िग ििे; प टप ट; गयावया करिे. २. अफवा; उडत  
बातमी. (वा.) कुिकुि कानावर येिे - काही प्रमािात एखादी बातमी कळिे. 
 
कुिकुििे अहि. क जब ज करिे; गयावया करिे. 
 
कुिकुणित, कुिकुिीत हिहव. क डक डत ‘ते एकाधा वेळ उदीयाहर् गोसावंीयापंासन क िक िीत बसैती :’ 
- लीर्उ १२७. 
 
कुिकुण्या हव. क रक र करिारा; ग िग ि करिारा; गयावया करिारा. 
 
कुिगा प . क ट ंबातील एकाद्या व्यक्तीने अन्द्य हक्कदारानंा समजू न देता र्ोरून साठहवलेला पैसा, रव्य; 
ग प्तधन : ‘आजपयंत र्ाललं होतं कसंबसं ताइचच्या कमाइचवर, हतच्या क िग्यावर.’ - व्यमाकं ३७. [क. क ं ग  
= शातंता] 
 
कुिगा प . धोतरार्ा सोगा; कासोटा. 
 
कुिगा प . भोवती बाधं घातलेला भातशतेार्ा एक भाग. (को.) शतेातील वाफा. (बे.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुिगी स्त्री. बाबंनूी हविलेली, माती व शिे यानंी झलपलेली, धान्द्य साठहवण्यार्ी कहिग : ‘जोंधळ्यानंी 
भरलेल्या क िग्या.’ - डोह ७३. 
 
कुिगी, कुिगो स्त्री. शतेार्ा एक भाग, त कडा. (क . गो.). 
 
कुिगेकरी, कुिगेदार प . ज्याने क िगा केला आहे असा मािूस. पहा : कुिगा 
 
कुिट न. फोल पोह्यातील बारीक कि; तूस. (को.) [सं. कि] 
 
कुिप न. १. पे्रत : ‘हतरे् आझलगून क िप । रुरु करी दीघच हवलाप ।’ - पापं्र १·१५८. २. शरीर, देह : ‘हे 
क िप हत्रधा(त )क ।’ - ऋव ३३०. [सं.] 
 
कुिबट प . १. क िबी या शब्दारे् झनदाव्यंजक रूप. २. शतेकरी; ‘बहळभर हा क िबट । केली र्ोखट 
रिभमूी ।’ - एरुस्व १०·७६. ३. अडािी : ‘क िबट क ळवाडी । तैसा आन आन देवमाडंी ।’ - ्ा १३·८१२. 
 
कुिबाऊ हव. क िब्याला योग्य; क िब्याप्रमािे ओबडधोबड; ग्राम्य; खेडवळ (रीत); हलके; 
हभकार; दहररी. (कपडा, पोषाख इ.) 
 
कुिबाया पहा : कुिबावा : ‘आठबलैी क िबाया ओढिारा.’ - जोफ  २२०. 
 
कुिबाव, कुिबावा प . १. क िब्यारे् काम; शतेी, शतेकी : ‘क िबाव हनर्ममला देवानंन ।’ - दाहव 
३४७. २. सरकारला ठरावीक रक्कम - सारा देण्यारे् कबलू करून वंशपरंपरा झजदगीप्रमािे धारि केलेली 
वतनी जमीन; अशा तऱ्हेर्ी पद्धत; अशा जहमनीर्ा द्यावयार्ा धारा. ३. पीक. 
 
कुिबावेदार हव. क िबावा करिारा. 
 
कुिबी प . १. क िबावा करिारा; शतेी करिाऱ्या जातनपैकी एक; शतेकरी; शतेीर्ा धंदा करिारा. २. 
अडािी; हबनलढाऊ. [सं. क लपहत] 
 
कुिबीक स्त्री. क िब्यारे् काम; शतेकाम : ‘जाहतधमच, आन वाहंशक संस्कार यारें् जोरावर क िब्याने 
हनरक्षर असताहह क िबीक पूवचत्वाला नेली.’ - गागंा १८६. 
 
कुिबीि स्त्री. १. क िब्यार्ी बायको. २. दासी; मोलकरीि. 
 
कुिबीदोक हव. (शूरोदक या संस्कृत शब्दाच्या अन रोधाने बनहवलेला शब्द.) क िब्याने आिलेले, 
स्पशच केलेले, उपयोग केलेले. (पािी, भाडें कोितीही वस्तू.) 
 
कुिबीणहशेब प . क िबाऊ हहशबे; खेडवळ, हेंगाडा, ठोकळ पद्धतीने केलेला हहशबे (खड्ानंी, बोटे 
घालून इ. केलेला). 
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कुिभवा, कुिभावा, कुिभवेदार पहा : कुिबावा 
 
कुिार हव. हभकार, दहररी : ‘पलीकडर्ी रयत गरीब क िार त्यास तसदी नसावी.’ - ऐकोप र. 
 
कुिी, कुण्िी सना. १. एखादी व्यक्ती. २. ‘काही मािसे’ या अथी. ३. नकाराथी शब्दाबरोबर मािसारं्ा 
पूिच अभाव दाखवला जातो. कोिीही : ‘कोिाला न प से क िी ।’ - हवक २२. 
 
कुिी न. हद्वदल धान्द्यातील हलका दािा. (राजा.) 
 
कुिी स्त्री. १. लाकडार्ी मेख; ख ंटी; पार्र; र्ाकाच्या आसार्ी खीळ; शतेकऱ्याचं्या अनेक 
उपकरिातंील ख ंटी. २. डहाळी. 
 
कुिी स्त्री. जहमनीत लहानसा खळगा करून त्यात काही अंतरावरून सागरगोटे, स पाऱ्या, झर्र्ोके, 
हदडक्या वगैरे टाकून खेळतात तो खळगा; गल. (बे.) 
 
कुिीकडच्या कुिीकडे १. फार लाबं. २. म िा सोडून भलतीकडेर्. 
 
कुिीकुिी प्रश्नवार्क सवचनाम. 
 
कुिीतरी सना. १. नकारवार्क उत झरार्ी अपेक्षा असिाऱ्या प्रश्नात वापरले जािारे सवचनाम. २. 
अहनहश्चत व्यल्क्तदशचक उपयोग. 
 
कुिेट, कुण्येट पहा : कुिट (को.) 
 
कुिॉ प . कोंडा. (गो.) 
 
कुण्िाटी, कुण्िाठॉ हव. हेवखेोर. (गो.) 
 
कुण्िाठाय प . हेवा. (गो.) 
 
कुत न. द ःख : ‘काय क त असलं तर सागंा.’ - ऊन ११९. 
 
कुत न. झभग. (गो.) 
 
कुतका प . १. भागं घोटण्यार्ा वगैरे बत झा. २. (ल.) धक्का; दबका; ठोसा; तडाखा. ३. सोटा : ‘तमाम 
पागे पतके बेरोजगारी घेऊहन क तके ।’ - ऐपो २५२. 
 
कुतकुल्या स्त्री. अव. ग दग ल्या. (क .) 
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कुतडा, कुतडे प . न. ज्वराहदकाम ळे काम करायला असमथच अशा मािसाला झनदेने म्हितात; हजवावर 
आलेली गोष् (राजा व.)(वा.) कुतडा, कुतडे भरिे - र् कारतटू्टपिा करिे; द खण्यारे् नाटक करून काम 
र् कविे. 
 
कुतनी स्त्री. गभचरेशमी व पटे्ट असलेले कापड : ‘क तनी कनकार्ळ ग जचहररे् कहटबंध स शी हतवटे पटिी 
।’ - झकशक  २८. [फा. ख त्न.] 
 
कुतप, कुतूप प . सूयोदयापासून आठवा म हूतच; मध्यान्द्हकाळ; हपतृय् करायला योग्य वळे. [सं. 
क तप] 
 
कुतप न. वृदंसंगीत. 
 
कुतपिे सहि. राक्षसी हवधी झकवा आर्ार करिे : ‘तंू रे वृल्ष्ट्ि हजनावया क तपसी ।’ - गरा १५०. 
 
कुतरओढ, कुतरवोढ, कुतरतोड स्त्री. (हनरहनराळी कामे झकवा कजच याचं्या भाराम ळे िंालेला) त्रास, 
दगदग, ताराबंळ, हतरपीट, ते्रधा. 
 
कुतरघाइय स्त्री. १. तातडी; लगबग; पराकाष्ठेर्ी घाइच. (हि. करिे, लाविे, माडंिे) २. उतावळी; 
गदी; धादंल. (हि. करिे, होिे.) 
कुतरझाड, कुतरमूत न. क तर या शब्दाच्या समासाबिल, पहा : कुत्र्याचा, कुत्र्याची, कुत्र्याचे 
 
कुतरिे हि. शक्ती नसिे. 
 
कुतरभोक स्त्री. क रयारे् भ कंिे (ल.) भाडंि; तंटा; कलह; ‘पहरिामन हवलक्षि असे वाग्य द्ध व 
क तरभोक मात्र ज ंपते.’ - हवद्याहभवृद्धी २८. 
 
कुतकय  प . वाइचट क्लृप्ती, बेत, हवर्ार; मूखचपिार्ी कल्पना, मसलत, य क्ती. [सं.] 
 
कुतकी हव. क तकच  लढहविारा, क फराडंी. 
 
कुतिय  न. कापलेले पीक ठेवण्यार्ी जागा. (गो.) 
 
कुतंगळ, कुतंुगळ, कुतंगळू, कुतंुगळू न. (ल.) षंढ; ल्क्लब; नप संक. 
हव. १. नाजूक; अशक्त; द बचल (मन ष्ट्य, पश ) : ‘पि ज्यारे् राखि कमी झकवा क तंगळ, त्यारे् शते 
गतक ळन असा प्रकार आहे.’ - गागंा ७१. २. आळशी. (माि.) 
 
कुताब स्त्री. महशदीस जोडलेली शाळा. [अर.] 
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कुतांव प . बडंी; कोट (गो.) [पो.] 
 
कुणतष्ट न. उखाळीपाखाळी काढून बोलिे : ‘क हतष् माहगले उक्त उखाळी म्हहियेतया’ -ऐकोप र. 
 
कुती स्त्री. पेटी; करंडी; पेटारी : ‘अंग रार्ी क ती’ - हदमरा २·१०१. [फा. क ती] 
 
कुतुक न. कौत क : ‘जे काहंन कहरन क त क ते देखावें द रूहन नयनाहंी ।’ - मोभीष्ट्म १०·३७. [सं.] 
 
कुतूहि न. हज्ासा; नवल; कौत क; िीडा; करमिूक. [सं.] 
 
कुतूहिजनक हव. कौत क, हज्ासा उत्पन्न करिारा. 
 
कुत्त न. संकट. (बे) [क.] 
 
कुत्तरचाि स्त्री. क रयासारखे जवळ जवळ पाय टाकून जलदीने र्ालिे. 
 
कुतूहिजनक हव. कौत क, हज्ासा उत्पन्न करिारा. 
 
कुत्त न. संकट. (बे.) [क.] 
 
कुत्तरगाडी स्त्री. क ते्र पकडिारी गाडी : ‘त्या भागात म्य हनहसपाहलटीर्ी क त झरगाडी वररे्वर फेऱ्या 
टाकी.’ - मारवा. १०८. 
 
कुत्ता प . क त्रा : ‘क त झा जाने र्मडा जाने.’ - धमाजी १६४ [झह] 
 
कुत्तखेसाइय स्त्री. १. क रयाप्रमािे एका हठकािाहून द सऱ्या हठकािी विवि हफरिे, पायहपटी. २. 
हहडीसहफडीस केले असतानाही प न्द्हा त्यार् हठकािी जाण्यार्ा लार्ारपिा : ‘तसी क ते झखसाइच माझ्याने 
होिार नाही.’ - ऐलेसं ६४०९. 
 
कुत्तखेानी, कुत्तखेाशी, कुत्तखेासी; कुत्तघेशी, कुत्तघेाशी स्त्री. १. हा ं जी हा ं जी; लागंूलर्ालन. २. 
हलक्या दजारे् काम; काबाडकष्; थोड्ा लाभासाठी केलेली हनकृष् र्ाकरी. [झह.] 
 
कुत्तबेाज प . क रयावंर देखरेख करिारा; क रयानंा हशकविारा; क रयावंरील अहधकारी : 
‘स्वामीर्ी क तरी प ण्यात उत झम पील िंाले आहेत. ते राजश्री स्वामीरे् क ते झबाजानी पाहहले.’ - पेद ८·१५. 
 
कुत्तमेल्हार न. बेस मार गािे, वाइचट गाण्याला हा शब्द लावतात. [झह.] 
 
कुत्तवेाघूट न. तरस; क रयार्ा वाघ (कारि तो क ते्र लाबंवतो.). 
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कुत्तवेान प . १. र्श्ानाध्यक्ष; क रयारं्ी व्यवस्था पाहिारा अहधकारी. २. हशकारी : ‘क ते झवान हर्ते झवान । 
साकरवानी पहहलवान ।’ - नव ११·६८.[झह.] 
 
कुत्बखाना प . गं्रथशाला; गं्रथसंग्रह. [फा.] 
 
कुत्रा प . १. हभन्न हभन्न प्रकारातं आढळिारा एक र्त ष्ट्पाद प्रािी. हा जंगली झकवा मािसाळलेला 
दोन्द्ही प्रकारात मोडतो. र्श्ान; सारमेय; क कर. सवच र्त ष्ट्पाद प्राण्यामंध्ये क त्रा हे मन ष्ट्याशी संबंध असलेले 
एक महत्त्वारे् जनावर आहे. २. (ल.) वाइचट, हलकट मािूस. (वा.) कुत्रा कोिटेकिी बसिे - प ढील दोन 
पाय उभे करून मागे ढ ंगि टेकून बसिे. (माि.) कुत्रा हाि खाइयना - अहतशय वाइचट ल्स्थती येिे. कुत्रा 
होऊन राहिे, कुत्रा पडिे, - आजचवाने, ख शामतीने नोकरी करिे. कुत्रा मारीत णफरिे - हरकामटेकडे 
भटकिे. कुत्रा णशविे - (बायकी) स्त्री हवटाळशी होिे. (लहान म लाचं्या भाषेत). कुत्र्याची वळवळ - 
क रयासारखी र्ळवळ. कुत्र्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुत्र्यावर घाििे - भलभलत्या लटपटी 
करिे. (आपले काम साधण्यासाठी, केवळ गमतीसाठी.) कुत्र्याच्या मौतीने मरिे - हालर्ाल होऊन मृत्यू 
येिे. कुत्र्यािा तोंडी िाविा तर डोक्यावर चढिे - हलकट मन ष्ट्याशी स्नेह ठेवला तर तो डोइचजड बनिे. 
कुत्र्यासारखे णफरिे, कहडिे - हरकामटेकडा भटकिे. 
 
कुत्रा प . १. गाड्ाच्या र्ाकार्ा हखळा. २. तार काढण्यार्ा हठय्या. (िंाडी) 
 
कुत्रा प . हर्तारू नावार्ा एक मासा. 
 
कुत्राचक्र न. (यंत्र) स टण्यार्ी झकवा अडकवण्यार्ी हिया करण्यासाठी वापरण्यात येिारे, 
ठरावीक प्रकाररे् दाते असलेले र्ि. 
 
कुत्राणप कोठेही; जेथे कोठे. [सं.] 
 
कुत्री स्त्री. क रयार्ी मादी. श नी, सारमेथी (वा.) कुत्री वाफेिा येिे - क त्री माजावर येिे; संभोगोत्स क 
होिे. (माि.) कुत्री सारखी होिे - रोड होिे. (व.) 
 
कुत्री स्त्री. एक औषध वनस्पती व हतरे् बोंड. हहच्या फ लाला व पानाला वाइचट वास येतो. काहनच्या मते 
लोखंडी नावार्ी वनस्पती. 
 
कुते्र न. १. क त्रा, क त्री. २. (ल.) भाडंखोर व हशवराळ मािूस. 
 
कुते्र न. १. रहाट थाबंहवण्यासाठी दोन पट्ट्ट्याचं्या केलेली योजना. यातील एक र्पटी असून हतरे् 
एक टोक रहाटाच्या हवरुद्ध बाजूला हफरू नये यासाठी केलेले एक अडकवि. खार्ा रहाटात टाकला की 
गती बदं होते. २. दार, िंडप लावले असताना उघडू नये म्हिून अडहवण्यारे् एक अडकवि. अडसर; र्िारे् 
दात उलट हफरू नयेत म्हिून दात्यात अडकहवण्यार्ा धातूर्ा त कडा. ३. रेडकू म्हशीला झकवा वासरू 
गाइचला हपऊ नये म्हिून त्याच्या तोंडावर बाधंण्यात येिारे काबंट्यारें् टोकदार साधन. ४. (वरील क रयाच्या 
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साम्यावरून) कोपरा, खादंा, मनगट, ग डघा, घोटा कंबरेर्ा खवाटा यारं्ा साधंा. ५. घड्ाळातील र्ाकार्ी 
गती हनयंहत्रत करण्यासाठी असलेली योजना. 
 
कुते्र न. १. गवतार्ा एक प्रकार व त्यारे् फूल, त रा, बोंड. हे वस्त्राला लागले तर हर्कटून बसते. २. 
लहान क सळय क्त रानटी वनस्पतीरे् बी. 
 
कुत्र्याचा पाय रानतेरड्ारे् फूल. 
 
कुत्र्याची चार एक प्रकाररे् गवत. 
 
कुत्र्याची झोप अत्यंत सावध िंोप. 
 
कुत्र्याचे छत्र क रयारे् मूत, ित्री; अळंबे. 
 
कुत्र्याचे णजिे दैन्द्यावस्था; हीन ल्स्थती; हनकृष् ल्स्थती. 
 
कुत्र्याचे झाड एक काटेरी िं डूप. यारे् फळ र्कर्कीत, ताबंडे व रसाळ असते. 
 
कुत्र्याचे तोंड (ल.) फटकळ मािूस; झनदा करिारा, अश्लील भाषि करिारा मािूस. 
 
कुत्र्याचे दात (म लाचं्या भाषेत) द ध्या भोपळ्याच्या हबया. 
कुत्र्याचे मांजराचे पाय हर्डहबडीत, हगर्मीड अक्षर. 
 
कुत्र्याचे भोकभर, भोकावर क रयारे् भ कंिे ऐकू जाइचल एवढ्या मजलीवर, अंतरावर (गाव इ.). 
 
कुत्र्याचे मूत १. क रयारे् ित्र; अळंबे. २. (ल.) एककल्ली; द सऱ्याच्या अंगावर बसकन येिारा त सडा, 
हर्रडखोर, सदा हर्डहर्ड करिारा मािूस. 
 
कुत्र्याचे णवष हपसाळलेल्या क रयाच्या लाळेत असिारे जंतू. हा क त्रा र्ावला असता या जंत म ळे मन ष्ट्य 
भाबंावल्यासारखा करतो, त्याला ज्वर येतो. डोळे व लघवी हपवळी होते. कालातंराने उन्द्माद येऊन 
क रयाप्रमािे भ कंतो व र्ावतो. वळेीर् इंजेक्शनसारखे उपाय न केल्यास मािूस दगावतो. 
 
कुत्र्याचे शेपूट क रयार्ी शपेटी. (हे नेहमी वाकडे असते, सरळ राहत नाही यावरून लक्षिेने) स धारण्यार्ा 
हकतीही यत्न केला तरी व्यथच जाऊन पूवीच्या वळिावर जािारा, लतकोडगा, द ष्, दे्वषी मािूस. 
 
कुत्सा स्त्री. अपकीती; झनदा. [सं. क त्स = झनदा करिे] 
 
कुग्त्सत  हव. १. गर्महत; झनहदत; नीर्. २. कपटी; लबाड ३. द गंहधय क्त; क जलेला. 
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कुथिे, कंुथिे अहि. १. जोराने ठोकताना, शौर्ास बसताना, मोठे वजन उर्लताना मोठ्याने कण्हिे. 
२. आरंहभलेले कायच हवरुद्ध िंाल्याम ळे खेद करिे. ३. बळाने कायचहसद्धी करायर्ा यत्न करिे; जंगजंग 
पिाडिे; ग रग रिे. [सं. क न्द्थ = क्लेश भोगिे.] 
 
कुथविे  पहा :कुथाडिे 
 
कुथंगळी हव. रोगट; अशक्त : ‘ती प्रकृतीने क थंगळी असून मनाने द बळी िंालेली होती.’ - पवा 
१९९. 
 
कुथा स्त्री. िंलू. 
 
कुथाडिे सहि. क थहविे; र्ोपून काम करून घेिे; बडहविे; ठोकिे. (खा. न.) 
 
कुणथतमृदा न. जहमनीवर पडिारे सेंहरय पदाथच क जून त्याच्या सूक्षम किारं्ी होिारी पूड. ही 
जहमनीर्ा कस वाढहवते; खत. 
 
कुणथिी  स्त्री. मकच टी; एक वनस्पती. 
 
कुदइय स्त्री. क दळी; हटकाव. (खा.) [सं. क िाल] 
 
कुदकिे  सहि. यथेच्ि क दलिे; मारिे; ठोकिे; लाथाब क्क्यानंी त डविे. 
 
कुदिे अहि. १. उडी मारिे. २. खेळिे (क .) [झह. कूदना] 
 
कुदिे न. १. हपशाच्याशी बोलत असताना धाडी करतो ते अंगहवके्षप. (गो.) २. अवसर येिे; अंगात 
येिे. (गो.) [झह. कूदना.] 
 
कुदबा प . आदशचभतू प ढारी : ‘क द बा उमराय नस्रत हनशान.’ - इम ६५. [फा. कद्बा] 
 
कुदबा प . त्रास; दंगा. (खा.) 
 
कुदर स्त्री. क दळ. (िंाडी) [सं. क दार.] 
 
कुदरत स्त्री. सामर्थ्यच, इचर्श्री शक्ती; प्रकृती; हनसगच. [फा. क दरत] 
 
कुदरती  हव. नैसर्मगक; स्वाभाहवक. 
 
कुदरापादरा पहा : खुदरापादरा 
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कुदििे  उहि. १. धसफस; हनष्ट्काळजीपिाने, भ सडा पडेल असे वागहविे, वापरिे (जनावर 
झकवा वस्तू). २. बडहविे. (खा. व.) 
 
कुदिा, कुदळा प . िोटी राह टी. ही डेऱ्यातर् हनराळी खोली केल्यासारखी उभी करीत असत : ‘श्रीमंत 
स्नान करून धोतरें नेसत होते, धोतरें नेसून क दल्यात जाऊन संध्येस बसले.’ - ऐलेसं ४८५६. 
 
कुदळ, कुदळी, कुदळे स्त्री. १. खिण्यारे् एक हत्यार; हटकाव. याला एका बाजूला लोखंडी टोक व 
द सरीकडे दाडंा बसहवण्यारे् हिर असते. हहरे् पानक दळ, स ंबक दळ, तोंडक दळ, बेडगे असे र्ार प्रकार 
आहेत. २. (ल.) दाडंगा; भाडंखोर. [क. ग िहल, झह. क ं दाहल] 
 
कुदळ, कुदळी, कुदळे स्त्री. धीमा, संथ गतीने काम करिारा मािूस. (व.) 
 
कुदळिे  उहि. क दळीने खििे. 
 
कुदळिी स्त्री. क दाळीने तोडिे व साफ करिे. 
 
कुदळपक्षी प . करकोर्ा पक्षी. हा साधारि मािसाच्या कमरेइतका उंर् असतो. सम राजवळ 
एकलकोंडा राहतो. ह्यारे् मासं एखाद्या लहान बकऱ्याइतके हनघते. ते खातात. 
 
कुदळभारती हव. ऐदी. (व.) 
कुदळा प . मोठी क दळ. याच्या तोंडाला हवळत झकवा पळीव असून दाडंा कोनाकृती असतो. (को.) 
 
कुदंड, कुदंडी, कुदंड्या कंुदडखोर पहा : कुभांड, कुभांडखोर. 
 
कुदंबक  प . फ लिंाड : ‘पाहरजाताहद क दंबक ।’ - म आहव २८·८. [सं. कदंबक] 
 
कुदाइयम  हव. कदीम; प्रार्ीन; प रातन; ज ने. [फा.] 
 
कुदाळिे हि. पळहविे : ‘कसे बैल क दाळता आदाबादीर्ी आवड’ - बगा २१६. 
 
कुदाण्या हव. फलाण्या; अमक्या : ‘क वाण्या ताल क्यातं धान्द्य बह त आहेत.’ - ऐलेसं १६१०. 
 
कुदांड पहा : कुभांड 
हव. दाडंगा; भाडंखोर; आडदाडं; धसम सळा : ‘त का शेंडे क दाडंपिाने बोलला.’ - भेटी १४०. 
 
कुदांडा हव. उच्िंृखल; आडदाडं : ‘क दाडंा मेघराज त्यानंा रोज ग लाडं्ा दाखवत होता.’ - भेटी ७५. 
 
कुदांडी स्त्री. उद्धटपिा; दाडंगाइच. 
हव. क दाडं्ा; क भाडंखोर; क दाडंखोर. 
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कुदांड्या हव. क भाडं रर्िारा. 
 
कुणदन प . परृ्थ्वीच्या दैनंहदन भ्रमिार्ा काल. [सं. क  = परृ्थ्वी + दीन = हदवस] 
 
कुदी स्त्री. उडी. (हि. मारिे, खािे) (खा. ना.) [झह.] (वा.) कुदून पडिे - उडी घालून जािे; त टून 
पडिे : ‘बापू होळकर इषनेे पाय उतारा होऊन क दून पडले.’ - होकै ९३. 
 
कुद्दा प . काठीर्ा ठोसा. (व.) (वा.) कुद्दावनू भरिे - गच्च भरिे, दाबनू भरिे. 
 
कुदू्द प . एक मासा. (िंाडी) 
 
कुदं्रपादं्र  हव. क जकट; लागण्यासारखे (बोलिे.) 
 
कुद्री स्त्री. क दळ. (िंाडी) [सं. क दार] 
 
कुदु्र, कंुदू्र प . क रडू नावार्ी रानभाजी; क ं जीर. 
 
कुधि, कुधाि, कुधन, कुधान हव. संशयी; मत्सरी; ख नशी; र् रशी; हहरवट; हवषण्ि; आतल्या 
गाठीर्ा. 
कुधाि, कुधान काकडा मत्सरी; संशयी; ख नशी (मािूस). 
 
कुधािकी स्त्री. क धिार्ी अवस्था; मत्सर; दे्वष. 
 
कुधािी  स्त्री. क धािपिा. 
 
कुधान्य  न. ज्या धान्द्यार्ा देवाला नैवदे्य, वैर्श्देव करीत नाहीत ते. उदा. हरीक, उडीद, मसूर, 
लाख, र्वळी, बाजरी इ. [सं.] 
 
कुधाक्ष हव. वाइचट वतचि कीर्ा. 
 
कुधांड, कुधांडी, कुधांड्या, कुधांडखोर पहा : कुभांड 
 
कुन स्त्री. नागंरार्ा दाडंा घट्ट बसहविारी पार्र. पहा : कुिी (गो.) 
 
कुनकुिा हव. कोमट. 
 
कुनबाइयकी स्त्री. १. मान्द्यता. २. शहािपि : ‘लाडंी, लबाडी, अन दारापिा हन क िबाइचकीला शोभत 
नाहनत.’ - संशोधन ७·१·२. 
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कुनी स्त्री. अंहजरारे् लहान कलम. 
 
कुनीणत, कुनीती  स्त्री. १. अनीतीर्ी वागिूक, वतचिूक; पापार्रि. २. बेबदं राज्यव्यवस्था; 
अव्यवस्था; बेकायदेशीर अंमल. ३. अयोग्य कायदे; अहहतकारक हनयमपद्धती. [सं.] 
 
कुन्हा प . १. ममच; खोड; दोष; मत्सर; र् रस; तेढ : ‘त्यारे् क न्द्हे ध्यानात येण्याकहरता ंअलाहहदा 
प रविी त म्ही हलहहली.’ - मइसा ७. २. क पर्थ्य. (हि. धरिे, ठेविे.) ३. संशय; हकल्ल्मष. [अ. क न्द्ह] 
 
कुन्हारिे सहि. मारिे; ठोकिे. (व.) 
 
कुन्हेबाज, कुन्हेवाइयक हव. ख नशी; आकसखोर. 
 
कुप न. ढग : ‘क पें हवस्तारलन गघनन ।’ - हिप  ७६. 
 
कुप प . ढीग; रास; जंगलातील लाकडारे् ढीग. [ते. क प्प = ढीग; क. कोप्पे = रास] 
 
कुप पहा : कूप : ‘जन्द्मावरी दहररें पीहडला त्याहस धान्द्यार्ा क प सापडला ।’ - हहर २·९२. 
 
कुप, कंुपि पहा : कंुप : ‘होतें हनभचय आहश्रत अवलंब हन त ज जसे क पा सरडे ।’ - मोसौल्प्तक २·३६ 
कुपट स्त्री. १. शते वगैरेर्ी हि; काठ; बाजू. २. शकेोटी; पावटे, विे, भ इचम ग, र्वळी याचं्या शेंगा 
भाजण्यासाठी केलेला हवस्तव. (को.) 
 
कुपटे न. लहान बाटली : ‘रामाने र् टहदशी जाऊन क पटे आिले.’ - आआश े१८७. 
 
कुपि न. पहा : कंुपि 
 
कुपि, कुपिा न. प . दस्ता; बदं कीर्ा हातात धरायर्ा भाग : ‘सजेरावाच्या म सक्या बाधूंन बाजारातून 
बदूंकीच्या क ं पण्यानें मारीत पलटिनत हनघून गेले.’ - द दैवी मोहरे. 
 
कुपिकाठी स्त्री. क ं पिाला लागिारे सामान : ‘शतेार्ी क पिकाठी फ कटात होते.’ - आआश े२८७. 
 
कुपथ, कुपंथ प . १. आडवार; भलतार् रस्ता. २. (ल.) पाखंड मागच. 
 
कुपथ्य न. रोग्याला जे पदाथच खाल्ले असताना अपाय होण्यार्ा संभव असतो अशा पदाथांरे् सेवन; 
अपर्थ्य; वावड्ा पदाथांरे् सेवन : ‘जैसा  ज्वहरत क पर्थ्य मदें । साडंी जीवा ।’ - कथा  २·७·१४८. [सं.] 
 
कुपराि  पहा : कुफरांडी 
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कुपरी स्त्री. वाइचट संगत [सं.] 
 
कुपरी स्त्री. (तेलीधंदा) तेलाच्या घाण्यात लाटेवर असलेल्या आडव्या लाकडास (ढोक) अडकहवली 
जािारी काटकोनी ख ंटी. 
 
कुपरी स्त्री. आच्िादन : ‘साह हन साकारपिार्ी क परन : मजलागी साहहली थोरी’ - म प्र ७६. 
 
कुपा प . १. हवशषे प्रकारर्ी बाटली; मोठी क पी; हशसा. २. गारेसारखा एक दगड. यार्ी रागंोळी 
करतात. [सं. क त प] 
 
कुपाकुपा हिहव. क ं पिाजवळून. (िंाडी) 
 
कुपाटी स्त्री. क ं पि : ‘ग रंढोरं र्रत भोंताली, म्हिून आजेमामंजीनी क पाटी घातली होती’ - पडघ ४७ 
[व.] 
 
कुपातर  प . पूड होण्याजोगा दगड. पहा : कुप्पा (गो.) 
 
कुणपका स्त्री. क पी; बाटली : ‘तंव इथे शब्द क हपकेतळन ।’ - ्ा ७·१८५ [सं. कंपू] 
 
कुणपट हव. क हटल. 
 
कुणपत हव. रागावलेला; कोपलेला; ि द्ध; िोधाहवष्; संतापलेला. [सं. कूप् = रागाविे] 
 
कुणपत, कुणपत्त, कुणपथ्य न. १. अपर्न. २. पोटातील न पर्लेले अन्न. ३. आतड्ातं राहहलेल्या 
मळाच्या गाठी. ४. पोटात असलेला दे्वष, कपट. [सं.] 
 
कुणपया हव. ग प्त; अंतस्थ : ‘क हपयाने काहंन करायरे् नाहन.’ - पेद २०·२५६. पहा : कुणफया. 
 
कुपी, कुप्पी स्त्री. १. बाटली (कारे्र्ी); हशसी : ‘मद्यासक्त नरें अशी नर् कधन कातें क पी िंोहकली 
।’ - केक १२. २. लहान भाडें. ३. क हपनी, ब धली (िंाडी). [सं. क त प] 
 
कुपीि, कुपीत, कुपीन स्त्री. लंगोटी; कार्ा; कौहपन. (हि. नेसिे) (वा.) कुपीि, कुपीत, कुपीन 
िाविे - कौहपन धारि करिे. : ‘.... रागे भरून हसरवा तोडली आहध धोत्रा फाडून क पीत लाहवला.’ - ज्यू 
१३७. [सं. कौपीन] 
 
कुपीन प . लंगोटी : ‘कासे धरी तरी क पीन  नाही.’ - लीर्उ ४२. 
 
कुपेच, कुपेंच प . अडर्ि; संकट; कर्ाटा : ‘परंत  आवघडोन क पेंर्ी पडले आहेत’ - पेद ५·६०. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुपेथर हव. पाढंरट, नरम, हठसूळ भाग असलेला, क प्प्या दगडासारख्या थरारं्ा (दगड, धोंडा). 
 
कुप्पा प . १. मोठी बाटली. २. गारेसारखा एक हठसूळ दगड. यार्ी रागंोळी करतात. 
हव. दाडंगा हधप्पाड. 
 
कुप्पा प . केर; कर्रा; धूळ. (तंजा.) [त. क प्पे] 
 
कुप्य न. हीन धातू; हलका धातू; सोने, रुपे याखेरीज जस्त, कहथल इ. धातू. [सं.] 
 
कुप्रदणक्षिा स्त्री. परृ्थ्वीला फेरी घालिे; परृ्थ्वीपयचटन. 
 
कुफर प . स्वाहमरोह; हनमकहरामी : ‘त्यािंी सकारलके्ष काही एक क फर न कहरता ं र्ालावयार्ा 
तहनामा ठरहवला.’ - मराहर्थोशा ६७. (वा.) कुफर तोडिे - हफत र लोकारं्ा हनकाल करिे, लाविे : 
‘रातं्रहदवस मेहनत ज ने भाडंिे कायल करिें, क फर तोडिें हे करून तमाम खालील बंदोबस्त करून 
राहहलो. - प रंदभा ३·८५ [फा. क फ्र] 
 
कुफरािदार, कुफरांडदार, कुफरांड, कुफराि, कुफरािा, कुफ्राि न. १. तोहमत; आळ; 
क भाडं : ‘त्यावहर अहज कशन क फरािें ।’ - आकृ ३२. २. अधमच; काफरशाही; लबाडी : ‘प ढे धमच उल्च्िन्न 
होऊन तेराव ेसिनत क फ्राि माजेल.’ - ऐस्फ ले ६५. (हि. येिे, उठिे, घालिे, करिे) [अर. क फ्र - क फर] 
 
कुफरांडी, कुफरांड्या, कुफरािा, कुफरािी, कुफराण्या हव. आळ घेिारा; तोहमत्या; क भाडंखोर : 
‘नामदेवासी बोहलला काय । गोतासी काय क फरािा ।’ - भहव १०·१७६; ‘हा सोम ठाकूर क फरािदार.’ - मब 
४६. [अर. क फ्राि] 
 
कुफार प . ल च्चा, हरामखोर, बखेडखोर मािूस : ‘जकार नामक म्हैसकर हस्तगत करावा सगळा 
क फार तो आहे.’ - ऐलेसं ५२०२ [फा. क फ्फार] 
 
कुणफया  हव. अंतस्थ; ग प्त : ‘परंत  क हफया वतचमान साहंगतले की आम्हा रघोजी भोसले यारं्ा 
फार भरंवसा होता.’ - पेद ६·१९. [फा.] 
 
कुफ्तगारी स्त्री. एक प्रकाररे् नक्षीकाम. 
 
कुफ्रान न. कृतघ्नता. 
 
कुबणजका मागय प . खार्खळग्यानंी भरलेली वाट : ‘त ं हनगै क बहजका मागे ।’ - ऋम २०७. 
 
कुबट हव. १. क जकट; सडका; बासट; ब रसट २. (ल.) झनदक; क जक्या मनार्ा. [क. क म ट ] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुबटिे  अहि. उष्ट्ितेम ळे, उबेम ळे आंबिे; आंबनू नासिे (अन्न, फळे इ.); हनस्तेज होिे 
(ज्वराम ळे). 
 
कुबटाची कढी माशार्ी आमटी. मच्िीमार लोकातील शब्द. 
 
कुबड, कुबडिे न. पाठीवरील आवाळू, गळू; वाधचक्याने आलेले पोक; पाठीच्या कण्यारे् बूड. भाराम ळे 
वाकिे (हि. हनघिे, काढिे). [सं. क ब्ज] 
 
कुबडा, कुबड्या  हव. १. क बड हनघालेला (मािूस.). २. (थटे्टने) क बडाभाइच. (वा.) कुबडी 
काढिे - काही वाकडेपिा, व्यगं काढिे. [सं. क ब्ज] 
 
कुबडी स्त्री. १. बैराग्यारं्ी हात टेकण्यार्ी झकवा खाकोटीला घेण्यार्ी द बेळक्यार्ी काठी; 
अधचगोलाकृती, काखेखाली धरता येइचल अशी वरर्ी बाजू असलेली. लंगडा, द बळा इत्यादननी वापरायर्ी 
काठी. 
 
कुबडी स्त्री. एक प्रकारर्ी पािगोगलगाय; ख बडी. [सं. क ब्ज] 
 
कुबिे अहि. क जकट वास येिे; ब रसटिे. 
कुबरा हव. थोर. [फा.] 
 
कुबि, कुब्बि हव. १. कठीि; अडर्िीरे्. २. बळकट; भक्कम : ‘क बलगड भीहरका क ड चगडार्ें 
र्ागं लपि ।’ - ऐपो ८. (व.) ३. वाइचट (आसक्ती) [फा. क बाल = बाधंिारा]. 
 
कुबि हव. सीमेपरता; हनस्सीम; हनकरार्ा : ‘तेव्हा आतील पठािानंीही भार कब ल हदला’ - भाकै ११. 
 
कुबि हव. नेभळट; बेशरम (िंाडी). [सं. कूबर] 
 
कुबििे  उहि. ठोकिे; मारिे; बदडिे. [क. क ब ल ] 
 
कुबा प . ख बा. पहा : कुबडी १. 
 
कुबीन न. रेशमार्ी एक जात. 
 
कुबुज हव. क बड असलेला : ‘देखे अक्षमे क ब जें । झक हवपलावों लागे फ ं जे ।’ - रा्ा १३·७५९. [सं. 
क ब्ज] 
 
कुबुणद्ध, कुबुद्धी स्त्री. वाइचट इच्िा, हवर्ार, ब द्धीर्ा द ष्पिा. 
हव. वाइचट हवर्ारार्ा, ब द्धीर्ा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुबेकाठी स्त्री. वल्हे : ‘आत्मयार्ी करूहन क बेकाठी । वारा लागतो जगजेठी ।’ - नागा २०७३. 
 
कुबेदमाि हव. हनरथचक; पोकळ : ‘क बेदमाल गोष्ी बोलून आपले घरास यावे ही र्ाल येथील 
पडली आहे.’ - महशयाकंा ५७१. 
 
कुबेर प . १. देवारं्ा भाडंारी २. (ल.) श्रीमंत मािूस. 
 
कुब्ज, कुब्जक हव. क बडा : ‘आहि आप ली माये । क ब्ज जरी आहे’ - ्ा १८·९२०. [सं.] 
 
कुब्या, कंुब्या प . बडवलेला, खच्ची केलेला बैल. 
 
कुब्रा हव. थोर. [का.] 
 
कुभडळी स्त्री. कवडंळ िंाड (गो.). 
 
कुभाव प . १. वाइचट स्वभाव; संशयी वृत झी; अहवर्श्ासी स्वभाव. २. मत्सर; दे्वष; खोटी ब द्धी; वरवरर्ा 
क डा भाव. 
कुभांड, कुभांड, आभांड न. १. तोहमत; आळ; खोटा आरोप; लबाडीर्ी टाळाटाळ. (हि. आििे, 
घालिे, रर्िे, रर्हविे, करिे, उठहविे.) २. कारस्थान; कट; वाकडी व िळदायक मसलत; बनावट 
प राव्यार्ा डोलारा : ‘त्याने हनराळेंर् क भाडं रर्ून बादशहाच्या मनात भरवनू हदले.’ - उषःकाल. [सं.] 
 
कुभांडखोर, कुभांडी, कुभांड्या, कुभांडी, कुभांड्या, आभांडी, आभांड्या हव. १. क भाडं रर्िारा. 
२. तोहमत आििारा, कपटारे् कारस्थान करिारा. 
 
कुभे स्त्री. दोष : ‘म्हिजे यात ह स्न – क भेह कोिती आहे ती ध्यानात येइचल.’ - मइसा ५·८४. [फा. 
क ब्ह] 
 
कुमक स्त्री. मदत; उपराळा; साहाय्य (सैन्द्य, पैसा इत्यादीरे्); मदतीस आलेले सैन्द्य, रव्य इ. रसद : 
‘इंग्रजास क मकेस प्रसंगी बरोबर घेउहनया ।’ - ऐपो २९६. [फा. क मकू] 
 
कुमकिे सहि. ठोकिे; र्ोपिे; ब कलिे; बदडिे : ‘त्याला गोधडीत ग ंडाळून क मकून क मकून मारले.’ - 
शलूेक ३५. 
 
कुमकपत्र न. हशफारसपत्र पहा : पत्र. 
 
कुमका प . ठोसा; तडाखा; ब क्कीने केलेला प्रहार. (को.) 
 
कुमकुम स्त्री. तिार : ‘गंगा भेटायला जायर्ी, घरातली क मक म सागंायर्ी.’ - गाधंारी २१. 
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कुमकुमा प . पातळ कारे्र्ा, ग लाल भरलेला गोळा; ग लालगोटा. होळी अगर इतर समारंभातं 
हा एकमेकाचं्या अंगावर फेकत असत. [फा.] 
 
कुमकुमीत हव. ग बग बीत; लठ्ठ (क .). 
 
कुमटका, कुमटणपका पहा : कुमेटका (राजा. क .) 
 
कुमती, कुमणत स्त्री. वाइचट ब द्धी; द ष् ब द्धी; 

हव. वाइचट ब द्धीर्ा; द रात्मा. [सं.] 
 
कुमदान  प . पलटिीवरर्ा म ख्य अहधकारी : ‘हैदर नाइचक यारें् लष्ट्करात म सा इंगल क मदान 
आहे.’ - ऐलेसं १४५०. 
 
कुमनदान प . (कमाडंंटर्ा अपभं्रश) हवहशष् संख्येच्या सेनाहवभागार्ा प्रम ख अहधकारी : ‘येक 
दोघे क मनदान सरदार, पाडाऊ खान मजक रारे् फौजेत आले.’ - प िे अखबार भा. १·१६२. 
 
कुमरा, कुमार प . म लगा (सामान्द्यपिे) बारा वषांखालील म लगा. २. राजप त्र (हवशषेतः य वराज) ३. 
कार्मतकेय : ‘ज्याच्या भये होय क मार जोगी ।’ - सारुह ३·१२८. [सं.] 
 
कुमरावळी स्त्री. उद्भव; परंपरा : ‘क मरावळी ते दीन्द्हली ऐसी.’ - हशव ९८. 
 
कुमरी, कुमारी, कुमाणरका स्त्री. अहववाहहत - हववाहयोग्य म लगी : ‘क मारी लीळाहवनोदें 
खेळीनली ।’ - उह १२·१४ 
 
कुमरी स्त्री. (कृहष.) स्थलातंहरत शतेी. आहदवासनर्ी शतेी करण्यार्ी पद्धत. ते जंगलतोड करून शतेी 
करतात. २-२ वषांनी धूप होऊन ती जमीन नापीक िंाली की इतरत्र शतेीसाठी जातात. २. जहमनीर्ा एक 
प्रकार. पहा : कंुबरी 
 
कुमरी स्त्री. घोड्ार्ा एक रोग. - अर्श्प १·२४८. 
 
कुमििे पहा : कुमकिे 
 
कुमळे न. १. हमराशीने धारि केलेल्या जहमनीर्ा खंड, भाडे (क .) २. नारळ सोलण्यारे् 
भाल्यासारखे, हत्यार; उत्कड. (गो.) २. एक प्रकारर्ी मापार्ी पद्धत. 
 
कुमाइत, कुमायत हव. सारंग रंगार्ा; दाडंी, आयाळ, ग डघे, पाय, कान हे काळे असून बाकीरे् 
शरीर ताबंसू असिारा (घोडा) : ‘परम रागीट क माइचत । बदकश्याम ल्स्थर र्ालत ।’ - हहर २२·४५. [फा. 
क मतै] 
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कुमाइयत अबिक अधे शरीर ताबंडे व अधे पाढंरे असा (घोडा.) 
 
कुमाट स्त्री. कंबर. 
 
कुमान्न, कुबान्न स्त्री. क ं भारीि माशी. (सपक्ष कीटक) (गो.) 
 
कुमार प . क ं भार (गो.) 
 
कुमाणरका, कुमारीका, कुमारी स्त्री. अहववाहहत म लगी, तरुि म लगी. 
 
कुमाणरका, कुमारी स्त्री. कोरफड. 
 
कुमारी स्त्री. पाखराने खाल्लेली कोवळी स पारी. (क .) पहा : कंुभारी. 
 
कुमाव प . पायखाना; संडास (गो.) [पो.] 
 
कुमुद न. पाढंरे कमळ; र्रंहवकासी कमळ : ‘क मददळारे्हन ताटे ।’ - ्ा ५·१०७. [सं.] 
 
कुमुदबांधव प . र्रं. 
 
कुमुणदनी स्त्री. १. कमहलनी; र्श्ेतकमल. २. कमळार्ी वेल. ३. र्श्ेतकमळ असलेले तळे. [सं.] 
 
कुमुव्दती स्त्री. (संगीत) द सऱ्या श्र तीरे् नाव. [सं.] 
 
कुमेटका हव. अधचवट हपकलेला; हपकण्याच्या मध्यमावस्थेतील (आंबा, फिस इ.). (राजा. क .) 
 
कुमेत, कुमेद पहा : कुमाइयत : ‘ह जूरच्या क मेद नरमाद्या झहसती ।’ - प्रला १२३. 
 
कुमेर स्त्री. पावसात पेरण्यासारखी जागा; बरड जमीन भाजून कडधान्द्य पेरिे. पहा : कंुबरी, कुमरी 
(गो.) 
 
कुमैत हव. १. पहा : कुमाइयत २. (ल.) संशयी; ह शार : ‘परंत  ती आटोकाट क मतै हतजला कोिार्ा 
हवर्श्ास नाही.’ - ऐलेसं १·३१२. [फा.] 
 
कुमोदकमळ न. र्रंहवकासी कमळ : ‘तेथे उपलवत र्ंरसूयाऐसी : क मोदकमळें ’ - रुस्व ८६४. 
 
कुय स्त्री. आरडाओरड; रडारड; कीर्; बोंबाबोंब. पहा : कुइय [ध्व.] 
 
कुयटारू हव. क इचटाने शाकारलेले. (को.) 
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कुयरा, कुयरी, कुयरे ‘क इ’ मध्ये पहा. 
 
कुया स्त्री. पावसाळ्यात पाण्यात राहहल्याम ळे पायाचं्या बोटारं्ी बेर्के क जिे. बोटामध्ये होिाऱ्या 
हर्खल्या. [सं. क हू = क जिे] 
 
कुयाडे न. १. पहा : कुवेडे. २. हपकलेले आंबे उकडून त्यारं्ा बाठासकट रस काढून त्याला मीठ, 
हतखट, मोहरी इ. लावनू फोडिी देऊन तयार केलेले तोंडी लाविे. (को.) 
 
कुये न. बलै बडहवण्यार्ी हिया. कुये काढिे - सहि. ठोकिे, मारिे, कडवळिे. 
 
कुयॅं न. पेजेतील शीत. (क  .गो.) 
 
कुयोणगया प . द रार्रि करिारा : ‘क योहगया रव्ययंत्रसेवतंेवं धमापासौहन जाए :’ - लीर्उ ३८७. 
कुर प . कोरडे लाकूड घासल्याने, दार वगैरेच्या हबजागरीत तेल न घातल्याने होिारा आवाज. 
[ध्व.] 
 
कुरइय स्त्री. एक दालद्यासारखी आरमारी जात : ‘यैशासी क रइच व दालदी लोक जंहजरा श्रीमंत मात श्री 
बाइचसाहेबारे् भेटीस गेले.’ - पेद ३३·८१. 
 
कुरकुट प . क क डक ं भा; भारद्वाज : ‘क रक ट र्ंडोल काग घेती फार लाहो ।’ - प्रला १२. 
 
कुरकुटिे, कुरकुडिे उहि. १. क रतडिे; दाताने तोडिे. २. ख डिे; नखाने तोडिे. 
 
कुरकुटांवचे सहि. अपहार करिे. (गो.) 
 
कुरकुटी  स्त्री. हशरहशरी (तापार्ी); शहारे; ह डह डी. (को.) [ध्व.] 
 
कुरकुर उद्गा. १. क रयाच्या हपल्लानंा बोलावण्यासाठी लहान म ले म्हितात. २. म क्या मािसाला 
हर्डहवण्यासाठी नाकावर हात ठेवनू केलेला शब्द. [सं. कूर् = शब्द करिे.] 
स्त्री. १. हर्रहर्र; हपरहपर; तिार (हि. करिे, लाविे) २. कटकट; ध सफूस. 
हिहव. क रक रीने; ध सफ शीने. [सं. क र्] 
 
कुरकुरिे अहि. १. क रक र करिे; सौम्यपिे तिार करिे; नापसंती व्यक्त करिे. २. हर्रहर्र; 
हपरहपर करिे. ३. पोटात ग रग रिे. ४. ड करार्ा आवाज करिे : ‘जो सूकरामंधे क रक हरतो ।’ - दास २१·१·२३ 
[सं. क र् = शब्द करिे.] 
 
कुरकुरा  स्त्री. पोटातील घ रघ र. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुरकुरी  स्त्री. घोड्ाच्या पोटात होिारा एक रोग. (व.) 
 
कुरकुरीत हव. र् रर् रीत; र् रडताना क रक र आवाज होिारा; क डक डीत; ख सख शीत. [सं. क र् 
= शब्द करिे.] 
 
कुरकुिा प . हा एक हर्खलात, सवच जहमनीत येिारा रोपा आहे. यार्ी भाजी अळवासारखी पि 
ब ळब ळीत होते. [सं. ककच हर] 
 
कुरकुिा, कुरकुिी, कुरकुिे, कुरकूि प . स्त्री. न. नाना प्रकाररे् हजन्नस ठेवण्यासाठी कळकाच्या 
काबंीर्ी केलेली द रडी, पाटी, टोपले, करंडी, पेटारा, पाते्र, साधने. ही लहान मोठी असतात 
(खेळण्यासाठी, भाजी ध ण्यासाठी वगैरे). 
 
कुरकंुचा प . करकोर्ा. 
 
कुरकंुची स्त्री. करकोर्ीि; करकोर्ा [सं. िौंर्] 
 
कुरगइय स्त्री. गाडीर्ा एक भाग. (बे.). 
 
कुरगत न. पीरारे् स्थान : ‘क रगताच्या साक्षी लावनूी ।’ - एहोरा १·८९. 
 
कुरगी स्त्री. शतेीर्ा औत. 
 
कुरगोट्या स्त्री. अव (गोट्या) ज्यामध्ये झजकलेल्याच्या पाठीवर बसायला हमळते असा गोट्यारं्ा 
डाव; ढोपरगोट्या; अगळगोट्या. पहा : कोंडडाव 
 
कुरघोडी स्त्री. १. द सऱ्याला पाठीवर घेण्यासाठी ओिव ेहोिे. २. (ल.) िी थू करिे; पायाखाली 
त डहविे; मात करिे; वरर्ढपिा गाजहविे : ‘स्वाथच साधण्याकहरता ते दोघे एकमेकावंर क रघोडी करण्याच्या 
हवर्ारात होते.’ - स्वप. ३. एकाप ढे एक पार् सहाजि ओिव ेउभे राहून अगदी मागच्याने प ढच्याचं्या पाठीवर 
थाप मारून जाऊन बसण्यार्ा खेळ. (हि. करिे) : ‘हशवाय क रघोड्ा वगेळ्या.’ - अफला २५. ४. (र्ेंडू.) 
एका बाजूरे् गडी ओिव ेराहून द सऱ्या बाजूरे् त्याचं्या पाठीवर बसतात व आपल्यापैकी एकाकडून र्ेंडू वर 
उडवतात. नंतर तो र्ेंडू ज्या बाजूरे् गडी झजकतील त्यानंा डाव आला असे समजून त्यानंा द सऱ्या बाजूच्या 
गड्ाचं्या पाठीवर बसायला हमळते. 
 
कुरचिे  अहि. क रतडिे. (राजा.) पहा : कुरकुटिे 
 
कुरचा प . बोर्क रा; ओरखडा. (हि. काढिे, घेिे) (राजा.) 
 
कुरचा प . पजंात पकडिे. 
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कुरचूक  हव. हठसूळ; हढसूळ (कार्, लाकूड इ.) : ‘ते िंाड फार क ररू्क त्याम ळे फादंी मोडून 
कोसळेल.’ - माजी ११. 
 
कुरझ्या  पहा : झ्या, झ्या, झ्या. बैल, घोडा यानंा हाकताना उच्चारायर्ा शब्द. 
 
कुरटा, कुरठा हव. १. ख रटा; ख जा २. मनात क ढिारा : ‘क रटें क र्ल नाठाळ ।’ - दास २·३·२३. 
 
कुरटा, कुरठा प . १. घरटे (पक्षयारे्) : ‘तृष्ट्िापहक्षिीर्ा क रठा मोहडला ।’ - हवपू १·१०१. २. कोठा; 
कोठी; घर : ‘ना तो अनंगार्ा क रठा ।’ - हशव ४६. 
 
कुरटेि हव. ख जा. (व.) 
 
कुरठिे पहा : कुढिे : ‘तो आपल्याशीर् क रठून बसतो.’ - वज्रा २१६. 
 
कुरडइय स्त्री. गव्हाच्या हर्कापासून करायर्ा शवेसेारखा गोलाकार पदाथच. हा वाळवनू व तळून खातात. 
हा तादंळाच्या उकडीर्ा झकवा साब दािाच्या हपठार्ाही बनवतात. क रवाडी. (तंजा.) [ध्व.] 
 
कुरडिे  सहि. उपटिे; तोडिे : ‘ख रट्या हमशा नखानंी क रडत’ - माि ३२. 
 
कुरडा प . १. संक हर्त, बारीक डोळा. (राजा. क .) 
हव. अशा डोळ्यार्ा (मािूस) [क. क रुड = आंधळा] 
 
कुरडुके, कुरडूके पहा : कोरणडके 
 
कुरडू प . हस्त्रयाचं्या कानातील एक दाहगना व तो घालण्यार्ी जागा. [सं. भरंूुडी] 
 
कुरडू स्त्री. एक रानिं डूप. पाढंऱ्या माठाच्या जातीर्ी भाजी. 
 
कुरडेपिा न. आंधळेपिा. (गो.) 
 
कुरि न. १. गवतासाठी राखलेली जमीन; गायरान. २. (ल.) र्रण्यार्ी, भक्षय हमळण्यार्ी जागा; 
लाभदायक वस्तू; भरपूर लार्, फायदा इ. हमळण्यारे् हठकाि, नोकरी. [सं. क  + अरण्य] 
 
कुरिे, कुरण्या प . क रिावर देखरेख ठेविारा अहधकारी. 
 
कुरिेकरी प . फार हदवसाचं्या द खण्याने अशक्य िंालेला मािूस. 
 
कुरिो प . अधा कापा व अधा बरका फिस. (क .) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुरतडिीयंत्र न. शतेी कामात वापरले जािारे तंत मय वस्तंूर्ा भ गा करिारे यंत्र. 
 
कुरतडिे, कुरतुडिे उहि. दातानंी झकवा नखानंी बारीक त कडे करिे. [ध्व.] 
 
कुरदी स्त्री. हपठार्ी र्क्की. (व.) 
 
कुरणनसात, कुरणनशात स्त्री. नम्रपिाने केलेले अहभवादन; सलाम; प्रहिपात; म जरा : ‘क रहनसा ंकरहत 
जन वाड्ामध्ये जाउनी ।’ - ऐपो २०१. [त . कोर्मनशात्] 
 
कुरपि, कुरपािा, कुरपािी न. पाटी झकवा टोपलीला दोऱ्या बाधूंन करतात ते. झशके; झशकाळी. 
यात भाडंी वगैरे ठेवतात. आंबे उतरवण्यासाठी टोपलीला दोऱ्या बाधूंन करतात ते झशके; परडी. (को.गो.) 
 
कुरपिे अहि. कमी होिे : ‘त्याम ळे क रपत जािाऱ्या भाडंिार्ा प न्द्हा भडका होइचल.’ - धग १३६. 
 
कुरपे न. ख पऱ्या (डोळ्यातील). (खा.) 
 
कुरबक कोराटंी. (सृहष््ान ए १९४९) 
 
कुरबाि, कुरबान न. देवाला हदलेला बळी; बहलदान उतारा : ‘मी त झ्या एका शब्दाकहरता हा 
मािंा देह क रबाि करीन.’ - स्वप ४३०. (हि. करिे.) [फा. क बान्] 
 
कुरबानी स्त्री. बहलदान; ओवाळिी; बळी देण्यार्ी हिया, उतारा. [फा.] 
 
कुरबुर, कुरबूर स्त्री. १. फ िफ ि; प टप ट; क टक ट; रागार्ी ग रग र; कटकट (हि. करिे, लाविे. होिे) 
२. तंटा; कलह; ध सफूस : ‘वसाहतवाल्यारं्ी व इंग्रजारं्ी कराचं्या बाबतीत क रब र होऊन....’ - हनमा ७३१. 
[ध्व.] 
 
कुरबुर प . धनगर (बे.). [त., क. क रुब = धनगर] 
 
कुरबुरिे, कुरमुरिे अहि. १. ध सफ सिे; रागाविे; र्रफडिे. २. पोटात क टक टिे, क रम रिे. 
[ध्व.] 
 
कुरमिे हि. १. ध मसिे. २. (ल.) िोधाहदकाने ध सफ सिे. ३. पोटात क रब रिे. 
 
कुरमा, कुरमे प . न. १. अंगात हवकार म रल्याम ळे येिारा थकवा. २. म रलेले पडसे. (हर्.) 
 
कुरमाइयत हिहव. थोडे थोडे; हळूहळू (व.). 
 
कुरमुड, कुरमुडे न. कोझशबीर. (व. ना.). 
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कुरमुर स्त्री. १. पहा : कुरबुर : ‘सलगी धरी पयोधर । सहातें क रम र सवें ।’ - त गा १२७. २. पोटातील ग रग र. 
(हि. उठिे, हनघिे, राहिे.) [ध्व.] 
 
कुरमुरा, कुरमुरी, कुरमुरे प . स्त्री. भाजलेले पोहे; र् रम रे; म रम रे; उबजे तादूंळ इ. भाजून केलेला 
क रक रीत पदाथच. [ध्व.] (वा.) कुरमुरा, कुरमुरी, कुरमुरे खात बसिे - (ल.) इच्िेहवरुद्ध गोष् िंाली असता 
हनरुपायाने मनातल्या मनात र्डफडिे. 
 
कुरर, कुररी स्त्री. १. हटटवी. २. हटटवीर्ा शब्द : ‘क रर बोहलजे हटटवा ।’ - एभा ९·४०. [सं.] 
 
कुरिा, कुरिे, कुरिो, कुरल्ली स्त्री. न. लहान खेकडा; ककच ट. हा मृगाच्या पावसात उत्पन्न होतो. ‘नदीत 
जाऊन क रले तरी काड.’ - शले क २५. [सं. क लीरक] 
 
कुरिी स्त्री. हातार्ा एक रोग; हातावरील गळू. याने बोट स जून आखडते. ह्यावर खेकड्ाच्या 
हबळातील मातीर्ा लेप देतात. [सं. क लीरक] 
 
कुरव प . एक सम रपक्षी. हे पक्षी जमावाने मधून मधून सम राच्या पाण्यात पोहतातही. हे य रोपातून 
झहद स्थानात आलेले आहेत. 
 
कुरव प . ज्या स्वरात लयबद्धता नसते असा ककच श आवाज. 
 
कुरवडी, कुरवंडी, कुरोडी पहा : कुरडइय : ‘हतया वाहढती क रवहंडया । पपचटेसी ।’ - ऋ ८२. 
 
कुरवंडिे उहि. क रवडंी करिे; ओवाळिे; ओवाळून टाकिे. अहरष् हवनाशाथच देवार्ी मूती वा 
मािूस (बालक, नववर - वधू इ.) याचं्या भोवती तादूंळ - मीठ इ. ओवाळून टाकिे : ‘संपहत झमद  साहंडजे । 
क रवडंी करूनी ।’ - ्ा ९·३८१. 
 
कुरवंडा हव. उथळ; थोडे पािी राहिारे (भातारे् उंर्ट खार्र). (को.) 
 
कुरवा प . मातीर्ा पेला, भाडें; क ल्लड : ‘काशीस गेल्यावर दही वगैरे मातीच्या क रव्यातूंन देण्यार्ी 
वहहवाट आहे.’ - आनंद, मार्च १९३४. 
 
कुरवा स्त्री. अव. (नाहवक) गलबताच्या प ढील खादं्याला आतील बाजूस घालावी लागिारी (V) 
अशा आकारार्ी लाकडे. 
 
कुरवाडी पहा : कुळवाडी : ‘रानातून परतलेल्या क रवाड्ाच्या बायकानंी घाइचघाइचने र् ली पेटवल्या 
होत्या.’ - व्यंमाक ९. 
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कुरवाळिे, कुरुवाळिे उहि. ममतेने लहान म ले वगैरेंच्या अंगावर हात हफरहविे; गोंजारिे : [क. कूर 
= पे्रम करिे] 
 
कुरवाळा प . क रवाळण्यार्ी हिया : ‘नावके केला क रवाळा ।’ -कथा १·८·३५. 
 
कुरशी स्त्री. हपढी. 
 
कुरसता स्त्री. क न्द्हा; दे्वष; ख नस. 
 
कुरसाकुरस स्त्री. क रब र; स्पधा; तेढ; मत्सर : ‘यार्ी त्यार्ी अन्द्तरंग क रसाक रस वाढली.’ - पेद 
२८·१५७. [ध्व.] 
 
कुरसी, खुरसी स्त्री. १. ख र्ी. २. खाबंारे् उथळे. [फा.] 
 
कुरसीनसी हव. फाइलावर घेिे; रुजू करून घेिे. काम र्ालू करिे : ‘बह ताप्रकारें बोध करून काम 
क रहसनसी करून जाब हलहून द्या अशी आम्ही सूर्ना केली....’ - पेद १५·३०-३१. 
 
कुरसी व दरकुरसी वशंपरंपरा; हपढीदरहपढी : ‘ब हनयाद क रसी व दरक रसी हपढी व दरहपढी 
पदरजाती....’ - पेद २१·४५. 
 
कुरळ न. केस : ‘नखें सहरसन केलन क रळें  ।’ - रुस्व 
 
कुरळ, कुरळीत हव. वटेाळलेले; वाकडे; मोकळे स टले असता ज्यारें् वटेोळे होते असे; स शोहभत 
(केश). [सं. क रुल - क रूल] 
 
कुरळी, कुरूळी स्त्री. दशा; धोतरजोडा, परं्ाजोडी याचं्यामध्ये दोन भाग करण्याच्या हठकािी झकवा 
ल गडे वगैरे मध्ये शवेटी पदराच्या हठकािी आडवी स ते न भरता हनवळ उभी स ते (तािा) असतात ती जागा. 
पहा : करळी 
 
कुरळी, कुरुळी स्त्री. हखजिी; रे्ष्ा (हि. करिे); रे्तविी (हत झी, घोडे इ. ना त्यारं्ी शक्ती 
दाखहवण्याकहरता.). 
 
कुरळी, कुरुळी स्त्री. एखादी गोष् िडा लावनू शोधिे (एखाद्या मािसाच्या आय ष्ट्यातील - त्यावर आरोप 
करण्यासाठी आधार म्हिून). (हि. काढिे) [सं. क रूल] 
 
कुरंग स्त्री. एक प्रकाररे् गवत. (बे.) 
 
कुरंग प . हहरि; काळवीट; कस्त री मृग. [सं.] 
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कुरंगनयना, कुरंगनयनी, कुरंग नैना, नैनी स्त्री. हरिासारखे काळेभोर डोळे असलेली स्त्री. 
(सौंदयारे् एक लक्षि) : ‘यावरी बोले क रंगनयनी ।’ महहपहत (नवनीत २४४) 
 
कुरंणगिी स्त्री. हहरिी : ‘आळहवतों जैसें पाडस क रंहगिी । पीहडलीया वनन तहानभकूें  ।’ - त गा 
१६०५. २. हहरिासारखी र्पळ स्त्री. 
 
कुरंटक प . कोराटंीरे् फूल. 
 
कुरंड प . हपत झदोषाम ळे म लाचं्या अंडामध्ये होिारा रोग. त्यासाठी त्या म लाच्या कानावर वेध करतात. 
क रंड उजवीकडे असल्यास डावीकडे, व डावीकडे असल्यास उजवीकडे वेध करावा. - योर २. २४१ [सं.] 
 
कुरंद, कुरंदी पहा : कुरंद, कुरंदी 
 
कुरंदी, कुरंूदी, कुरंधी, कुरंूदी स्त्री. लहान कोयती; खराळी. (को.) [क. क रहर्गे] 
 
कुरंधन न. एक रानटी फळ : ‘म खन पाळीलन क रंधनें ।’ - म प्र. २९८५. 
 
कुरा प . क रा; नखरा; भानगड : ‘त रा शोभतो क रा जयार्ी मोठी दहशत ।’ - ऐपो. २·२६७. पहा : 
कुरी 
 
कुरा स्त्री. (उर्ले) भाजी - दाकोप . 
 
कुराइयत  हव. थोडे थोडे. (ना.) 
 
कुराटीवािे प . अव. क ऱ्हाडीवाले; परशूवाले : ‘.... द राटीवाले क राटीवाले हतरंदाज व पठाि 
वगैरे हमळून....’ - मदरु १·३१. 
 
कुराड स्त्री. क ऱ्हाड : ‘गवतं, क डव.ं... क राडी, काय गावल ते शगेलं.’ खळाळ १६. [सं. क ठार] 
 
कुराडी िगाम लगामार्ा एक प्रकार : ‘१ लगाम क राडी ज ना २ खरारा व १ तंगार्ी कढी.’ - ऐलेसं ४१६४. 
 
कुराडा प . सायक; शस्त्र; बाि; अस्त्र. पहा : कुऱ्हाड, कुऱ्हाडा : ‘धन षी योहजले क राडें । वज्रात ल्य 
तेजस्वी ।’ - म आहद २२·२० 
 
कुराड्या हव. हनजचन. (िंाडी) 
 
कुराड्या हव. तोडायर्ा (दात) : ‘म खामध्ये क राडे व उखळे वगैरे दातानंी बारीक र्ावलेले 
पदाथास....’ - जोफ  १७१. 
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कुराि, कुरान न. म सलमानारं्ा पहवत्र धमचगं्रथ (वा.) कुराि, कुरान करिे, कुराि, कुरान दरम्यान 
करिे - क रािार्ी शपथ घेिे : ‘आमरे् तफेने वसवास अहसला तरी आम्ही क राि आपले कहरतो...’ - पेदमा 
२७·१६९ ‘पातशहार्ा व नवाबार्ा शपथपूवचक स्नेह िंाला. क राि दम्यान हदल्हे.’ -पेद १५·५१ (वा.) 
कुरािावर मोहोर करिे - शपथप्रमाि करण्यार्ा म सलमानातंील एक प्रकार : ‘हमिंा सफीखान (वगैरेंनी) 
क रािावर मोहरा करून हदधल्या की आम्ही हजरतीशी अंतर करिार नाही.’ - राजवाडे स १२·२८. 
 
कुरापत  स्त्री. १. ग प्त दोष; व्यंग. २. खोडी; क रे्ष्ा; क र्ाळी. ३. जखमेवर टोर्िे (हि. करिे). 
४. भाडंि उकरून काढण्याला शोधलेले हनहमत झ; कळ काढिे. (हि. काढिे, करिे.) [अर. ख राफत] 
 
कुरापती हव. क रापत काढिारा; दोष, भाडंि उकरून काढिारा. 
कुरांकुि प . िौंर् पक्षी. 
 
कुरी स्त्री. १. भतू, रोग इ. र्ा उपरव न व्हावा म्हिून अम क एका वळेी अम क एक उपाय करावा असे 
जे हनयम ठरहवलेले असतात ते; तो उपाय करण्यार्ी वळे; त्या वळेी द्यायर्ा बळी; त्या वळेर्ी हिया : 
‘म्हसोबार्ी क री वेळच्या वेळेवर न पोहोर्ली....’ - नाता १३४. २. (सामान्द्यतः) ठरावीक वेळ. क रीवर 
बसविे- जाग्यावर आििे. (वा.) [क. क री = मेंढी] 
 
कुरी स्त्री. पाभर; धान्द्य पेरण्यारे् अवजार (र्ाडे व नळ्याहवरहहत); क रगी [क. क हरगे] 
 
कुरी स्त्री. अधा हबघा (जमीन मोजण्यारे् माप). 
 
कुरी स्त्री. दलदलीत राहिारा एक पक्षी. 
 
कुरी स्त्री. १. मृग : ‘क रीरे् नक्षत्र वर र्ढत होते.’ - वारी १२. २. कला - र्रंार्ी. 
 
कुरु प . भात : ‘मेलयावहर क रु कैसा खाल :’ - गोप्र २६. 
 
कुरुकुिी स्त्री. लहान टोपली : ‘श्रीकरन क रुक ली घेवनूी केजी घेहत ।’ - गोप्र ११ 
 
कुरुचीमुरुची हिहव. १. पयायाने; ठोकळ मानाने; आडमागाने; अत्राप; अडपिंडप; अवातंर रीतीने 
(हमळहविे, संपादन करिे.) २. काटकसरीने; बेताबेताने (खर्च.) ३. हळूहळू; थोडेफार (पोट द खिे, ताप 
येिे). [ध्व.] 
 
कुरुठा पहा : कुरटा, कुरठा १, २: ‘यारं्ा पहहला क रुठा इंहरयें ।’ - ्ा ३·२६८ 
हव. शहािा. 
 
कुरुप, कुरूप न. अडर्ि; सादंकोंध खार्खळगे : ‘बसवाडा जागा भारी क रुपार्ी होती.’ - पेद 
२१·१७७. 
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कुरुपिे, कुरूपिे अहि. खवळिे; क्षोभिे; वाढिे; र्ढिे : ‘मग वोसंडलोहन दपे । कामा हह हपत झ 
क रूपे ।’ - ्ा १६·३९४. 
 
कुरुपदार, कुरूपदार हव. १. लौहककवान. २. अहभमानी (मािूस) : ‘क रूपदार मािसास ह्यार् गोष्ी 
योग्य आहेत.’ - भाइसंतै्रव ८ अं. १, २·८९. 
 
कुरुम न. पािी; तेज : ‘हय क रुम डोळ्यामहध भरपूर ।’ - एपोकेखं २·१७७. 
 
कुरुवाििे पहा : कुरवाळिे : ‘या लाहग आंग न क रुवाली ।’ - रा्ा १२·२८५. 
 
कुरुवाळा प . क रवाळिे; एकमेकानंा खाजविे : ‘तेथ क रुवाळा कहरते ।’ - उगी ३१९. 
 
कुरुकवद  न. माहिक : ‘अहभनव क रुझवदे रंजल्या अंजलनसी ।’ - दस्व ३१. [सं.] 
 
कुरुष प . रोष; आठी; क ढावा : ‘हनजाम अल्ली खानारे् हर्त झात अद्याहप क रुष आहे.’ - झवर्ूइ ५२. 
 
कुरुस प . उभ्या रेषेला आडव्या रेषेर्ा िेद देऊन होिारी, हिस्तार्ा ज्याच्यावर वध िंाला त्या 
स्तंभार्ी आकृती : ‘(इगजीवरर्ा) क रुस कळसाच्या द पटीन वर गेला होता.’ - काशभट ८१. (इं. िॉस) 
 
कुरुस न. शत्र त्व : ‘.....मोहहिीखानासी क रुस राखोन आम्हासंी येखलासी (स्नेह) करावी....’ - 
झहदखं १·४२ 
 
कुरुळ पहा : कुरळ 
 
कुरुके्षत्र न. १. जेथे कौरवपाडंवारें् महाय द्ध िंाले ते रिके्षत्र. २. (ल.) फार मोठी रिध माळी, 
वादहववाद. (वा.) कुरुके्षत्रीचे वृद्धीने व्याज - र्िवाढव्याज : ‘जर ठेहवलेंस तर क रुके्षत्रीरे् वृद्धीने जन्द्मजन्द्मी 
वाढते.’ - ब्रर् २९८. 
 
कुरंुग हव. हहरिाच्या रंगारे् : ‘क रंुग कवडे हनवडीले ।’ - लीर्पू २८. 
 
कुरंुग प . डोळ्याच्या कोपऱ्यात असिारा ताबंडेपिा. हे हनधचनतेरे् एक लक्षि समजले जाते. पहा : 
कुरंुद, कुरुम 
 
कुरंुज प . जनावराचं्या पोटातील रोग. (गो.) 
 
कुरंुद प . १. एक प्रकारर्ा ताबंसू रंगार्ा, जाते, हनसिा याचं्या उपयोगी पडिारा दगड. हा 
झहद स्थानात फार सापडतो. हे हहऱ्याच्या खालोखाल कठीि रव्य आहे. श द्ध क रंुद अल्य हमना मातीर्ा 
बनलेला असून त्यात र् ना व हसकता यारें् अंश असतात. माहिक, नीळ ही प्रहसद्ध रत्ने क रंुदार्ी आहेत. २. 
डोळ्याच्या पाढंऱ्या भागावरील ताबंडा हठपका. पहा : कुरंुग [क] [इं. कोरंडम] [सं. क रुझवद] 
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कुरंुद, कुरंुदी हव. क रंुद दगडार्ा. 
 
कुरू स्त्री. खूि. (गो.) [क. क रुप  = हर्न्द्ह, खूि] 
 
कुरू प . राग, िोध. 
 
कुरूठा हव. १. शहािा २. गाठाळ. 
 
कुरूड कानात घालायर्ा दाहगना : ‘मग र्ौफ ले, क रूड.....’ - गेलेते १८. 
कुरूड प . ग रारें् रक्त हपिारा हकडा. (िंाडी) 
 
कुरूप प . व्यंग असलेला रे्हरा. 
हव. नकटेपिा, व्यंग इ. दोषामं ळे वाइचट हदसिारे मािसारे् रूप, र्या; हवरूप; बावळट. [सं.] 
 
कुरूप न. प . खडा अगर काटा टोर्ून (हातापायाला) आत आलेले क्षत, घर; भोवरी; घट्ट्ट्यासारखे 
कठीि आवाळू. [सं. क. क रुबे] 
 
कुरूपिे  अहि. खवळिे; क्षोभिे. 
 
कुरूम प . डोळ्याच्या पाढंऱ्या भागावर येिारे मासं. पहा : कुरंुग 
न. जहाजाच्या नागंरार्ा दोर, साखळदंड. २. पहा : कुरूप 
 
कुरूळ पहा : कुरळ 
 
कुरे हिहव. हनश्चयाने. 
 
कुरोंडी, कुरौंडी पहा : कुरवंडी : ‘साकरेर्ी कीजे क रौंडी ।’ - हशव १८. 
 
कुकय  प . वढेा; घेरा घालिे. (हि. करिे) 
 
कुकुय ट प . कोंबडा : ‘काक क क च ट जंब क माजचर ।’ - दास ८·७·२६. [सं. क क ट] 
 
कुकुय टी स्त्री. बारीक हलका ताप; थंडीर्ा काटा येऊन भरिारा ताप. [ध्व.] 
 
कुकुय री स्त्री. तळ्याकाठर्ी पालेभाजी. (िंाडी) 
 
कुकूय ट न. कोनाडा, फडताळ. (गो.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुचय न. दाढी : ‘तैसें क र्च मनोहर ।’ - म प्र ७१५. 
 
कुचा, कुचो प . हर्मटा; कातडी हर्मटिे. 
 
कुटा, कुठा, कुटे, कुठे पहा : कुरटा, कुरठा २ : ‘कठीि ककच श क टे साडंाव े।’ - दास १४·४·१ 
 
कुटेि हव. ख रटलेला, ख जा. (व.) 
 
कुडा हव. आंधळा : ‘त मका जवळर्ी व्हकाल क डी.’ - शलूेक ५४. 
 
कुडाइयि न. िूडआइचल, अश द्ध तेल : ‘हतथं जळक्या क डाइचलर्ं तीन डब ं कसाबानं र्रबी 
भरलेल्या डब्यागत हदसत ह तं.’ - खळाळ १६३. 
 
कुडुय प . पाढंरा माठ : क डूचच्या त ऱ्यामंधून बी धरलं.’ - जैत १५. पहा : कुरडू 
 
कुडुयबाळ्या प . अव. बायकाचं्या कानातील एक दाहगना : ‘क ड चबाळ्या मंडवीबाळ्या र्ाले िबीदार ।’ - 
अफला ५५. 
 
कुडूय पहा : कुरडू २ 
 
कुडेकापू प . घ बड. (क .) 
 
कुता स्त्री. क ळीथ. (िंाडी) 
 
कुती स्त्री. माशार्ी एक जात. हे मासे अहर्श्न - कार्मतकात पकडतात. (को.) 
 
कुदय हव. ि द्ध (अप.); रागावलेला; िोधाहवष् : ‘झत्रबकराव क दचसेन िंाला ।’ - ऐपो ८८. 
 
कुर्णनस, कुनीस, कुर्णनसा, कुनीसा, कुर्णनसी, कुनीसी, कुर्णनसात, कुनीसात पहा : कुरणनसात : ‘ह्याला 
क र्मनसात करायला सागं.’ - स्वप १३९. [त . क र्मनश] 
 
कुपयि पहा : कुरपि 
 
कुबय प . साहन्नध्य; जवळ असिे. [फा.] 
 
कुबान करिे पहा : कुरबान करिे : ‘आम्ही आमर्ी सवच स खे हसत हसत क बान करण्यास तयार आहोत.’ 
- जीसे ५०७. 
 
कुबानी पहा : कुरबानी : ‘आमच्या शब्दाखातर ज्यानी राज्याच्या पायी क बानी केली.’ - श्रीयो २·४७८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुमयकवटी स्त्री. कासवाच्या पाठीरे् कवर् : ‘तेिें वळली क मचकवटी । शषेें पाए सूदले पोटी ।’ - उह 
९७०. 
 
कुमा, कमें प . न. बारीक ताप; जीिच ज्वर. (हर्.) 
 
कुमाकरी हव. तापकरी; रोगी. 
 
कुमी स्त्री. कासवी : ‘करी जेहव हनरीक्षि । क मीरे् ।’ - ्ा १३·१४० 
 
कुऱ्यात न. घराच्या भोवतालरे् परडे (पेरलेले). (को.) 
 
कुरय उद्गा. गोट्याचं्या खेळातील एक शब्द. पहा : कुरगोट्या 
 
कुरयजांवचे अहि. राग येिे. (गो.) 
 
कुरयह प . थंडपिा. [फा.] 
 
कुरा प . १. अहभमान; ताठा; तोरा; अक्कड; ग मी; गर्मवष्ठपिा : ‘हशवाय माझ्याजवळ क रा काय थोडका 
होता.’ - पलको १५१. २. मत्सर; दे्वष; र् रस; क न्द्हा. (हि. धरिे, ठेविे) [अर.] 
 
कुरेदार, कुरेबाज हव. १. नखरेबाज; घमेंडखोर; अक्कडबाज; ब हद्धमान, ह शार : ‘मन ष्ट्य क रेबाज, 
हा येथे असल्यास मारवाडरे् सरदार लगामी लाहवल.’ - इसंजोरा १०. २. सोंगट्या खेळिारा. 
 
कुिा प . पाण्यार्ी र्ूळ; ग ळिा. (िंाडी) 
 
कुवी, कुवे प . न. काटकोनाजवळ हवशाल कोन करिाऱ्या आकारारे् लाकूड. उभा खाबं डळमळू नये 
म्हिून हे बसवतात. (हर्.) 
 
कुसयिी टोकदार गवत. 
 
कुऱ्हय स्त्री. टपाल. (गो.) 
 
कुऱ्हा, कुऱ्हे हव. क बडा; वाकडा : ‘आहि आप ली माये । क ब्ज जरी आहे । तरी जीजे तें नोहे । स्नेह 
क ऱ्हें कन ॥’ - ्ा १८·९२७. [सं. क ब्ज] 
 
कुऱ्हा, कुऱ्हाबाज, कुऱ्हाबाज, कुऱ्हादार पहा : कुरा : ‘..... पाटलार्ा क ऱ्हा हे सवच त्याच्या मस्तकातून 
हालता हलत नव्हते.’ - फहकरा १४०. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुऱ्हाड स्त्री. १. लाकडे फोडण्यारे् एक लोखंडी हत्यार; परश ; फरश . २. क ऱ्हाडीच्या आकारार्ा बाि. 
३. (ल.) संकट : ‘अल्ग्नम खबाि सोडी क ऱ्हाड ।’ - जै ४३·२७ [सं. क ठार] (वा.) कुऱ्हाड चािविे - एखादी 
गोष् हनदचयपिे, अहवर्ारीपिे नष् करिे. कुऱ्हाड पाजणविे - क ऱ्हाडीला धार लाविे. आकाशाची कुऱ्हाड 
पडिे - महासंकट; दैवी आपत झी. (हि. कोसळिे.) 
 
कुऱ्हाडा  प . क ऱ्हाडीच्या आकाराच्या टोकार्ा बाि : ‘आता ं कृपेर्ा क ऱ्हाडा घेऊहन कवि 
मारील?’ - उगी १०६. 
 
कुऱ्हाडी णखळा १. बाधंकामात वापरला जािारा क ऱ्हाडीसारखा आकार असिारा जाड, घडीव, र्ौकोनी 
घेरार्ा हखळा. २. पेर्ार्ा हखळा हफरण्यारे् साधन. 
कुऱ्हाडी जमीन १. क ऱ्हाडीने साफसूफ केलेली जमीन (शतेीर्ी). २. जागोजाग िंाडारं्ी मूळखंडे व ब डखे 
पसरल्याम ळे नागंरटीला कठीि अशी जमीन. 
 
कुऱ्हाड्या िगाम  क ऱ्हाडीच्या आकारारे् दाते असलेला उंर् लगाम. (हा माजलेल्या घोड्ाला 
घालतात.) 
 
कुऱ्हाक्कर प . क ऱ्हा आहि बकर; दबाव, वजन : ‘त्यार्ा क ऱ्हाक्कर रािीयाजवळ कैसा आहे.’ - 
पेदभा १०·५८. 
 
कुऱ्हे हव. कबरे; हर्त्रहवहर्त्र (वस्त्र) : ‘गोगें क ऱ्हे पोफळे.’ - प्रभा ७. 
 
कुऱ्हे हव. वाकडे : ‘तें स्नेह क ऱ्हें नोहे कन ।’ - ्ा १८·९२३ 
न. पाठीवररे् क बड. 
 
कुि न. १. वशं; गोत्र; क ळ; ्ाती; क ट ंब; प त्रपौत्रादी वशंपरंपरा : ‘श द्ध करीत दोन्द्हन क ळा ं। जेवी 
प्रवाह गंगाजळा ।’ - एरुस्व १४·२५. २. सजातीय सम दाय, थवा, कळप. [सं. क ल] 
 
कुि न. हकनारा; थडी; तट. 
 
कुि हव. सवच; साग्र : ‘क लवहजरालंा खबर हदली ।’ - ऐपो १०. समासात :- क लजमा खर्च, क लजमा 
वसूल, क लजमा इनाम, क लजमा कानूबान. [फा.] 
 
कुिअकत्यार, कुिअखत्यार प . अव. सवच सत झा : ‘फौजेमध्ये क लअकत्यार ।’  -  ऐपो १०६ [फा. क ल् 
+ अखहतयार] 
 
कुिअखत्यारी प . सवाहधकारी. 
हव. सवच सत झा असलेला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुिअणधकार प . अव. सवच सत झा : ‘पाटलानंा गावाप रते, म लकी, हदवािी, फौजदारी वगैरे क ल-अहधकार 
असतात.’ - गागंा ४६. 
 
कुिक न. एकान्द्वयी जे अनेक श्लोक असतात त्यारं्ा सम दाय; एकर् अथच पूिचपिे व्यक्त करिाऱ्या 
र्ारापेंक्षा अहधक श्लोकारं्ा समूह, गट. 
पहा : कािापाक, युनम, णवशेषक [सं.] 
 
कुिकज्जि प . आपल्या क ट ंबाला काळोखी फासिारा मन ष्ट्य. [सं.] 
 
कुिकट न. क ळकट; कूळकट; क ळार्ी वशंावळ : ‘आता या क ळकटावरून राजऋषी पूवीरे् क लकिी 
भाराइचत होते असे हदसते.’ - प नसंवृ खं. २·१२७. 
कुिकिी स्त्री. हनप िता; कौशल्य : ‘जूिंती क लकिी जािहत । कळे कीर्मतसी जीहत ।’ - ्ा 
१·११३. 
 
कुिकिी प . गावच्या सरकारी वस लार्ा हहशोब ठेविे, गावच्या जहमनीच्या के्षत्रफळार्ी नोंद 
ठेविे आहि अन्द्य सरकारी कामकाज व कामकाजारे् दप्तर साभंाळिे इ. कामे करिारा ज न्द्या 
गावगाड्ातील एक वतनदार. यास वेतन वा इनाम जहमनी असत. [क. क लकरहि] 
 
कुिकिंक प . क लकज्जक; आपल्या क लावरील लािंन; डाग. [सं.] 
 
कुिकिा, कुिकल्ला प . सवाहधकारी : ‘तो क लकला परं्वीसतीस लाखार्ा खाझवद जाहला.’ – 
इएम पी १२३. ‘क लकल्ला झत्रबकजी डेंगूळ अगझद राहहले हदड बोट.’ - अफला ४१. [फा. क लक ल्ला -न] 
 
कुिकंटक हव. आपल्या क ट ंबाला पीडा देिारा. [सं.] 
 
कुिकाळी स्त्री. सवच शतेजमीन : ‘हहच्या अन्द्वये क लकाळी सरकारर्ी ठरवनू हतच्या तीन प्रती 
लाहवल्या.’ - गागंा ६. 
 
कुिकुठार हव. आपल्या क ट ंबार्ा नाश करिारा. 
 
कुिकुठी स्त्री. क लकथा; क ळकट; क ळार्ी माहहती, परंपरा, इहतहास. 
 
कुिकुि, कुिकुिाट स्त्री. प . (शाळेतील, खेळण्यातील, भाडंिातील, म लारं्ा) कलकलाट; गोंगाट; 
पक्षयारं्ी हर्वहर्व; हकलहबल; हर्लहबल, कावळ्यार्ी हकरहकर; कावकाव. [ध्व.] 
 
कुिकुििे अहि. १. कलकलाट करिे (पक्षयानंी झकवा म लानंी) २. आनंदाने बेहोश होिे. ३. हळूहळू 
बोलिे, क जब जिे : ‘म ली एकमेकनच्या कानात क लक लत होत्या.’ - तर्ा ं
 
कुिकुिा प . सवाहधकारी : ‘क लक ला नारोजी व मािकोपतं आहेत.’ - पेद ६·८६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुिकुिी स्त्री. १. घोडा झकवा घोडी यानंा परस्पराबंिल होिारी तीव्र कामेच्िा; माज. २. 
आनंदाहतशय (हि. येिे, होिे.) 
 
कुिकुिी प . हहवताप. (गो.) 
 
कुिकेिी स्त्री. क शलता : ‘जूिंती क लकेिी जािहत ।’ - रा्ा १·११३. 
 
कुिक्रम  प . क लार्ार; क ट ंबातील रूढी; वशंपरंपरा : ‘एव ंमीहर् क लिम  । शब्दब्रह्ार्ा ॥’ - 
९·२७७. [सं.] 
 
कुिख न. घाि पाण्यारे् डबके : ‘न हरगावें हतये हरगे क लखन ।’ - ्ाप्र १४७. 
 
कुिगुरु, कुिगुरू प . १. हवद्यापीठार्ा म ख्य अहधकारी. २. क लपरंपरेर्ा उपाध्याय; 
क लोपाध्याय. [सं.] 
 
कुिघातक, कुिघ्न हव. आपल्या क लार्ा नाश करिारा. [सं.] 
 
कुिचा प . एक प्रकारर्ी रोटी : ‘सीरमाल, खमीरी, क लरे् वगैरे नावारे् रोट्यारें् प्रकार असतात.’ - 
गृहश २·१६ [फा.] 
 
कुिणचन्हपट ट प . (प रा.) क लसन्द्मानद्योतक पट्टा झकवा ढाल. 
 
कुिज हव. र्ागंल्या क ळात जन्द्मलेला; मोठ्या क ळातील; अहभजात; क लीन. [सं.] 
 
कुिटा स्त्री. व्यहभर्ाहरिी स्त्री. [सं.] 
 
कुिडा, कुिल्डा प . मातीरे् पात्र, पेला. यात पेय पदाथच घालून हवकतात; पािी हपण्यारे् मातीरे् 
भाडें. [झह., काशी] 
 
कुिडौि प . सवच म लूख; सवच प्रातं : ‘त मच्या क लडौलार्ी हदवािहगरी रा. अच्य तराव गिेश 
यासं साहंगतली.’ - १·४६. 
 
कुितारक, कुितारि हव. क ळार्ा उद्धार करिारा. [सं.] 
 
कुिणतिक हव. स्वतःच्या क ळाला ललामभतू असा; क लभषूि. [सं.] 
 
कुिथा प . क ळीथ; ह लगे. (व.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुिणदवा, कुिदीपक प . स्वतःच्या क ळाला भषूिभतू मािूस; क ळाला मान्द्यता, कीती हमळवनू 
देिारा मािूस : ‘जो यादवक ळनर्ा क ळहदवा ।’ - ्ा ८·२७० [सं.] 
 
कुिदेवता, कुिदैवत, कुिदैवत्य स्त्री. न. क लपरंपरेने पूवचज ज्या देवार्ी पूजा करीत आले ती देवता; 
क लस्वाहमनी; क ळस्वामी. [सं.] 
 
कुिधमय  प . क ळात पूवीपासून र्ालत आलेले ठरावीक हदवशी करायरे् ठरावीक प्रकाररे् 
धार्ममक हवधी, आर्ार. [सं.] 
 
कुिध्वंस प . क ळार्ा नाश, वाताहात; धूळधाि. [सं.] 
 
कुिनारी स्त्री. क लीन स्त्री; क लागंना; क लवधू; उत झम क ळात उत्पन्न होऊन तदन रूप सदार्ारादी 
ग िानंी संपन्न असलेली स्त्री. [सं.] 
 
कुिनाश प . क ळब डव्या; हनसवलेला धमचबाह्य म लगा. [सं.] 
 
कुिपिे अहि. लंगडिे; लंगडत र्ालिे. 
 
कुिपणत, कुिपती प . १. क ळार्ा म ख्य; मूळ प रुष. २. हवद्यापीठार्ा सवोच्च अहधकारी. 
सामान्द्यतः त्या त्या राज्याच्या राज्यपालाकडे हे अहधकार असतात. : ‘हवद्यापीठारे् क लपतीहह हीर् भाषा 
वापरतात.’ - केले १·३३९. [सं.] 
 
कुिपरंपरा स्त्री. हपता, आजा, पिजा झकवा प त्र, नातू, पितू याप्रमािे वशंपरंपरा; वंशावळी; हपढी. 
[सं.] 
 
कुिपणरपाटी, कुिपणरपाठी स्त्री. क लपरंपरागत आर्ार, र्ाल. [सं.] 
 
कुिपवयत पहा : कुिाचि, सप्तपवयत 
 
कुिपा प . गृहरक्षक; गृहस्पती 
 
कुिपाद हव. जायबदंी; जखमी. (गो.) 
 
कुिपार प . एक साप : ‘हनर्मवष भरू्र गटात अजगर, क लपार, नाहगि इ. सवच येतात.’ - भास ७६. 
 
कुिपारपत्य न. सवाहधकारी; सवच सत झा; अंमल : ‘शहरातंील क लपारपत्य त्यारें् स्वाधीन केलें .’ - 
भाप ९१. 
 
कुिपािक हव. क लारे् संरक्षि करिारा, क ळातील कता प रुष. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुिणपता पहा : कुिप्रमुख 
 
कुिपी, कुल्पी, कुल्फी हव. बहंदस्त, कळ केलेले. (मळसूत्र इ.) 
स्त्री. तसराळ्यासारखे हर्नी मातीरे् एक भाडें : ‘क ल्फ्या िंाकिीस द्धा...’ - मइसा २३·१११. 
 
कुिपी गोळा (लष्ट्करी) बाँब; दारू; हखळे, र्ाकूर्ी पाती इ. पोटात घातलेला तोफेर्ा स्फोटक गोळा : 
‘.....त्याजवर गनाळा र्ढवनू क लपी गोळे आत मारतात.’ - ऐलेसं २५०. 
 
कुिपी, कुल्पी चुडा हखळीर्ी बागंडी : ‘हातामहध घाल करकरीत क लपी र् डे ।’ - पला ७८. 
 
कुिपी णवडा स पारी, वलेदोडे इ. सामान घातलेला, केळीच्या पानात ग ंडाळलेला व र्ोयीने टार्लेला 
१०-१२ हवड्ाच्या पानारं्ा, समारंभात आलेल्या पाह ण्यानंा देण्यासाठी तयार केलेला हवडा : ‘नेउन द्या 
तयासी क लपी हवडे ।’ - प्रला २१२. 
 
कुिपुरुष प . पूवचज; वाडवहडलापंैकी एक. [सं.] 
 
कुिपुरोणहत पहा : कुिगुरू : ‘गिेशाच्या प्रहतष्ठेसाठी क लप रोहहताला बोलहवण्यार्ी रूहढ आता पूिच 
मोडली होती.’ - मराठी कथा १९६०. १३८. 
 
कुिप्रमुख प . (समाज.) क ट ंबर्ालक; एखाद्या जमातीर्ा प्रम ख; क ट ंबातील हपता - क ट ंब 
र्ालविारा, क ट ंबारे् नेतृत्व करिारा प रुष. 
 
कुिफा स्त्री. घोळार्ी भाजी. (माळवी) 
 
कुिबाब, कुिकान स्त्री. प . सवच कर आहि पट्ट्ट्या आहि बाजारारे् सवच वसूल घेण्यारे् अहधकार 
(अथवा सवच बाबी आहि सवच कायदेकानू व हरवाज) हदले आहेत अशा अथार्ा (इनामदाराच्या) सनदेत आहि 
सरकारी कागदपत्रात येिारा शब्द. 
 
कुिभूषि, कुिमंडि पहा : कुिणतिक 
 
कुिमयादा स्त्री. क लार्ा संप्रदाय, हशष्ार्ार, मान; घराण्याच्या अब्ररेू् रक्षि. [सं.] 
 
कुिमाता स्त्री. मातृप्रधान क ट ंबातील प्रम ख स्त्री. [सं.] 
 
कुिमुखत्यारपत्र न. एखाद्याने स्वतःच्या सवच हक्कहवहदत अंमलबजाविीर्ी कामे कोटात व 
इतरत्र करण्याकहरता द सऱ्या व्यक्तीला हदलेले अहधकारपत्र. 
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कुिरीत, कुिरीणत, कुिरीती स्त्री. क लार्ार; क लीन घराण्यातील आर्ारहवर्ार; रीतभात : ‘द ःख 
पराहस न द्यावें सत्य वदावें क्षमा न सोडावी । जोडावी कीर्मत असी क ळरीहत त म्ही कधी न मोडावी ।’ - मोउद्योग 
८·६ [सं.] 
 
कुिविे सहि. कोलविे; उडहविे; हभरकाविे (हवटी.). (कर.) 
 
कुिवधू, कुिस्त्री स्त्री. १. पहा : कुिनारी. २. र्ागंल्या ग िानंी आपल्या क लास भषूिभतू 
िंालेली स्त्री : ‘हदनत्रय सत्य जाि । होइचन त मर्ी क ळस्त्री ।’ - ग र् ३३·६९. [सं.] 
 
कुिवरा प . प्रत्येक क ळाकडून येण्यार्ी रक्कम : ‘तेथें हक्क उत्पन्न क लवरा येइचल तो हतघीजिी वाटून 
घेिें.’ - मदरू ३·३८. 
 
कुिवाडी स्त्री. शतेार्ी लागवड; शतेी; शतेार्ा मालक व खंडकरी यारं्ा संबधं, व्यापार : ‘तैं वाढती 
क लवाहड खारें् ।’ - रा्ा १८·२५६. 
 
कुिवान, कुिवंत पहा : कुिज : ‘गदच हहरव्या रंगार्ा शालू एखाद्या क लवंताच्या बाइचप्रमािे मस्तानी 
नेसली होती.’ - राऊ १४५. 
 
कुिवृद्ध  प . क लार्ा संस्थापक, मूळ प रुष. [सं.] 
 
कुिवैर न. हाडवैर; एका क ळातील मािसाने द सऱ्या क ळातील मािसार्ा खून केल्याम ळे हनमाि 
होिारी शत्र त्वार्ी परंपरा. 
 
कुिसणचव प . हवद्यापीठार्ा म ख्य प्रशासकीय अहधकारी. [सं.] 
 
कुिसंप्रदाय प . क लपरंपरागत आर्ारहवर्ार, हरवाज, संप्रदाय. [सं.] 
 
कुिस्वामी, कुिस्वाणमनी प . स्त्री. १. पहा : कुिदेवता. २. कुिगुरू. [सं.] 
 
कुिहत्या पहा : कुिध्वंस 
 
कुिहीन हव. हलक्या क ळात उत्पन्न िंालेला; हीनक ळी; कमजात; कमअस्सल. [सं.] 
 
कुिहीनसेवा स्त्री. हलक्या क ळात जन्द्मलेल्यार्ी र्ाकरी. 
 
कुिक्षि  न. अश भदायक हर्न्द्ह, स्वरूप, खोड, खूि; व्यंग. [सं.] 
हव. द जचन; वाइचट र्ालीर्ा. 
 
कुिक्षय प . सवच क ळाशा नाश; वशंहनमूचलन. [सं.] 
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कुिंग प . झलगायत संप्रदायातील एक आश्रम व त्या आश्रमातील व्यक्ती. 
 
कुिंगडे, कुिांगडे न. १. भानगड; घोटाळा; अडर्ि; कर्ाट; िंेंगट. (हि. घेिे, करून घेिे.) 
: ‘श्रीमंतारं्ी क लंगडी जनहहतासाठी बाहेर काढिारे हनभीड पत्रकार’ - अक्षर १५९. २. क हटल कारस्थान; 
हहकमत. ३. (यंत्रातील) र्त राइचर्ी व ग ंताग ंतीर्ी रर्ना; (मसलत झकवा बेत यामंधील) र्ात यच झकवा 
शहािपिार्ी योजना, य क्ती. (हि. करिे) 
 
कुिंगा, कुिंुगा, कुिंगे, कुिंुगे हव. १. लहान आहि ग बग बीत (क ते्र, घोडा) २. ठेंगिा व मजबतू; 
वाटोळ्या अंगार्ा (मािूस) : ‘पप्पानंी एक क लंगी क त्री पाळली होती.’ - पपा ७३. [फा. क लंग] 
 
कुिंच, कुिंज कुिंुच हव. शपूेटखळ्या; रेंगाळिारा; धीरेधीरे र्ालिारा (घोडा); र्ालताना ज्यारे् 
मागील पाय एकमेकानंा घासतात, असा स्वारी करण्यास वाइचट (घोडा). - अर्श्प १·१०३. 
 
कुिंज न. एक प्रकाररे् धान्द्य. 
 
कुिंजन  पहा : कोळंजन 
 
कुिा, कुल्ला प . हनतंब; हटरी; ढ ंगि. (वा.) कुिा, कुल्ला बाहेर पडिे - ग दभ्रंश (अगेरू) होिे; अंग 
बाहेर पडिे. कुल्ले थोपटिे - फ शारकीने हटऱ्या बडहविे. कुल्ल्यािा पाय िाविे - पळून जािे; संू बाल्या 
करिे. कुल्ल्यावर कुल्ला येिे - लठ्ठ होिे. 
 
कुिागत हव. क लापासून हमळालेले, आलेले. (ग िधमच, सवयी इ.) 
 
कुिागर, कुळागर न. पोफळीर्ी बाग. (गो.) [सं. क ल + आकर] 
 
कुिाचि प . प रािप्रहसद्ध सात पवचत. पहा : सप्तपवयत [सं.] 
 
कुिाप पहा : कुिूप (क .) 
 
कुिाब प . टोप; आच्िादन : ‘टोपीस हहरा मोती मानीकारे् क लाब घालोन.’ -इम १३. [फा. क ला् 
= ससाण्यार्ी टोपी, पेट्यातील टोपी] 
 
कुिाबा प . मनस बा; कारस्थान; कट; डाव : ‘हा क लाबा योहजला आहे.’ -  पेद ३३·२१०. [फा. क लाब 
= पकड] 
 
कुिाबा, कुिापा प . १. हबजागरीप्रमािे उपयोगी पडिारी कडी. २. लोंबिारी कडी; हलगी 
(पाळण्यार्ी) ३. करवतीर्ी वाकडी लाकडी पकड, मूठ. [फा. क लाब = आकडा] 
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कुिाबा, कुिापा प . सम रात गेलेली जहमनीर्ी दाडंी, हर्रटी; भहूशर. (अशी दाडंी म ंबइचला व आंग्रयाचं्या 
क लाबा हकल्ल्याच्या जागी आहे.) 
 
कुिाबी हव. आंग्रयाचं्या क लाब्यासंबधंी (रुपया वगैरे). 
 
कुिाबेदार हव. दस्ती; हातात धरण्याजोगी कडी वगैरे असलेले : ‘वरती िंाकिी क लाबेदार 
क ल्फी मज्बूत ।’ -  राला २२·३५ [फा. क लाब = पकड] 
 
कुिाय न. प्राण्यारे् झकवा पक्षयारे् घरटे. 
 
कुिाणयका स्त्री. पक्षी ठेवण्यार्ी बहंदस्त जागा; पहक्षशाळा. [सं.] 
कुिारग  स्त्री. सवच क ळे पहा : कुळारग 
 
कुिाि, कुिाळ, कुल्लाळ प . क ं भार : ‘पहर ते क लालमतीरे् गभच । उमटले कन ॥’ - ्ा ९·७४. [सं. 
क लाल] 
 
कुिावतंस प . क ळारे्, जातीरे् भषूि, अलंकार. [सं.] 
 
कुिास प . कलमी आंब्यार्ी एक जात. ह्यार्ा आकार लाबंट असतो. (गो.) 
 
कुिाहपोष हव. टोपीवाले; टोप घालिारे (य रोहपयन) : ‘ते क लाहपोषार्ी फौजेवरही हकत्येक 
फौज पाठवनू....’ - मइसा १०·१८६. [फा.] 
 
कुिांगना, कुळांगना स्त्री. १. क लीन स्त्री. २. आपल्या उत झम ग िानंी क लाला भषूहविारी स्त्री : 
‘माकडाच्या गळी रत्न क ळागंना ।’ - त गा ३१२२. 
 
कुिांगार प . गृहकलह पेटवनू झकवा घरार्ी अब्र ूगमाविारी कृत्ये करून क ळाला डाग लाविारा 
प रुष; क ळब डव्या मािूस : ‘असेर् क लागंार बनून बायकोच्या नावाने अहधक अहधक स धारिा करा.’ - पलको 
२८७. 
 
कुणित्थ प . क ळीथ; ह लगे; हद्वदल धान्द्यातील एक धान्द्य. [सं.] 
 
कुणियात हिहव. तमाम; सवच; सवचथा; पूिचपिे : ‘दोही दौलती क हलयात त म्ही आम्ही हमळवनू 
साभंाळावी.’ - मइसा ५·२२.  [फा. क हल्लयात्] 
 
कुणिवेि स्त्री. िं डूप. 
 
कुणिश न. वज्र : ‘क हलश होइच इंराधें ।’ - जै २८·६४. [सं.] 
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कुकिजन पहा : कोळंजन 
 
कुकिद प . एक मऊ दगड 
 
कुिी प . मजूर; हबगारी; हमाल; ग लाम. [त .] 
 
कुिी स्त्री. सोनारार्ी घडिावळ झकवा मज री. - ऐकोप र. 
 
कुिी, कुल्ली सवच; िंाडून सवच : ‘हतकडे येक मोर्ा काइचम जाइहलयाने क ली आमदरप्ती बदं होइचल.’ - 
पेद १६·१०५. 
 
कुिीटान न. एका प्रकाररे् कापड. 
 
कुिीन, कुिीि हव. र्ागंल्या क ळातील; खानदानीर्ा; श्रेष्ठ क ळात जन्द्मलेला व तदन रूप सल्त्िया 
आर्रिारा. [सं. क ल- क लीन्] 
 
कुिुकिू अहि. मोठ्याने ओरडिे. (गो.) [ध्व.] 
 
कुिुिी, कुिोिी स्त्री. १. पहा : कुिकुिी  : ‘असं क ल लीला आलेल्या येडक्यावंानी काय 
करतायसा?’ - तोब ं९४. २. खाज; आवगे. [सं. कल्लोळ] 
 
कुिुिी, कुिोिी स्त्री. १. आरडाओरडा; आरोळ्या मारिे. २. बोंब करिे; ओरडिे. ३. कोल्ह्यार्ी 
ह की, क इच (हि. ठोकिे, करिे). ४. बेभान करिारा आनंद. [सं. कल्लोल] 
 
कुिुिु हिहव. क रयाला ‘य ूय’ू म्हिून बोलावण्यार्ा शब्द. [ध्व.] 
 
कुिंुगा पहा : कुिंगा 
 
कुिंुज पहा : कुिंच 
 
कुिंुजी न. कादं्यारे् बी. 
 
कुिुप, कुिुफ न. ताळे; टाळे; दरवाजा झकवा पेटी इ. बंद करण्यारे् साधन : ‘काबाडक ल फारे् करंू 
बधंन ।’ - दाहव १४३. [अर. क फ्ल] (वा.) तोंडािा कुिूप घाििे - गप्प राहिे; अहजबात न बोलिे. 
 
कुिूकाटी स्त्री. कडी क लूप. (िंाडी) 
 
कुिूपणकल्ली स्त्री. म लनर्ा एक खेळ. 
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कुिूपबंदी स्त्री. तेढ; पेर्प्रसंग; कोंडी : ‘काँगे्रस व सरकार यामंध्ये सध्या क लूपबदंी हनमाि िंाली 
आहे.’ - के १०-१२ -१९२९. 
 
कुिेत स्त्री. बडंी; जाकीट. (गो.) 
 
कुिैवा प . क लदीपक : ‘जो  यादवक हलर्ा क लैवा ।’ - रा्ा ८·२६८. 
 
कुिो प . ढ ंगि, क ल्ला. 
 
कुिोच्छेद प . १. पहा : कुिध्वंस. २. तळपट; सत्यानाश. [सं.] 
 
कुिोद्धार प . क ळारे् रक्षि, तारि. 
हव. क ळार्ा झकवा जातीर्ा उद्धार करिारा. [सं.] 
 
कुल्कुल्ला पहा : कुि (सवच या अथी) 
 
कुल्फत स्त्री. त्रास. 
 
कुल्फीगोळा प . पहा : कुिपीगोळा 
 
कुल्फीमिाइय स्त्री. कोनाकृती नळकाडं्ात साखर हमहश्रत दूध घालून अशी नळकाडंी बफच  व मीठ यात 
ठेवनू दूध गोठवनू तयार केलेला खाण्यार्ा पदाथच; एक प्रकाररे् आइचस्िीम; हहमद ग्ध. 
 
कुल्या स्त्री. नदीर्ा पाट; कालवा; शतेीकरता काढलेला पाट; नाला; र्र. 
 
कुल्लस पहा : कुिंच, कुिंज 
 
कुल्ला प . उभी टोपी; फेट्याच्या आत घालतात ती जरीर्ी टोपी. [फा. क लाह = टोप.] 
 
कुल्लािा, कुल्हािा पहा : कुिा 
 
कुल्लाि, कुल्लाळ पहा : कुिाि : ‘आहि कतृचत्व क ल्लालारे् ।’ - रा्ा १८·३०९. 
 
कुल्ली प . खेकडा. (गो.) [सं. क लीरक] 
 
कुल्हडा प . मातीरे् लहान पात्र. पहा : कुिडा 
 
कुल्हा प . हशरस्त्राि; टोपी. 
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कुल्हार न. १. ग हा २. भाडंार; कोठार : ‘जे भहूलरे् क ल्हार ।’ - रा्ा १२·११५. 
 
कुल्हाळ प . कोलाहल; आरडाओरडा : ‘घरोघरन क ल्हाळ । हस्त्रया बाळकारें् ॥’ -  हिप . ७·७०. [सं. 
कोलाहल] 
 
कुविे स्त्री. सडिे. (िंाडी) [सं. क थ् = क जिे.] 
 
कुवत स्त्री. सामर्थ्यच; शक्ती; बळ; जोर; क्षमता : ‘ह ज रात वगैरे असता त्यार्ी काय क वत आहे?’ - ऐलेसं 
१२१. [फा. क वत्] 
 
कुवती स्त्री. हहरव्या रंगार्ा लहान मासा. (गो.) 
कुविो प . कोवळा फिस. (गो.) पहा : कंुवरा, कंुवरी 
 
कुवसा, कुवासा प . आश्रय : ‘अज चन महैत्रयेर्ा क वासा ।’ - ्ा ६·१२५. [सं. क  + वस = राहिे] 
 
कुवळिे  उहि. झर्र्ा, भात, गूळ वगैरे पाण्यात क सकरून एकजीव करिे, कोळिे; ग रग ट करिे. 
(राजा.) 
 
कुवळावचे सहि. मऊ करिे; हपकविे. (गो.) 
 
कुवंिी धान्द्य मोजण्यारे् एक पहरमाि. 
 
कुवा प . हवहीर; आड. [झह.] 
 
कुवा प . पाण्यात क जलेला िंाडारं्ा पाला. (को.) [सं क थ् = क जिे] 
 
कुवा, कुवो प . १. नाहगिीरे् िंाड, लाकूड. हे कठीि व सरळ असते. म्हिून यार्ा तारवाच्या 
डोलकाठीसाठी उपयोग करतात. यार्ी फळे नागाच्या फिीसारखी ताबंडी लाल असतात. (गो.) २. 
डोलकाठी. 
 
कुवाड स्त्री. क ऱ्हाड : ‘लाकडें रोंडता ंरोंडता ंहतया क वाड पायामं पोडी.’ ‘लाकडे तोडता तोडता त्यार्ी 
क ऱ्हाड पाण्यात पडली.’ - हभ १५ (हभ.) [सं. क ठार] 
 
कुवाड, कुवाडे न. १. कोडे; कूट प्रश्न : ‘बोहलता ंदेवाहस क वाड ।’ - हवपू २·३९; ‘हे अज चना सकळ 
क वाडे ।’ - ्ा ४·१४१. २. क वडेे; मंत्रतंत्र; रे्टूक. 
हव. द घचट; गूढ, अनाकलनीय; अवघड. [सं.] 
 
कुवाडेपोवाडे प . अव. र् गल्या, र्हाड्ा. (हि. सागंिे) [सं.] 
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कुवाद प . उलटा अथवा हनरथचक वाद; घासाघीस; तिार. (हि. धरिे, करिे, घेिे) [सं. क  + वाद] 
 
कुवार, कंुवार हव. दहा ते बारा वषांच्या खालर्ा अहववाहहत : ‘त ला काही क ं वार राहण्यार्ा प्रसंग येत 
नाही.’ - धन भंग नाहटका २१. [सं. क मार] 
 
कुवारका क वारी म लगी. (अहह.) 
 
कुवारकांडे, कंुवारी न. स्त्री. कोरफड. [सं. क मारी] 
 
कुवारखांब प . आढे तोलून धरिारा उभा खाबं; धारि. (बे.) 
कुवारिे  हि. मोठ्याने हाका मारून बोलाविे : ‘याहस उसीरू लागे : म्या ंयातें क वारीहत :’ -
लीर्पू ४१. 
 
कुवारवासीि स्त्री. देवताचं्या पूजेहनहमत झाने हजला जेवायला बोलावनू हतर्ी पूजा इ. करून दहक्षिा 
देतात ती; क माहरका. (को.) 
 
कुवारा हव. कोवळा : ‘र्दंनार्ी आिहव क ं वारी ।’ - रुस्व ३४४. 
 
कुवारी स्त्री. १. तीव्र गंधारे् रानफ लारे् िं डूप. २. (ल.) फ ल. 
 
कुवारी, कुवाि स्त्री. लग्न न िंालेली म लगी; क मारी; क वार : ‘क ं वारी करती हवभाव । तोहर् मनन हखच 
होय ।’ - वसा १६. [सं. क मारी] 
 
कुवासा, कुवांसा प . १. आश्रय. पहा : कंुवसा : ‘श हर्त्वें तीथा क वासा ।’ - ्ा १२·१७८. २. कैवारी : 
‘परतो भक्तीर्ा क वासा । भवग्राहहकया आशा । बाधंतसे हधवसा ं। स्त ती लागी ।’ - ्ाप्र ४८. 
 
कुवांडा प . कोडे : ‘असा क वाडंा घातल्यागत बोलू नको.’ - तोरि ४१. 
 
कुणवकास प . काही कारिामं ळे (रोग, आहारातील कमतरता इ.) शरीरार्ी, मेंदूर्ी अपूिच अथवा 
हवकृत वाढ होिे. (बे.) [सं.] 
 
कुणवद्या स्त्री. कपट; लपडंाव; लबाडी : ‘हदल्लीस राहून स्वामनच्या कायास काहंन क हवद्या करंू लागला 
तर’ - पेद २·१९४. [सं.] 
 
कुवीट हव. घ रट; वात्रट; खवट. पहा : कुइयट 
 
कुवृत्त न. परृ्थ्वीर्ा पहरघ. [सं.] 
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कुवें, कुव्यें न. १. वासराला सडी म्हिून जो रोग होतो त्यावर उपाय म्हिून त्याच्या तोंडावर डाग 
देिे. (हि. काढिे). २. एखाद्याला बडहवण्यार्ी हिया. पहा : कुट्याि 
 
कुवेडे न. १. दृहष्दोषादी हनरसनाथच मंत्रावार्ून साहंगतलेली इतर हिया. उपर्ार, तोडगा, 
टािाटोिा, रे्टूक. २. (ल.) वाकड्ा मागाने काढलेली य क्ती, मसलत. २. कोडे; गूढ. (हि. घालिे, 
उघडिे) [सं. क  + हवद्या.] 
 
कुवेभाग स्त्री. क रीती; वाइचट र्ाल; प्रथा. 
 
कुवेळ स्त्री. प . अश भ काळ, अवेळ, अकाळ. [सं. क  + वेळा] 
 
कुवेंकाठी न. डोलकाठी 
 
कुव्यास प . परृ्थ्वीर्ा व्यास. [सं.] 
 
कुश प . न. होमहवन, य्याग, श्राद्धकमच वगैरेच्या कामी उपयोगी पडिारे दभच. [सं.] 
 
कुश प . बहहरी ससािा. 
 
कुशि, कुशळ न. के्षम; कल्याि. [सं.] 
 
कुशि, कुशिके्षम हव. स खरूप; ख शाल; कल्यािकारक (रोग, दाहरद्र्य वगैरे हवरहहत). [सं. 
क श् = प्रकाशिे] २. ब हद्धवान; र्त र; पटू; वाकबगार. [सं. क शू = प्रकाशिे] 
 
कुशि न. रे्टूक (हि. करिे.) 
 
कुशिपट्टी स्त्री. राजप त्राच्या जन्द्मासारख्या प्रसंगी पाटील वगैरे गावकामगारावंर बसवीत असत ती 
पट्टी. 
 
कुशिप्रश्न प . वदंन; अहभवादन; के्षमक शल, ख शाली हवर्ारिे. [सं.] 
 
कुशिबुणद्ध, कुशिबुद्धी पहा : कुशि २ [सं.] 
 
कुशिाथय प . के्षमसमार्ार. हा शब्द फक्त पत्रात येतो. [सं.] 
 
कुशसार न. दभोदक : ‘गोमूत्र गोमय क्षीर । दहधघृत क शसार ।’ - ग र् २८·११७. [सं.] 
 
कुशा, कुसा प . १. नागंरार्ा लोखंडी अिक र्ीदार फाळ. (खा.) २. खिावयार्ी र्ापट व लहान 
पहार. हहर्ा दाडंा गोल नसतो. [सं. क श.] 
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कुशाग्रबुणद्ध, कुशाग्रबुद्धी, कुशाग्रमणत, कुशाग्रमती स्त्री. दभाच्या टोकाइतकी अत्यंत तीक्षि ब द्धी. 
हव. तीक्षि ब द्धीर्ा. [सं.] 
 
कुशाद हव. १. हवस्तीिच; प्रशस्त; मोकळे (स्थळ, जागा) : ‘रान मदैान जागा क शाद पाहून....’ - ऐलेसं 
४·१८४३. २. (ल.) स्वच्ि व मोकळे (हलखाि). [फा.] 
 
कुशान न. औतास हर्कटिारा काडीकर्रा. (व.) [सं. क थ् - क हथत + तृि] 
 
कुशावतय प . घोड्ार्ा एका क शीवरील भोवरा. हे अश भ लक्षि मानतात. [सं. क हक्ष + आवतच] 
 
कुशावतय  न. गंगेच्या उगमाजवळरे् एक तीथच. [सं.] 
 
कुशासन न. दभासन. [सं.] 
 
कुणशल्लॉ  हव. क जलेला. (गो.) [सं. क थ् = क जिे; म. क सिे] 
 
कुकशग रोग (वै.) अहधवृक्क बाह्यागंारे् कायच व्यवल्स्थत स रू न राहहल्याने होिारा रोग. मान, गळा, रे्हरा 
यानंा सूज येिे, पोटावरील त्वरे्वर झपगट हठपके उठिे, स्नाय ूअशक्त होिे ही यार्ी लक्षिे आहेत. 
 
कुशी स्त्री. कूस; शरीरार्ी एक बाजू; पोट : ‘तरी आिं नी प्रतीती । क शी न हनघे ।’ - ्ा १४·४०. (वा.) 
कुशी खाजणविे, कुशी कांडुळिे - हरकामे बसिे; हनरुद्योगी बसिे; माशा मारीत बसिे : ‘आम्ही क शी 
खाजहवतो त म्ही तेथें आमर्ें नावंें तरी मजल प्रकृतीस कलून (साभंाळून) करा.’ - क द १·२६०. [सं. क हस] 
 
कुशीचा हव. वावग्या झकवा र्ोरट्या रीतीने फायदा हमळवनू देिारा (धंदा). 
 
कुशून प . १. सैन्द्यहवभाग; पथक; त कडी; टोळी : ‘त्याजवर हटपूने क शून पायेदल बारा व दोन हरसाले 
संधीकहरता रवाना केले होते.’ - मइसा ७·१२८. २. लष्ट्करी ठािे र्ौकी. ३. जमाव; जमात. [फा. कशून = 
सैन्द्यहवभाग, त कडी] 
 
कुिि, कुिीळ हव. १. वाइचट; खोटे; बेढंग; गैरर्ाल; अमंगल; अपहवत्र; महलन : ‘त का म्हिे क श्चळ 
मनन । हवटंबपिी पडलन ती ।’ - त गा ३२२४. २. क ल्त्सत; हतरस्काराहच; दे्वष्ट्य; ओंगळ; घािेरडे; हकळसवािे; 
भ्रष् (मािूस, स्थळ, वस्तू) : ‘त ंदा या महतमंदा त्यज नी झनदा क श्चळ धंदा हो ।’ - आप ३२. ३. हवर्ारी. [सं.] 
 
कुग्ष्कका स्त्री. घोड्ार्ा एक अवयव; ख रारं्ा मध्यभाग - अर्श्प १·६२. [सं.] 
 
कुष्ट, कुष्ठ, कुष्टी, कुष्ठी न. १. कोड; रक्तहपती; महारोग; पाढंरे कोड. 
हव. रक्तहपत्या; कोड्ा; कोड िंालेला. २. कोष्कोळंजन. [सं.] 
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कुष्टिे हि. हपरगळिे; पीळिे. 
 
कुष्टाि स्त्री. क जलेल्या, नासलेल्या पदाथांर्ी घाि; क जकट वास. 
 
कुष्टाळे, कुष्टाय न. क लूप. (खा.) 
 
कुष्टेणपष्टे न. अव. व्यंगे; दोष; उहिवा. (हि. काढिे, बोलिे, सागंिे) केव्हा केव्हा क ष्हपष् असाही एकवर्नी 
प्रयोग करतात. 
 
कुष्मांड प . कोहळा. [सं. क ष्ट्माडं] 
 
कुष्मांड न. १. रर्लेली गोष्; खोटा आरोप; क रापत; क भाडं (फसहवण्याकहरता, नाश करण्याकहरता) 
(हि. करिे, काढिे, उठविे, योजिे, रर्िे) : ‘संशयार्ी क ष्ट्माडें । उर्लीतसे पाखाडें ।’ - हससं ४·१६२. 
२. भतू झकवा हपशाच्च. [क भाडं अप.] 
 
कुष्मांडनवमी स्त्री. कार्मतक वद्य नवमी. या हदवशी ब्राह्िाला दहक्षिेसहहत कोहळ्यारे् दान करतात. 
 
कुष्मांडपाक प . कोहळेपाक; एक शल्क्तवधचक, आय वेहदक औषध. 
 
कुष्मांड्या हव. खोटा आळ घेिारा; क भाडं्ा. 
 
कुस हव. थोडे; हर्मूटभर. (गो.) [सं. कूश] 
 
कुसक हव. क जिे. (गो.) 
 
कुसकट, कुसका हव. क जकट. पहा : कुजका 
 
कुसकटा प . १. र् रा : ‘अबैसा प्रसादार्ा क सकटा दीधला :’ - लीर्पू ५७५. २. भ सा. (हेट.) 
 
कुसकर, कुसकूरा प . (पोळीर्ा) १. बारीक र् रा; बारीक र् रा करण्यार्ी हिया. (भाकर, पोळी 
वगैरे). 
 
कुसकरिे, कुसकुरिे सहि. भ गा करिे; र् रिे; र्ेंदारिे; त डहविे. (हाताने, पायाने, खाद्यवस्तू); 
त कडे करिे (फ ले वगैरेरे्); ओरबाडिे आहि र् रगळिे. [सं. कृश + कृ] 
 
कुसकी साळी (ल.) गर्ाळ मािूस. (गो.) 
 
कुसकुट हव. अगदी थोडा (पदाथच वगैरे). (गो.) 
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कुसकरां प . (ल गडे वगैरेवरील) कहशदा. (गो.) 
 
कुसकरी, कुसकुयरी स्त्री. क जून काळा िंालेला कोवळा फिस, क यरी. 
 
कुसकुशीत हव. जीिच. (गो.) 
 
कुसकुसे हव. ख सख शीत : ‘त आं गोक ळीर्ा ंभानवसन । दैत्यारं्ी मोराडंी क सक सन ।’ - हशव ४३५. 
 
कुसगोम हव. क शीवर गोम असिारा (घोडा). 
 
कुसडा, कुसडी घोिस घोिस; सापातील एक जात. याच्या दंशाने िंालेली जखम हळूहळू क जत जाते. 
(को.) 
 
कुसडा, कुसडी हव. १. क जका; सडका. (राजा.) २. त सडा. (गो.) 
 
कुसधुिा, कुसधुविा प . शवेटरे् अपत्य; ज्याम ळे क क्षी ध तली जाते तो. (कर.) 
 
कुसपट  न. १. ख सपट; क्ष र दोष. २. भाडंिारे् मूळ कारि (वा.) कुसपट काढिे - द सऱ्याच्या 
मनाला त्रास होिारी गोष् ह डकून काढून त्यावरून त्यास त्रास देिे. 
 
कुसबांडा, कुसबांडी हव. दोन्द्ही बगलेवर पाढंरे हठपके असलेली (मेंढा, मेंढी).  [सं. क हक्ष + पाडं ] 
 
कुसभोवरा पहा : कुशावतय 
 
कुसमडिे, कुसुमरिे, कुसुमारिे सहि क सकरिे; दाबिे; र् रडिे (फ ले, वस्त्र). 
 
कुसमी, कुचमी स्त्री. हखसगिती. (व.) 
 
कुसमी न. र् कीरे् हनयोजन. 
 
कुसमी प . बारीक केर. (गो.) 
 
कुसमुड पापडार्ा र् रा. (अहह.) 
 
कुसमुस  स्त्री. ध सफूस; म सम स; क रक र; जळफळ : ‘ऐसा आनंद च्यारी हदवस । सवेंहर् माहंडली 
क सम स ।’ - दास ३·४·२४. २. व्यथच श्रम; फ कट तळमळ : ‘खवडव जेथे नाही समजावीस । तेथें अवघी 
क सम स ।’ - दास ८·५६. [ध्व.] 
हव. अस्वस्थ; बेर्ैन. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुसमुसिे अहि. १. क रक र करिे; आतल्याआत जळफळिे. २. फ ं दिे, ह ंदके देिे; हहरम सिे : 
‘कळता घरच्यास क सम हसती ।’ - दाहव २५०. [ध्व.] 
 
कुसर, कुसरी स्त्री. १. कौशल्य : ‘नाना प्रमेयारं्ी परी । हनप िपिें पाता ंक सहर ।’ - रा्ा १·८. २. कपट 
[सं. क शल] 
 
कुसर, कुसरी स्त्री. क स्त रमोगरा; मध माधवी नावार्ी वले. हहर्ी पाने मोठी असून फ ले जाइचच्या 
फ लापेक्षा मोठी व पाढंरी असतात. 
 
कुसर प . एक गवत, क सळ. (िंाडी) [सं.क श] 
 
कुसर, कुसूर प . सूड (हि. करिे); दंश; डाव; दे्वष; (हि. करिे). [फा. क सूर] 
 
कुसरखोर हव. आकसखोर; सूड उगहविारा (मािूस). 
 
कुसरी स्त्री. जंगली जास्वंद; बट मोगरी; नवमाहलका. 
 
कुसरी स्त्री. श्रेष्ठत्व; स रेखपिा; सौंदयच. 
 
कुसरी स्त्री. १. र्त र शहािी स्त्री; स गरि. २. क हटल स्त्री; रे्टकीि; जाद गारीि. 
हव. १. क शल २. कपटी : ‘तो महा द ष् द रार्ारी । र्त भ चज जाहला क सरी ।’ – कथा २·२·९८. 
 
कुसरीचे काम नाजूक, स रेख, स बक असे नक्षीरे् काम. 
 
कुसरीि, कुसरूड, कुणसरडा स्त्री. प . (केसाळ) स रवटं; घ ला : ‘क सरूड हे कोशवासी होण्यापूवी 
आपली बाह्यत्वर्ा सात वेळ टाहकतात.’ - मराठी सहाव ेप स्तक प . २५२ (१८७५). [सं. क श] 
 
कुसरीि स्त्री. रे्टकीि. 
 
कुसरूडिे अहि. स रवटंारे् केस अंगाला लागल्याने अंगार्ी आग होिे, हवकृती होिे. 
 
कुसि पहा : कुसळ : ‘क सले कोरडी । वारेहन जाहंत बरडी ।’ - रा्ा १३·५६५. 
 
कुसिी स्त्री. हतफिीच्या दात्यास लावलेले मध्ये भोक असलेले, लोखंडी अिक र्ीदार पाते; शतेकीरे् 
अवजार. (व.) 
 
कुसवि, कुसवाि न. मासळीरे् खत. (क .) 
 
कुसवळ  न. अहतशय पावसाने झकवा जहमनीतील ओलीने िंालेला हपकारं्ा नाश. (हि. पडिे.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुसवळ स्त्री. क से असलेले एक प्रकाररे् गवत; क सळी गवत. (बे.) 
 
कुसवा, कुसावा प . गभाशय, कूस (मातेर्ी). मूल र्ागंले झकवा वाइचट हनपजले असता म लाच्या आइच - 
संबधंाने वापरतात : ‘महाराष्ट्रभनेू ज्या वीरकन्द्यानंा जन्द्म हदला हतर्ा क सवा आज वािंं िंाला काय?’ - के 
२१·६·३०. [सं. क हक्ष] 
 
कुसवा प . गभच : ‘र्वर्थ्या मासी क सवा घडे ।’ - वास देव गीते, मसाप ६·४६. 
 
कुसहा हव. हतखट. (ना.) 
 
कुसळ न. १. धान्द्यारे् वा गवतारे् कूस; धस; टोक. २. केरकर्ऱ्यार्ा कि (हि. बोर्िे, लागिे, 
अडकिे, मोडिे) : ‘क सळें कोरडी । वारेहन जाहत बरडी ।’ - ्ा १३·५६७. ३. (ल.) सूक्षम दोष. [सं.] 
 
कुसळ, कुसळी, कुसळि स्त्री. १. रे्टकीि; लबाड बाइच; स्त्री; मंत्रहवदे्यने द सऱ्याच्या घररे् लोिी इ. 
आििारी स्त्री. २. स गरि स्त्री; र्त र स्त्री. [सं. क शल] 
 
कुसळी हव. क स असलेले; ज्याच्याप ढे बारीक अिक र्ीदार धस असतात असे (भात, गवत). 
 
कुसंगीचाि स्त्री. बदर्ाल; बेरोख : ‘तदोत झर खानार्ी र्ाल क संगी जािून येथून पार्श े स्वार 
स भेदाराकडे रवाना केले.’ - नाग २·५८. 
 
कुसंबी स्त्री. लाल रंगार्ी एक पालेभाजी : ‘क संबीए हतखीएर्ें ढेसे : क संबीए हतखीएर्ा घासं घेहत :’ - 
लीर्पू ५७२. 
 
कुसंुबीर, कुसंुबीरी स्त्री. कोझशबीर : ‘दोही हवभागी क संबरी पत्रशाकें  ।’ - ऋ ८३. 
 
कुसा पहा : कुसवा 
 
कुसा पहा : कुशा (व. खा.) 
 
कुसा प . १. ढेकळे (नागंरट जहमनीतील) उलथीपालथी करण्यारे् लोखंडी अवजार. २. या 
अवजारार्ा लोखंडी भाग. ३. खोदण्यारे् एक हत्यार; लहान पहार. (खा.) 
 
कुसा प . करडा रंग. (को.) पहा : कुसंुबा 
 
कुसाड पहा : कूस : ‘बडं्ा काज्याच्या क साडावर ढोसण्या मारून’ - सराइच ८४. 
 
कुसासन न. गवतारे् आसन : ‘मग गोसावीयाहंस क सासन बसैों घातलें ’ - लीर्पू २३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुसी, कंुसी स्त्री. १. कूस; उदर; गभाशय. २. बाजू : ‘हतयेहर्ये क सीवहर लाहानी । वाळ  घाला ।’  - 
रकौ १०१. 
कुसीद न. ऋि; कजच; उसनी वस्तू : ‘क सीद घ्याव ेपाहोन ।’ - जै ८·२४. [सं.] 
 
कुसुम न. फूल; प ष्ट्प : ‘हतयें म ग टन क स में स गंधें ।’ - ्ा १·१८. [सं.] 
 
कुसुम न. स्त्रीरज; हवटाळ. [सं.] 
 
कुसुमचाप, शर, बाि प . मदन; परं्बाि; प ष्ट्पधन्द्वा. 
 
कुसुमाकर प . १. फ लारं्ी खाि; आगर. २. वसंत ऋतू : ‘ऋतंूमाजन क स माकरु । वसंत  तो मी ॥’ 
- ्ा १०·२८३. [सं.] 
 
कुसरडा  प . क सरुड; घ ला; स रवटं. [सं.] 
 
कुसंुडी स्त्री. केळ्यार्ी एक जात. (गो.) 
 
कुसंुब, कुसंुबा प . १. करडइचर्ी वाळलेली फ ले. २. त्याचं्यापासून केलेला रंग. पहा : करडइय 
हव. पहा : कुसंुबी [सं. क स ंभ] 
 
कुसंुबकरडइय, कुसुबकरडी, कुसुबेकरडी स्त्री. करडा रंग. पहा : कुसंुब, कुसंुबा 
 
कुसंुबा प . १. अफूच्या अकार्ा काढा; बोंडार्ा अकच . हा प्यायला असता कैफ येतो. २. भागेंत हमरे इ. 
घालून वाटून जे करतात ते पेय. 
 
कुसंुबा, कुसंुबी हव. क स ंब्यासंबधंी (रंग व रंगवलेली वसे्त्र); क स ंब्याच्या रंगारे् (पागोटे, पदर इ.) : 
‘आपि जरी क स ंबा शलेा नेस हन कहडये घे हेरंबा ।’ - अमृत १०१. [सं. क स ंभ] 
 
कुसंुबी हव. १. केशरी, २. मादक : ‘राजस्थान अद्याप मध्यय गीन क्षात्रधमाच्या क स ंबी स खस्वप्नात दंग 
आहे.’ - सह्याहर २७. 
 
कुसंुभ, कुसंुभा प . करडइच; पहा : कुसंुब : ‘क स ंभ अतसी सवचपा ।’  - मोआहद १४·११३. 
 
कुसू न. साधंा करायर्ा असता एका लाकडार्ा द सऱ्या लाकडात भरण्याकहरता तासून तयार 
करतात तो भाग; र्ौकटीच्या उखळीत बसण्याकहरता दाराच्या लाकडाला प ढे आिलेले टोक; उथळ्यात 
बसण्याकहरता खाबंाला खाली ठेवतात ते टोक. [सं. क स् = जोडिे] 
 
कुसू न. घर, बाग, खेडेगाव इ. च्या भोवतालर्ी आवारार्ी झभत, तट. [सं. क स् = वेढिे] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुसू न. धान्द्यारे्, दाण्यारे् क सळ. (को.) [सं. क श] 
 
कुसूम, कुशून प . हटपूर्ी कवायत पलटि : ‘माहपल्यानंी दोन क शून व दोन हरसाले हटपूकडील 
लढाइच करून गारत केले.’ - मइसा ७·१२८.  [फा. क शून] 
 
कुसर, कुसरी स्त्री. १. भाडंिे; दे्वष; अढी : ‘पाटलामध्ये व आम्हामंध्ये क सूर पडून....’ - मइसा १५·३३. 
२. र्ूक; दोष; अपराध; उिीव. पहा : कसूर [फा. क सूर = र् की] 
 
कुसूर, कसुरी स्त्री. रानजाइच; एक िंाड. (राजा.) 
 
कुसूर हव. कमी : ‘हल्लन क सूर देतो म्हिून कळों आले.’ - मासपमा १६१. 
 
कुसृणष्ट, कुसृष्टी स्त्री. द ष् झकवा वाइचट कल्पना, य क्ती, मसलत, हवर्ार. [सं.] 
 
कुसेरी स्त्री. १. मातीर्ी तवली. २. तादूंळ ठेवायरे् टोपले. (िंाडी). 
 
कुस्करिे पहा : कुसकरिे : ‘मज हृदयन धरूहन समस्त । क स्कहरती हनजबळें ।’ - हहर ७·१५. [क. 
क स्क ] 
 
कुस्करा  प . स्त्री. पोळीर्ा र् रा करून त्याला फोडिी देऊन तयार केलेला खाद्यपदाथच, फोडिीर्ी 
पोळी. 
 
कुस्करी  स्त्री. (यमक साधण्याकहरता आहि हवरुद्ध अथच दाखहवण्याकहरता मस्करीपासून 
साधलेले रूप) भाडंि; तंटा. 
 
कुस्काट, कुस्कुट न. स के व हनरुपयोगी गवत; कूस असलेले गवत; कस्पट; क स्करलेले झकवा 
सहज भ गा होिारे गवत. (गो., क .) 
 
कुस्कुरांव न. एक प्रकारर्ी पोळी. (गो.) 
 
कुस्केपिा प . क ल्त्सतपिा; त सडेपिा : ‘आतापयंत ती क स्केपिानं वागत आली.’ - रथ 
 
कुस्टणमस्ट न. १. क श्चल; भानगड; उपरव : ‘वरर्ीलाहह गावगना कोठे क स्टहमस्ट ये प्रसंगी 
मनास न आिाव.े’ - पेद १२·८. 
हव. कडूगोड. [सं. क  + द ष्रे् हद्व.] 
 
कुस्त हव. थकलेले; शीि िंाल्याम ळे द खिारे (शरीर) : ‘मार खाऊन अंग क स्त िंालें .’ -मदमं १८६. 
[फा. क स्त = ठार करिे, कत झल करिे] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुस्तमकुस्ता प . िंोंबािंोंबी; िं ंज. (ना.) [फा. क श्ती] 
 
कुस्ती, कुस्त स्त्री. िंोंबी; मल्लय द्ध; अंगय द्ध; बाह य द्ध. [फा. क श्ती] 
(वा.) कुस्ती खािे - डाव, पेर् अंगावर उलटिे. 
 
कुस्तुमसांव थंडी. (गो.) [पो.] 
 
कुस्पट पहा : खुसपट 
 
कुस्पृष्ट, कुग्स्पष्ट न. खोड; वमच; न्द्यनू; उिे; र्ूक; दोष. (हि. काढिे, हनघिे.) [सं. क  + स्पशच - स्पषृ्] 
 
कुस्मड न. खोटा आरोप; आळ; क भाडं. पहा : कुस्मांड (माि.) 
 
कुस्मस्थळ न. १. क भ (गो.) २. ममचस्थान. 
 
कुस्मांड, कुस्पांड न. (प्र.) क ष्ट्माडं, क भाडं; क फराडं; आळ (हि. काढिे, करिे, रर्िे, 
उठविे). [सं. क स्म = दोष ठेवण्यासारखे हसिे]. 
 
कुहक हव. लबाड; कपटी; ठक; दाहंभक : ‘म्हिोहन अंगा ये क हका । कपहटया मनमोहका ।’ - रास 
३·३२०. [सं.] 
 
कुहक प . कोकबाि; लढाइचतील आगीच्या बािारं्ा एक प्रकार. 
 
कुहक न. माया. 
 
कुहकिे  अहि. पक्षयाने आवाज करिे : ‘घरट्यात मािंी क हकिारी मादी होती.’ - सीपो २२. 
 
कुहकेश्वर प . इचर्श्र; शल्क्तपती. 
 
कुहजक  हव. क जलेले. पहा : कुणहजक 
 
कुहडे न. कोडे; कूट. पहा : कुवेडे [सं. क ह] 
 
कुहिे अहि. क जिे; घाि, वाइचट होिे : ‘क हहलें  हपहशत जैसें । र्श्ानार्ें ॥’ - रा्ा १३·४२० 
 
कुहना स्त्री. दंभ; ढोंग; भक्तीरे्, पहवत्रतेरे् अवडंबर; बोकेसंन्द्यास. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुहर न. १. ग हा; २. (ल.) हववर; खार्; खळी : ‘तैसी अंतःकरि क हरन उपजली । जेयार्ी 
प्रतीहतगंगा मज मीनली’ - ्ा ७·१२५. ३. कोठार; आगर; भाडंार : ‘जें भ लीरे् क हर । वाय तत्त्वार्ें अंतर ।’ - 
्ा १३. ११५. 
कुहर न. ध के : ‘अरुिोदयन दाटे क हर । हनहबड पडे अंधकार ।’  - एभा १९·५३७. [सं. क हा] 
 
कुहरीयुक्त खडक (भ शा.) ज्वालाम खीच्या उरेकानंतर लाव्हारस थंड होताना त्यातील वायू 
ब डब ड्ाच्या रूपाने हनघून गेल्याने तयार िंालेला अनेक िोट्या िोट्या पोकळ्या असलेला ज्वालाम खीजन्द्य 
खडक. 
 
कुहा प . हवहीर; क वा : ‘द पाउलन अहवहर्तन । क डामाजन पहडयेला ।’ - ्ा ८·७०. [झह. क वा] 
 
कुहा प . थंडी; दमटपिा; सदी. (हवा, जमीन इ. र्ी) [सं. क हा] 
 
कुहाड, कुहाडा प . वदेना. 
 
कुहार न. कोठार. पहा : कुहरड [सं. क हर] 
 
कुहाळो, कोवाळो पहा : कोहळा (गो.) 
 
कुणहजक हव. क जके; क जलेले. पहा : कुजका : ‘बह काळ ठेहवले स विच । त्याहस म्हिे कोि 
क हहजक  ।’ - एभा १३·७७०. 
 
कुणहजट पहा : कुजट 
 
कुणहजिे अहि. पहा : सडिे; कुजिे : ‘तरी क हहलें  उष्ें खाता ं।’ - ्ा १७·१५४. (ल.) कंटाळिे : 
‘डोळे क हहजले वाट  पातंा ं।’ - झशव १०४. [सं. क थू] 
 
कुणहट, कुहीट हव. वासट; नासके; क जट; ब रसट (पदाथच) : ‘दृश्यार्ी ज नी जजचरी । क हहट जाली ।’ 
- दास १·९·१७. (ल. व.) वाइचट स्वभावार्ा; क रठा; ख नशी. 
 
कुणहटखोबरे न. १. क ढ्या, ख नशी मािूस. २. खवट खोबरे. [सं. क थ्] 
 
कुणहटिा हव. क हहजला; क जलेला; नासका; घािेरडा. (ना.) 
 
कुणहटार न. १. गवत झकवा हविलेले िंाप (िपराकहरता); कें बळ; िंावळ्या. २. ज ने कें बळ. 
हव. कें बळी; गवती िपरारे्. [सं. क ष] 
 
कुणहटी स्त्री. सडलेले अन्न. 
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कुणहना, कुहीन हव. संशयी; मत्सरी; क रठा. पहा : कुधाि [सं. क हन] 
 
कुणहरा, कुणहरी, कुणहरे, कुणहिा, कुणहिी पहा : कुइरी, कुइिी : ‘काळें तेहर्त धवलें  । देखिें तेझर् आंधळें  । 
अधे तेंहर् सगळें । क हहऱ्या केळें  केवन होती ।’ एभा १०·७३९. 
 
कुणहिा प . नासका; सडलेला : ‘ऐसा क हहला हवरवो : पहर तो ही न संडे :’ - लीर्उ ५०६. 
 
कुही पहा : कुइय 
 
कुही हव. डोंगरी : ‘सकारातं क ही शळेीर्ें प्रयोजन आहे.’ - समारो १·९७. [फा. कोह= पवचत] 
 
कुही, कोही प . बहहरी ससािा. 
 
कुहीट स्त्री. क जलेले गवत : ‘क हीहट आळा :’ - गोप्र ७. 
 
कुडीटुळी स्त्री. आतड्ातील क जकी घाि : ‘बाळपिनर्ी क डीट ळी । बाहेर घाली ।’ - ्ा ६·२१६. 
 
कुहु हिहव कोहकळेर्ा शब्द; त्यारे् अन करि. [ध्व.] 
 
कुहू स्त्री. प्रहतप्रदाय क्त अमावस्या : ‘तें राह  हगळी सूयासी । सूयचर्रंासी क हू करी ।’ - एभा २३·८२८. 
[सं. क ह  = अमावास्या] 
 
कुहूिे हि. नासिे; सडिे. (िंाडी) [सं. क ह] 
 
कुहेडे न. कोडे; कूट प्रश्न. पहा : कुहडे [सं. क ह् = र्हकत करिे] 
 
कुया स्त्री; अव. पावसाळ्यात हातापायाचं्या बोटाचं्या साधं्यातून पडिाऱ्या भेगा, क्षते, क हे. [सं. 
क थ्] 
 
कुळ न. समूह : ‘भतू पे्रतक ळे मैळन । श्मशानी संध्याकाळन । पूहजती जे ।’ - ्ा १७·७९. 
 
कुळ पहा : कुि : ‘जो यादवक ळनर्ा क ळहदवा ।’ - ्ा ८·२७०. 
 
कुळ प . १. शतेार्ा खंडकरी; कूळ. तेलगूत २. क लदेवता; क डाळदेशकर ब्राह्िाचं्या प्रत्येक 
गोत्राच्या घराण्यार्ी पाटावर प जलेली क लदेवता. (क .) ३. कैदेतील मािूस. [सं. क ल] 
 
कुळइय स्त्री. १. रानात सवचत्र होिारी एक पालेभाजी; फोडशी. २. ज्येष्ठाच्या शवेटी पडिाऱ्या पावसाने 
उगविारी भाजी. हहरे् कंद पाढंरे व जहमनीत असतात; ही भाजी गवतासारखी असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुळक न. इच्िा; हेतू : ‘म्या ंदेहखलें  नाहन प त्रम ख । हेहर् राहहलें  असे क ळक ।’ - ६·१५·५४. 
कुळक स्त्री. क ळीक; कॉलरा; पटकीर्ा एक प्रकार; मोडशी फार िंाल्याम ळे ओक, हगवि याप्रकारर्ी 
होिारी हवकृती. (राजा.) 
 
कुळकट, कुळकत न. स्त्री. क ळार्ी झकवा आपली स्वतःर्ी आद्यतं हकीगत (म ख्यतः पापार्ी, 
ग न्द्ह्यार्ी, मूखचपिार्ी); वशंवृत झ. [सं. क ल + कथा] 
 
कुळकिी स्त्री. १. क शलता; र्ात यच : ‘िं ंजती क ळकिी जािती ।’ - ्ा १·११३. २. क ळार्ा धमच. 
 
कुळकिे अहि. क ळक, पटकीर्ा आजार होिे. 
 
कुळकथा स्त्री. १. क ळार्ी कहािी. २. (ल.) कमचकहािी. [सं. क ल + कथा] 
 
कुळकर  प . क लदेवतेर्ी पूजा करिारा; म ख्य प जारी. (क .) [सं. क ल] 
 
कुळकरि न. १. क लकण्यारे् काम, अहधकार. २. (थटे्टने) क ल्ला, ढ ंगि. (क ल्लाकरून). 
 
कुळकरिी पहा : कुिकिी [सं. क ल + करि] 
 
कुळकुळिे अहि. १. जळजळीत होिे. २. व्याकूळ होिे; (भकू) भडकिे. 
 
कुळकुळिे अहि. घाबरिे; हभिे. (गो.) 
 
कुळकुळीत हव. १. काळ्या रंगारे् आहधक्य दाखहवण्यासाठी योजलेला शब्द. जसे :- काळा 
क ळक ळीत. २. मातलेला; लठ्ठ. (गो.) 
 
कुळकेिी स्त्री. हनप िता, कौशल्य : ‘जूिंहत क ळकेिी जािहत ।’ - ्ा १·११३. 
 
कुळकोटी स्त्री. क ळकथा (वाइचट अथाने). पहा : कुळकट : ‘अवघी क ळकोटी आहे मज ठावी । 
हवर्श्ास गोंसावी कोि शोभा ।’ - ब ५२९. 
 
कुळखिी स्त्री. हनप िता; कौशल्य. 
 
कुळगती स्त्री. गोत्र, वशं यारं्ी परंपरा, अन िम; वशंवले हवस्तार. 
 
कुळघडिी स्त्री. क लकण्याने गावातील प्रत्येक क ळार्ा ठेवलेला हहशबे; हकीगतीर्ा तक्ता. 
यावरून वार्मषक रयतवार जंत्री तयार करतात. [सं. क ल + घट्] 
 
कुळचा प . र् ळका; ओंजळ. [र् ळका विचहवपयास] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कुळझाडा प . क ळारं्ी साऱ्यान सार यादी 
 
कुळडाळ, कुळढाळ न. शतेकरी, क ळे वगैरे : ‘मृताच्या सवच नोकर लोकासं व क ळाढाळासं 
मेजवानी देतात.’ - आगर ३·१५९. [क ळरे् हद्व.] 
 
कुळिी स्त्री. हवशषे प्रकाररे् धातूरे्, मातीरे् भाडें. 
 
कुळिे न. मातीर्ी काहील; धान्द्य भाजण्यारे् मडके. (गो.) 
 
कुळती स्त्री. क ळीथ : ‘सकाळला पेंड, साजंला क ळतीर्ा भरडा.’ - रैत २५. 
 
कुळधविी न. क ळतारे् पािी : ‘वहर क ळधवहिये सनपे :’ - दृपा १४. 
 
कुळणदवा, कुळदीप प . क ळदीपक; क ळार्ा लौहकक वाढविारा; क ळार्ी अहभवृद्धी करिारा : 
‘जो यादवक ळनर्ा क ळहदवा ।’ - ्ा ८·२७०; ‘तैसा वंशन क ळदीप नसता ं।’ - संहव २६·३०. 
 
कुळपट न. १. ग प्त दोष; वमच; व्यंग; खोडी. २. दोष; र्ूक; ग न्द्हा. (हि. काढिे, हनघिे.) 
 
कुळपटा, कुळपाट, कुळपुटा, कुळपुटी प . स्त्री. ढलपी; कपटा; र्ीप; त कडा. 
 
कुळपट्या हव. क ळपटे, वमच, खोडी, व्यंगे वगैरे काढिारा; ग ह्य फोडिारा. 
 
कुळबाऊ पहा : कुिबाऊ 
 
कुळबावा पहा : कुिबावा 
 
कुळबांगडी स्त्री. मल्लय द्धातील एक प्रकार : ‘कळहवकळ क ळबागंडी । अंग ठा कोपर र्रि ओढी ।’ - 
कथा २·११·२१७. 
 
कुळभरि न. जहमनीत, शतेात क ळे भरिे; वसाहत; लागवड. 
 
कुळभाऊ प . नात्या गोत्यातला मािूस. 
 
कुळमूती स्त्री. क ळार्ा प्रम ख. 
 
कुळव प . नागंरलेली जमीन सपाट करण्यारे् शतेकीरे् एक अवजार. याने जमीन भ सभ शीत करतात 
व गवत इ. काढतात : ‘नागंर, क ळव, पाभर र्ालहवताना तहान लागली की, प्यावयारे् पािी या हठकािरे्र्.’ 
- खेया ७. [क. क ळ, क ळ ] [सं. क ल] 
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कुळवि, कुळविी स्त्री. जमीन साफ करण्यारे् काम : ‘कमच क ळविी । न लगे धमचपाळी दोन्द्ही ।’ - 
त गा २६०. [सं. क ल] 
 
कुळवती  स्त्री. क ळवतं, क लीन, क लवान स्त्री; क लवती : ‘मदें तारुण्यार्ा क ळवहत अहंकार न 
करन ।’ - सारुह ७·१५२. 
 
कुळवमोड्या प . क ळव हाकिारा. 
 
कुळवल्ली स्त्री. क ळातील लोक. 
 
कुळवणहवाट स्त्री. शतेावरील क ळार्ा वहहवाटीर्ा हक्क. 
 
कुळवंत, वान हव. श्रेष्ठ क ळात जन्द्मलेला; क लीन घराण्यातील. [सं. क ल] 
 
कुळवाड स्त्री. उदीम; शतेकी; पहा : कुळवाडी 
 
कुळवाडपि न. क्ष रपिा. 
 
कुळवाडवाडा प . गावात क ळवाड राहतात तो भाग : ‘मी जायर्ी हे कळलं तशी सगळा क ळवाडवाडा 
धावला.’ - पडघ ६४८. 
 
कुळवाडसमजाविी, कुळवाडसमजणविी, कुळवाडसमजाविी, कुळवाडसमजाणविी, कुळवाडसमजूत
 स्त्री. अडािी झकवा शतेकरी लोकानंा समजेल अशा हरतीने त्याचं्यार् भाषेत समजावनू सागंिे. 
 
कुळवाडणहशोब प . क िबी हहशबे. 
 
कुळवाडी प . स्त्री. १. क िबी; शतेकरी : ‘गािगाप रीर्ा क ळवाडी । मागी उभा कर जोडी ।’ - दत झपदे 
- १३०. २. पाढंरपेशा नव्हे असा; हलक्या जातीर्ा. ३. शतेकी उदीम; क िबावा. ४. रोजगार; व्यापार; 
व्यवसाय : ‘प डंहलक पाटील केली क ळवाडी ।’ - त गा २४७. ५. देखरेख : ‘क ळवाहडयाहर्या आशा । र्ाळीत 
असे ।’ - ्ा १३·२४६. 
 
कुळवाडीकर हव. शतेकी करिारा : ‘आहि मना ऐसा आवरी । क ळवाडीकरू ।’ - ्ा १२·२८. 
 
कुळवारी पहा : कूळवार 
 
कुळणविे सहि. क ळवाने जमीन साफ करिे; क ळविी करिे. 
 
कुळवृत्ती स्त्री. क लार्ार. 
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कुळवे न. रान तोडून प्रथमर् पीक काढलेले नार्िीरे् शते. (राजा.) [सं. क ल] 
 
कुळंजन पहा : कोळंजन 
 
कुळंबट पहा : क िबट 
 
कुळंबीि स्त्री. क िब्यार्ी बायको. 
 
कुळाकुड, कुळांकुड, कुळाकूड, कुळांकूड न. वाईट लाकूड : ‘त का म्हिे कारे् राहे क ळाक ड । अवग ि 
तो नाड ज्यार्ा तया ।’ - त गा ३४०१. 
 
कुळागत न. खेड्ातील स्थाहयक अथवा वतनदार घरािे. (समासात) क ळागत आर्ार - धमच 
- व्यवहार - संप्रदाय. [सं. क ल + आगत] 
 
कुळागर न. १. पोफळीर्ा बाग. (गो.) २. घराजवळर्ा बाग; परसू : ‘त्याच्या सभोवतन घनदाट भाटानंन 
व क ळागरानंन वढेलेलन लहान लहान घरें....’ - सह्यारीच्या पायर्थ्याशी ८९. [सं. क ल + आगर] 
 
कुळार न. माहेर. (गो.) 
 
कुळारग प . १. खेड्ातील जमीनदार, वतनदार (सम च्चयाने); शतेसारा देिारी क ळे; वतनदार क ळारं्ा 
वगच, सम दाय. २. देिेदारारं्ी यादी, जंत्री. (गो.) 

स्त्री. १. क ळापंासून येिे असलेली रक्कम. २. क ळानंा आगाऊ हदलेला पैसा. ३. त्यानंा आगाऊ 
पैसे देिे, पैसे वसूल करिे. इ. व्यवहार प्रकार. क ळारगी असेही रूप आढळते. ४. क ळाकडे हवहशष् हक्काने 
असलेली जमीन. (कर.) पहा : क ळारगवार, वगच 

हव. सरकारच्या अहधकाराखाली शतेकऱ्यानंी, क ळानंी बसहवलेला (गाव). खोतीर्ी नव्हे अशी 
क ळाकडे असलेली (जमीन). (राजा.) [सं. क ल + आकार] 
 
कुळारग पट टी स्त्री. क ळवारपट्टी. 
 
कुळारगवार, कुळारगवार वगय हिहव. प्रत्येक क ळामागे, दर क ळागिीक (खेड्ातील शतेकऱ्याचं्या). 
(याद करिे, वसूल करिे-घेिे; पट्टी, बाधंा, हहशबे, बाकी, शतेे इ. शी जोडला जािारा शब्द.) 
 
कुळारगी, कुळारगी गाव हव. ज्यातील सवच जमीन भाडेपट्ट्ट्याने हदली असून वा ज्या गावातील सवच 
जहमनी कौलदाराने धारि केलेल्या असून, ज्यार्ी वहहवाट वा कारभार गावकऱ्याचं्या सहकायाने गावार्ा 
अहधकारी वगच र्ालवतो असे. (गाव.) 
 
कुळावा प . लग्न जमहविारा मध्यस्थ (क .); म्हाला (हेट.) [सं. क ल] 
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कुळावी प . क ळदेवतेर्ा भक्त. (गो.) [सं. क ल] 
कुळाक्षरी प . सवाहधकारी; क लाखत्यारी : ‘धाकले नाना क ळाक्षरी त्याच्या मोहरले फ लशहर.’ 
- ऐपो १२२. [फा. क ल + अख्त्यार] 
 
कुणळक, कुळीक  स्त्री. १. मोडशी; कॉलरा; पटकी. पहा : क ळक : ‘क हळक तरळ काहमिी ।’ - 
दास ३·५·१५. २. (ल.) अजीिच; हतटकारा : ‘शाभंवरे्ी क हळक ।’ - उगी १७६. 
 
कुणळपु हव. क लवंत; कूळ पावन करिारा : ‘हा नोहेहर् क हळप  । यया ंनाहन माए बाप  ।’ - हशव ८६१. [सं. 
क ल + पू] 
 
कुणळप्त  हव. माहीत; हवहदत : ‘त म्हासं सवाहवसी क हळप्त आहे.’ - झहदखं १·१५. 
 
कुणळया प . क ळहदवा; क ळदेवतेप ढील हदवा : ‘भेरग ंडे क हळया र्ह ंकडे ।’ - उगी ४४२. 
 
कुकळजग पहा : कोळंजन 
 
कुळी स्त्री. ग ळिी; र्ूळ. (राजा.) 
 
कुळी स्त्री. क ल; वशं; गोत्र; जात; घरािे. या शब्दार्ा उपयोग मयाहदत करतात. लग्नकायाच्या वळेी 
जातीर्ा क लीनपिा, थोरपिा पाहण्यासाठी क ळीर्ा हवर्ार करतात. [सं. क ल] 
 
कुळीक स्त्री. खोड. (बे.) 
 
कुळीि पहा : कुिीन : ‘ताई क ळीि म्हिूनर् इतके हदवस त म्ही घरात बाजारबायका आिल्या.’ - मी २०७. 
 
कुळीत न. रयतेवार्ून झकवा क ळापासून यायर्ा पैसा (खंड वगैरे). 
 
कुळीत, कुळीथ, कुळीद प . ह लगा; क ळथी; एक हद्वदल धान्द्य. हे हलक्या जहमनीत हपकते. याला 
गहरबारें् धान्द्य म्हितात. [सं. क हलत्थ] 
 
कुळीमुळी स्त्री. उत्पत झी; इहतहास : ‘गोंधळार्ी क ळीम ळी श्री. ढेरे यानंी हदलेली आहे.’ - लोहक्ष १३. 
 
कुळुक स्त्री. गंडातंर; अहनष् योग. 
 
कुळूमसुपारी स्त्री. स पारीरे् काप, कत्रि, खाडें. 
 
कुळेवारी पहा : क ळवारी : ‘गावोगाव एकेक भट कामगार पाठवनू, बाकी राहहलेल्या शूरारं्ी क ळेवारी 
करून.’ - जोफ  ८२. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कुळैवा प . १. क ळ भषूहविारा हदवा. २. हदवा : ‘नगरन उजळैले क ळैव े: ठाई ठाई अखंड लाखेवे :’ - 
रुस्व ४८२. 
 
कुळोधारिी हव. क लोद्धारक; क लार्ा उद्धार करिारा; क लार्ी कीती वाढविारा; क लाला ऊर्मजत 
दशलेा आििारा : ‘त्याजवरून त्यारें् मातोश्रीने उत झर केले कन, बाई त म्ही आमर्ी क ळोधारिी ऋिी आहात, 
त मच्या योगानन हे जीव वार्ले.’ - शामब, भारवषा १३. 
 
कुणक्ष, कुक्षी प . स्त्री. १. बाजू; क क्ष; काखेच्या खालर्ा आहि कमरेच्या वरर्ा भाग (आतला झकवा 
बाहेरर्ा) : ‘करुहन सडासंमाजचन गोपी क ं भ घेउहन क क्षन ।’ - होला १६. २. पोट; पोटार्ी खळगी. ३. गभाशय. 
४. (तलवारीरे्) म्यान. पहा : क सवा [सं.] 
 
कुणक्षभणर, कुणक्षभरी हव. अधाशी; खादाड; बराडी. [सं.] 
 
कुणक्षवात प . क शीत उठिारा वायगोळा; पेटका; वाय ू(पेटका उत्पन्न करिारा). [सं. क हल] 
 
कंु 
 
कंुकड प . कोंबडा. [सं. क क्क ट] 
 
कंुकड न. झपजाऱ्यारे् कापूस झपजण्यारे् साधन. 
 
कंुकडकंुभा पहा : कंुकटकंुभा (खा.) 
 
कंुकवाचाधनी, कंुकवािाधनी नामधारी, सामर्थ्यचहीन नवरा, मालक : ‘इंद  - मला क ं कवाला धनी 
पाहहजे.’ - भाबं ९०. 
 
कंुकुम प . १. केशर : ‘मोहतयारें् घोषें । राहंवलें  क ं क मरसे ।’ - हशव १७. २. क ं कू; झपजर. ३. प न्नाग वृक्ष; 
कमळ; शेंदरी. याच्यापासून क ं क मर्ूिच तयार करतात. कपड्ाला नाझरगी रंग देण्यासाठी या र्ूिार्ा उपयोग 
होती. (को.) (एका जातीर्ा वृक्ष) : ‘क ं क म-केसरीजवली : कपूचरकदचलीहर्या ओली’ - वह १५७. 
 
कंुकुमकेशर न. १. रासत रा; सोनमोहोर, ग लमोहोर; एक िंाड व त्यारे् फूल. (को.) २. क ं कू. ३. 
केशर [सं.] 
 
कंुकुमणतिक प . क ं कवार्ा हटळा. झहदू हस्त्रया सौभाग्यहर्न्द्ह म्हिून कपाळावर लावतात तो क ं कवार्ा 
हटळा. [सं.] 
 
कंुकमपत्र, कंुकमपणत्रका न. स्त्री. म ंज, लग्न अथवा इतर मंगलप्रसंगीर्ी हनमंत्रिपहत्रका; हहच्यावर 
श भहर्न्द्हदशचक क ं क म झशपडतात. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कंुकुमकपजरी स्त्री. केशरार्ी पूड : ‘कापूर कस्त री पहरमळ रव्ये र्ागं : अक्षता क ं क मझपजरी’ - रुस्व 
२८१०. 
 
कंुकुमरेखा, कंुकुमरेषा स्त्री. कपाळावर ओढलेली क ं कवार्ी रेघ, हर्री. [सं.] 
 
कंुकुमागर, कंुकुमागरू प . ताबंडा र्दंन; रक्तर्दंन. [सं.] 
 
कंुकू न. हळदीच्या क ड्ाला झलबू, टाकिखार इत्यादीर्ी प टे देऊन रंगवनू त्यार्ी केलेली लाल 
पूड. हे क ं कू हस्त्रया आपल्या कपाळाला लावतात. : ‘बायकानंा जसें क ं कू तसें प रुषानंा स्वातंरय.’ - रौ ५६ 
[सं. क ं क म] (वा.) क ं कू अहधक होिे, क ं कू वाढिे - क ं कू कमी होिे, संपिे, प सटिे. क ं कू जािे, प सिे - 
१. वैधव्य येिे. २. (ल.) भरभराट, कीती, उत्कषच यानंा ओहोटी लागिे (धंदा व्यापार इ.) क ं कू प सून शिे 
लाविे - सधवनेे नवऱ्याला सोडहर्ठ्ठी देऊन पाट लाविे; हवधवेने द सरे लग्न करिे. (क ि.) क ं कू बळकट 
होिे, असिे - प ष्ट्कळ हदवस सौभाग्य हटकिे; नवऱ्याला दीघाय ष्ट्य लाभिे. क ं कू लाविे - वधू पाहण्याच्या 
वळेी म लाच्या बापाने अगर द सऱ्या वडील मािसाने वधूला साखरप डा देिे. क ं कू सरसे होिे, करिे - 
सौभाग्य कायम राहिे, हटकिे. क ं कवार्ी उठाठेव करिे - आपला संबधं नाही अशा भानगडीत पडिे. 
 
कंुकू न. म लनर्ा एक खेळ. 
 
कंुकूगोपचंदन न. १. (ल.) हमश्र हववाहार्ी संतती. २. (ल.) र्ागंला न हशजलेला, गोळा िंालेला 
भात. 
 
कंुकोत्री  पहा : कंुकमपत्र 
 
कंुगफू स्त्री. मूळर्ी र्ीनमधील ‘कराटे’ सारखी हनःशस्त्र असताना शत्रशूी लढण्यार्ी कला. 
 
कंुगार हव. बेततूचद; गलथान. 
 
कंुनरा हव. हलकट; दहररी; कवडीर् बंक (मािूस). (व.) 
 
कंुचड, कंुचडे, कुचि न. १. लहान म लारें् झकवा बायकारें् (बाळंतपिातील) डोक्याला घालायरे् 
टोपडे; लहान क ं र्ी. २. (ल.) संक हर्त व गैरसोयीरे् घर. ३. हशरस्त्राि. [सं. क र्ू = संकोर् पाविे] 
 
कंुचिी, कुचिी स्त्री. ड कराच्या केसारं्ी क ं र्ली; कोष्ट्ट्यार्ी क ं र्ली. पहा : क ं र्ी २. 
 
कंुचिे, कंुचििे  उहि. क ं र्लीने साफ करिे; िंाडिे. 
 
कंुचिा प . रंग देण्यार्ी मोठी क ं र्ली अथवा ब्रश; ड कराच्या मानेवरील केसारं्ी बाधंलेली क ं र्ली 
(दाहगने स्वच्ि करण्यार्ी). [सं. कूर्च] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कंुचळिे  अहि. (मोराला) पूिच हपसारा येिे, फ टिे. 
 
कंुचा प . १. मोराच्या हपसारं्ा क ं र्ला, मोर्चल : ‘उहभला जैसा देउळन । जािोहन क ं र्ा ॥’ - ्ा 
१३·६५९. २. मोळगवत, ड करारे् केस, ताड व इतर िंाडारं्ी पाने यारं्ी केरस िी. ३. हविकरारं्ा स ताला 
खळ लावण्यार्ा क ं र्ला. हा िंाडाच्या बारीक म ळ्यारं्ा केलेला असतो. स ताला पाजंि केल्यावर ह्याने सूत 
साफ करतात. सामान्द्यतः हर्ताऱ्याचं्या क ं र्ल्यासही म्हितात. [सं. क र्च] 
 
कंुचा हव. कोिता : ‘देवीमाशी क ं च्या पोळ्यात ऱ्हाती?’ - जैत १०८. 
 
कंुचाळिे उहि. क ं र्ल्याने साफ करिे; उजळा, हजल्हई देिे. 
 
कंुणचतकपोि न. (नृत्य) नृत्यात थंडी वाजिे, ताप आला असे दाखहविे, भय वाटिे वगैरे प्रसंगी 
गाल आिसल्यासारखे दाखहविे. [सं.] 
 
कंुणचतकरि न. (नृत्य) उजवा पाय प ष्ट्कळ खाली करिे व उजवा हात क ं हर्त करून डाव्या बाजूला 
उतािा करून ठेविे. [सं.] 
 
कंुणचतदृणष्ट, कंुणचतदृष्टी स्त्री. (नृत्य) बाह ल्या व नेत्रप्रातं आक ं हर्त करिे. हा अहभनय अहनष् गोष्ी पाहण्यारे् 
टाळण्याकहरता व डोळे द खू लागलेले दाखवायरे् असताना करतात. [सं.] 
 
कंुणचतपाद प . (नृत्य) नृत्यास उभे असताना एक पाय वर उर्लून पावलार्ा मधला भाग व बोटे 
आवळून घेिे. [सं.] 
 
कंुणचतपुट न. (नृत्य) नृत्यामध्ये खालच्या व वरच्या पापण्या एकमेकनजवळ आिून आक ं हर्त 
करिे; घाि व अहप्रय वस्तूर्ा स्पशच, अहनष् वस्त दशचन यावळेी हा अहभनय करतात. [सं.] 
 
कंुणचतमान स्त्री. (नृत्य) नृत्यामध्ये र्वडे उर्लून टार्ावंर उभे राहहले असताना सवच शरीरार्ा भार 
खाली दाबला जातो. अशा वळेी डोक्याने मान खाली दाबली जाते ती मानेर्ी ल्स्थती. 
 
कंुची स्त्री. लहान म लारें् लहान, लाबं टोपडे; घ गी. [क. क ं हर्गे] [सं. क र्ू = संकोर् पाविे] 
 
कंुची स्त्री. १. रंगाऱ्यारं्ा, हर्ताऱ्यारं्ा, ड कराच्या केसारं्ा मोठा क ं र्ला. २. हविकऱ्यारं्ा स तास पाजि 
करण्यार्ा मोठा क ं र्ला. [सं. क ं च् = संकोर् पाविे] 
 
कंुज प . लतागृह; ग ंफा; वलेी वगैरेंनी आच्िाहदत जाळी; लतामंडप. [सं.] 
 
कंुज प . १. िपराच्या दोन पाख्यानी िंालेला आढ्यार्ा कोपरा; र्ौकटीर्ा, रस्त्यार्ा, नदीर्ा 
कोपरा. २. िपराच्या कोपऱ्याच्या बाजूने लावलेली गवतार्ी िंडी. [फा. क ं ज = कोपरा] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कंुज न. ग िग ि. 
 
कंुजकावीस स्त्री. कपट; लपवालपवी : ‘सोबतीच्या कारक नासी मनामधें क ं जकावीस न करावी.’ - 
र्रं्ूद ११४. 
 
कंुजडा, कंुजरा प . भाजीपाला हवकिारी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती; केवटा. 
 
कंुजडा प . १. कृपि; कंजूष. २. हलका, क्ष र, कपटी, क ल्त्सत मािूस. [झह.] 
 
कंुजिे अहि. पक्षानंी शब्द करिे; गािे : ‘कोहकळा कृष्ट्िविच क ं जती ।’ - एरुस्व ३•९. [सं. क ् = शब्द 
करिे] 
 
कंुजण्या स्त्री. (साकेंहतक) गोफि. 
 
कंुजन न. कूजन; पक्षयारें् गािे : ‘हनऱ्हा किचरसायेने : वहर होहत हवहनगमारं्ी क ं जने’ - ऋव ७६. 
 
कंुजप्पा स्त्री. (साकेंहतक) गोफि. 
 
कंुजभुवन, कंुजस्थान न. लतामंडप (िीडा वगैरे करण्यासाठी उपयोगी). [सं.] 
 
कंुजर, कंुजरा स्त्री. १. एक प्रकारर्ी रानभाजी. ही जोंधळ्याच्या शतेात व बाधंावर उगवते, कोवळी पाने 
व शेंडा यारं्ी भाजी करतात. २. गवतार्ा एक प्रकार. 
 
कंुजर प . १. हत झी : ‘का ंजालें  आंगध िें । क ं जरार्ें ॥’ - ्ा १२·२३३. २. (समासात) श्रेष्ठ. जसे : - 
प रुषक ं जर. ३. पक्षी; झपगळा. [सं.] 
 
कंुजरडा पहा : क ं जडा २ 
 
क ं जरभार प . गजदळ; हत झनरे् सैन्द्य. 
 
क ं जरशौर् न. गजस्नान; हनष्ट्फळ श्रम. [सं.] 
 
कंुजरी स्त्री. १. हत झीि : ‘का ंलविार्ी क ं जरी ।’ - ्ा १५•३१८. २. गजदळ; हत झीरे् सैन्द्य. [सं.] 
 
कंुजवन  न. क ं जभ वन. २. गोक ळातील श्रीकृष्ट्िारे् िीडास्थान, शृगंारस्थान : ‘हे क ं जवन अशी 
कल्पना कर.’ - रासिीडा ३. 
 
कंुजावरी हव. भाजीपाल्यारे्; केवट्यारे् : ‘पूवेस क ं जावरी अमय द कानें होतन.’ - थोमारो २·१७२. 
कंुजी प . म्होरका; प ढारी. (व.) [सं. क ं जर] 
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कंुजी, कंुणजका स्त्री. हकल्ली; र्ावी : ‘हवालदारास कैद करून क ं ज्या हहरोन घेिे.’ - पेद. [झह.] 
 
क ं जीर्ी उडी उजव्या हाताच्या बोटानंी डाव्या हातार्ी बोटे धरून मारायर्ी उडी. 
 
कंुजीर, कंुजर, कंुजुर प . पहा : क ं जर, क ं जरू. एक वलेभाजी. हहला पावसाळ्यात बारीक फळारें् 
घोस येतात. 
 
कंुटका प . त कडा : ‘तंव मर्मजलेआ मियार्ा क ं टका ।’ - हिप  ५५·२९. 
 
कंुटि स्त्री. क ं टीि; मध्यस्थ स्त्री; जार व जाहरिी यारं्ा योग घडवनू आििारी स्त्री. [सं.] 
 
कंुटिकी स्त्री. १. क ं टिीरे् काम २. क टाळकी; र् गली; र्हाडी. [सं.] 
 
कंुटिखाना प . वशे्याव्यवसाय करण्यासाठी वापरली जािारी जागा; वशे्यागृह. [सं.] 
 
कंुटिणगरी स्त्री. भडवपेिा; वशे्यानंा त्याचं्या धंद्यात मदत करिे व त्यावर हनवाह करिे; वशे्यासंाठी 
करण्यात येिारी दलाली. 
 
कंुटिमावशी स्त्री. र्हाड्ा सागंून नसत्या कलागती उत्पन्न करिारी स्त्री. 
 
कंुटिु प . वशे्या व्यवसायातील दलाल : ‘मात गा । क ं टि  । भेड  । काहंपरा ।’ - कला ८. 
 
कंुटिे अहि. १. लंगडिे : ‘(श्रीर्रिी काटंा मोडला होता) तेिे करूहन गोसावी क ं टीत र्ालेती’ - गोप्र 
११. २. अडथळिे; क ं ठिे : ‘मग संत ष्नर्ा ठाइं । क ं टे साहाजे ।’ - ्ा ३•४९. 
 
कंुटा हव. लंगडा : ‘कािाक ं टा व्याहधव्याप्त ।’ - एभा १२•२०६. [सं. क ष्ठ = लंगडे असिे] 
 
कंुटी स्त्री. लहान क ळव (बे.). २. ख ंटी; कापड ग ंडाळण्यासाठी केलेला लाकडी ठोकळा. 
 
कंुटीि पहा : कंुटि 
 
कंुटेपिे  हिहव. अडखळत; लंगडत : ‘तहर आहिझक ही क ं टेपिे । र्ालावें लागे । - रा्ा 
२८·१८६९२. 
 
कंुठ स्त्री. गोिी : ‘तेही र्िेयारं्ीया क ं ठा भरहलया होतीया ।’ - लीर्उ ३३. 
 
कंुठचे, कुटचे अहि. लंगडिे. (गो.) 
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कंुठिे अहि. थाबंिे; क ं हठत होिे; खोळंबिे; अवरोध होिे, केला जािे; बदं होिे : ‘पाहा पा ंअसमसाहास 
। जेथ क ं ठले हनदेश ।’ - ऋ १. २४७. [सं. क ष्ठ = लंगडे असिे] 
 
कंुठिे, कंुठने हिहव. कोठून; कोठपासून. 
 
कंुठता स्त्री. अटकाव; प्रहतरोध; प्रहतबधं. [सं. क ं ठ] 
 
कंुठविे, कंुठणविे सहि. अडथळा आििे, करिे : ‘का ंराजा्ा अव्यवहारु । क ं ठवी जेवन ॥’ - ्ा 
१८·७३३. [सं. क ष्ठ] 
 
कंुणठत हव. १. थाबंलेले; अडहवलेले; खोळंबहवलेले; ख ंटलेले. २. घोटाळलेला; हनरुत झर; 
झककतचव्यतामूढ; मौन. ३. (वन) अक्षार्ी मयाहदत वाढ होण्यार्ा प्रकार; प ष्ट्पबंधाच्या (फ लोऱ्याच्या) अक्षार्ी 
वाढ फूल टोकास आल्यावर थाबंिे. [सं.] 
 
कंुणठतपत्र न. १. ज्यात हलहहलेला मजकूर लबाडीर्ा, फसवाफसवीर्ा असतो असे पत्र. २. वाद 
हरल्यारे् कब लीपत्र. 
 
कंुठी स्त्री. दोरा, कसिी : ‘अशोकार्ी कोडकी कोवळी : क ं ठी कमळनळार्ी’ - रुस्व ४५६. 
 
कंुड प . नवरा असताना जारापासून िंालेला प त्र : ‘पाडंवारें् क ळ शोहधता ंहनमचळ । क ं डजार गोळे 
ब हद्धकारं्ी ।’ - नागा ८९२. 
 
कंुड पहा : क ं डगोलक 
 
कंुड न. १. पाण्यार्ी हवहीर; िंरा; तळी (पहवत्र); (र्ारी बाजंूनी दगडानंी बाधंलेला) हौद; टाके; 
प ष्ट्करिी. २. भाडें; घट; घडा. २. कामटीरे् तयार केलेले व हरम जी रोगि इ. लावनू घट् ट व हटकाऊ 
बनहवलेले भाडें. (व.) ४. क ं डी (फ लिंाडारं्ी) : ‘दवण्यारे् क ं ड घालोहन ।’ - ऐपो १५. ५. घाि पाण्यात 
हनर्रा करण्यासाठी असलेले स्वयंपाकाच्या ओट्याला लावलेले भाडें. [सं.] 
 
कंुड न. पहवत्र अग्नी ठेवण्यासाठी केलेले माती वा धातूरे् र्ौरस काठारे् बनहवलेले पात्र, खळगा; 
य्ार्ी वदेी : ‘हवन केलें  क ं डन । । इंहरयाग्नीच्या ॥’ - ्ा ४·१२९. [सं.] 
 
कंुडगोिक प . सधवेर्ा जारज प त्र. 
 
कंुडजार प . ब्राह्ि स्त्रीस जारापासून िंालेला प त्र. पहा : कंुडगोिक 
 
कंुडमंडप प . य् वगैरे हवधी करायर्ा असताना जी हवहशष् मोजमापार्ी क ं डे करायर्ी असतात 
व हवहशष् आकारार्ा व मापार्ा मंडप बाधंायर्ा असतो तो कसा करायर्ा यासंबधंीरे् ्ान व ते प्राप्त 
होण्यापयंतरे् अध्ययन : ‘(ते) स त्रवृहत झ भाष्ट्यातं हनष्ट्िात असून क ं डमंडपापयंत गहत होती.’ - भीप्र २. 
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कंुडय, कोंडय स्त्री. झशपी (जात). (गो.) 
 
कंुडि न. १. कानातील एक दाहगना. २. वलय; कडे (धातूरे्). [सं.] 
 
कंुडिा प . १. तपकीर घोटण्यार्ा दगडी अथवा मातीर्ा खल. २. मातीरे् भाडें (क .) [सं.] 
 
कंुडणित मृद्ांडी (प रा.) मातीच्या वटेोळ्यारें् थर एकावर एक ठेवनू बनवलेली भाडंी. 
 
कंुडणिनी, कंुडणििी स्त्री. (योगशास्त्र) शरीरातील महिपूर र्िाच्या हठकािी सपाच्या आकृहतरूपाने 
राहिारी प्रािरूप शक्ती : ‘शल्क्त करी उजगरा ।’ क ं डहलनीते ॥’ - ्ा ६·२२१. [सं.] 
 
कंुडिी, कंुडळी स्त्री. १. सूयच, ग्रह, नक्षत्र यारं्ी दशा दाखहवण्याकहरता र्ौरस, हत्रकोनी अथवा 
वत चळाकार भाग पाडलेली, व्यक्तीच्या जन्द्माच्या वळेेर्ी ग्रहल्स्थती दशचहविारी आकृती; राशीर्ि. २. प्रहक्षप्त 
वाक्य दाखहवण्यासाठी काढलेला कंस व इतर रेषा. ३. पहा : क ं डहलनी : ‘हे असो ते क ं डली । हृदया ंआंत  
आली ।’ - ्ा. ६·२७४. [सं.] 
 
कंुडिी, कंुडळी स्त्री. १. लहान क ं डी. (गो.) २. वत चळाकार व मध्ये भोक असलेली र्ापट र्क्की (भोक 
पाडण्यासाठी). (खा.) 
 
कंुडिी प . १. सपच : ‘त्या महि प्रकाशीत वारुळन । बसैले हकती थोर क ं डली ।’ - नवनीत ४२१. २. कडी, 
वत चळ, वटेोळे व यासंारख्या इतर अनेक वस्तू. ३. प रुषाचं्या कानातील एक दाहगना. 

हव. ज्याच्या कानात क ं डले आहेत असा. [सं.] 
 
कंुडिीकरि न. (प रा.) हर्खलाच्या वळ्या एकावर एक रर्ून मडके बनहवण्यार्ी पद्धत. 
 
कंुडवेणदका, कंुडवेदी स्त्री. य्, होम, हवन करण्याकहरता केलेली वेदी, क ं ड. [सं. क ण्ड = जाळिे] 
 
कंुडा प . १. मोठी क ं डी (फ लिंाडार्ी, र्ाभंारार्ी कातडे हभजत घालण्यार्ी, रंगाऱ्यार्ी); उसाच्या 
रसारे् मादंि; भागं; तपकीर इ. तयार करण्यारे् पात्र : ‘जवळर् वटवृक्षार्ी डहाळी लावलेला क ं डा ठेवला 
असतो.’ - ऐराप प्र ८·४४५. २. माडी काढण्यासाठी माडाला बाधंलेला भोपळा. [सं. क ं ड] 
 
कंुडा प . धान्द्यार्ा कोंडा; भसू. (गो. हेट.) 
 
कंुडािे न. पातेल्यासारखे मातीरे् भाडें. (माि.) [सं. क ं ड] 
 
कंुणडका  स्त्री. पािी भरण्यार्ा लाकडी माठ. 
 
कंुणडया प . द ध्या भोपळ्यार्ा एक प्रकार. ज्याला कमंडलूच्या आकारारे् फळ येते असा भोपळा. 
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कंुडी स्त्री. १. भागं, तपकीर घोटण्यारे् भाडें, पात्र. २. फ लिंाडे लावण्यारे् मातीरे् भाडें. ३. 
स्नानाकहरता, ध ण्याकहरता पािी साठहवण्यार्ी दगडार्ी अगर लाकडार्ी मोठी डोिी. ४. (सोनारी) पािी 
ठेवण्यारे् भाडें, पातेली. (को.) [सं. क ं ड] 
 
कंुडी पहा : कोंडी 
 
कंुडी स्त्री. र्ौघडा. (ना., गोंडी) [सं. क ं ड] 
 
कंुडेपास्ट हव. कोंड्ापेक्षा कमी दजार्ा. (गो.) 
 
कंुडो प . कोंडा. (क .) 
 
कंुड्या प . क ं डा; मोठी क ं डी. 
 
कंुत प . भाला : ‘करी घेऊहनया ंक ं त । म्लें च्ि संहारीन सत्य ।’ - हहर ७. २२३. [सं.] 
 
कंुति प . अव. १. केस; केसारं्ा िं पका. २. कानाच्या पाळीर्ा एक भाग. [सं.] 
 
कंुतिन न. (यंत्र) क रळा आकार देण्यार्ी हिया. उदा. सरळ परयारे् नळीच्या परयातं रूपातंर करिे. 
 
कंुती प . भाला धारि करिारा योद्धा; भालाईत : ‘जीस अस ख सह्य गमे दे जें भेदूहन हृदय क ं ती तें ।’ 
- मोउद्योग ७·४१ 
 
कंुथ प . क ं थिे : ‘क ं थ ह ंकार एका’ - गरा ५०. 
 
कंुथिे पहा : कुथिे : ‘हे जे हमळोहनया ंमेळे । क ं थती वीर वृत झीरे्हन बळें ।’ - ्ा ११·४५९. 
 
कंुथाकंुथी स्त्री. श्रम; खटपट : ‘आता कायसी क ं थाक थी ।’ - ्ा १५·२४७. 
 
कंुद प . १. र्मेलीच्या वलेासारखा वेल व त्यारे् फूल. यास आहर्श्न - कार्मतकात फ ले येतात. ही 
फ ले रानमोगरीच्या फ लासंारखी झकहर्त लाबंट असतात : ‘क ं द, मोगरा, जाईज ई, र्मेली इ. वेली स वाहसक 
फ लाकंरता प्रहसद्ध आहेत.’ - वनश्री ५·३४. २. एक प्रकाररे् गवत. ३. रुमाल झकवा शालजोडी इ. च्या 
कोपऱ्यात काढलेली िंाडार्ी नक्षी, वलेब ट्टी. 
 
कंुद प . १. िपरार्ी दोन पाखी ज्या हठकािी हमळतात त्या हठकािी होिारा कोन. २. रस्त्यार्ा 
कोपरा, कातरा. 
 
कंुद प . ग रारं्ा क्षयरोगासारखा एक रोग. 
कंुद प . कवड्ा ऊद. 
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कंुद हव. १. र्ोंदलेले; ब जलेले (नळ, ग डग डीर्ी नळी इ.); कोंदट; थाबंलेली; थबकलेली; ल्स्थर 
िंालेली (हवा, वारा); (त्यावरून) र्ोंदल्याम ळे बद झकवा बेसूर वाजिारा (वाद्य, गळा, स्वर, हवा.). २. 
हवालहदल; हताश. [फा. क ं द] 
 
कंुदम, कंुदर प . झडक. 
 
कंुदळिे  पहा : खंुदळिे 
 
कंुदा प . १. एक प्रकाररे् गवत. हे हरळीसारखे पि जाड म ळ्यारें् असून ते काढण्यास फार त्रास 
पडतो : ‘क ं दा गोगडी हराळी ।’ - गीता २·५२८६. २. एक फ लिंाड. [सं. क ं दर, क ं दरु] (वा.) क ं दा काढिे 
-१. गवत खिून काढिे. २. ठेर्िे; मारिे; र्ोपिे. 
 
कंुदा प . क ं डा; भागं इ. घोटण्यारे् दगडी झकवा मातीरे् भाडें : ‘शाभंवी आलासे घेऊन । क ं दा क ल्का 
हसद्ध करून । आसनावरी बैसला ।’ - नव २२·१४६. 
 
कंुदा प . कोयंडा. (माळवी) 
 
कंुदा प . बदं कीर्ा दस्ता : ‘क ं द्यारे् बूड रुप्यानें मढले असे.’ - ऐसंसाखं ३·२२०. [फा. क न्द्द] 
 
कंुदा प . ठेर्ा. 
 
कंुदा प . (क स्ती) गळखोडा; आपला एक पाय जोडीदाराच्या मानेवरून, बगलेतून घालून आपल्या 
द सऱ्या पायाच्या ग डघ्याच्या लविीत पायार्ा पजंा धरून हाताने जोडीदाराला मानेवरून घातलेल्या पायाने 
र्ीत करिे. 
 
कंुदा प . खवा; खव्यापासून बनवलेली हमठाई. 
 
कंुदा प . (ढोर) कातड्ारे् केस काढण्यार्ी लाकडी फळी. 
 
कंुदावा प . वाय ूकोंडिे; ग बारा; अवष्ंभ. (व.) 
 
कंुदी स्त्री. १. (धोबी) कपड्ाच्या घड्ा घट्ट बसण्यासाठी मोगरीने ठोकण्यार्ी हिया. २. कपडे 
ध ताना मदचिे, घासिे, बडविे वगैरे हिया. ३. (ल.) खूप मार; क ट्टा; द दचशा. (हि. करिे, हनघिे, काढिे, 
गाजविे.) : ‘क ं दी कहरल रहवप त्र कसे ।’ - देवनाथ कहटबधं ६. [ध्व.] 
 
कंुदीपाक प . ठोकाठोकी; ब क्काब क्की. 
 
कंुदुस स्त्री. तोंडली; त ंहडकेरी; रक्तफला. - दाकोप  
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कंुदेिे अहि. क ं द नावाच्या रोगाने पिाडिे (जनावरे). (राजा.) 
 
कंुदोि न. कमळ : ‘क ं दोलारें् हार त टले.’ - हशव ७१६. 
 
कंुधा प . गवत; काशा. पहा : क ं दा (वा.) क ं धा काढिे - (ल.) मार देिे. 
 
कंुप प . क ं पि; वई; वडागं : ‘मग तयाहर्या ब ड खा । क ं प कीजे ॥’ - ्ा १३·२१८ (ना.) 
 
कंुपकाटी स्त्री. काटेरी क ं पि : ‘(वटरोपाहस) क ं पकाटंी करी’ - लीर् ५९५. 
 
कंुपि न. सीमाहनहश्चतीसाठी केलेली तटबदंी; जागा बहंदस्त करण्याकहरता लावलेले काटे झकवा 
घातलेले कूड वगैरे; सवच बाजंूनी काटे लावनू अगर कूड घालून बहंदस्त गेलेली जागा; आवार; [सं. कंूप] 
 
कंुपिी सरकार ईस्ट इंहडया कंपनी (इंग्रजारं्ी). ही कंपनी झहद स्थानात व्यापारी सनद घेऊन १६०४ मध्ये 
आली. प ढे हहने झहद स्थानारे् राज्य कमावल्यावर हतला क ं पिी सरकार असे नाव पडले. [इं. कंपनी] 
 
कंुपी स्त्री. ख ंटी : ‘क ं पीर्ा वीखोरा घेतला :’ - गोप्र ५९. 
 
कंुफळ न. क ं भा नावाच्या िंाडारे् फळ. (को.) 
 
कंुब स्त्री. बाजरी. [तमीळ] 
 
कंुब हव. अडािी. (बे.) 
 
कंुबया, कंुबयो प . क ं भा नावारे् एक रानिंाड. (को. क .) 
 
कंुबरी, कंुबरी जमीन, कंुबरी रान  स्त्री. लहान टेकड्ाचं्या पायर्थ्यार्ी नापीक, बरड जमीन. ह्या 
जहमनीतील माती ध पून जाऊ नये म्हिून हहला आडवे बाधं घालतात. ह्या जहमनीतील लागवडीला क ं बरीर्ी 
लागवड म्हितात. पहा : क मरी 
 
कंुबििे  पहा : क बलिे : ‘खाटल्याच्या खाली गेली तेव्हा पायाला धरून ओढून काढली. आहि 
क ं बलली.’ - सीए ९५. 
 
कंुबळ न. एक काटेरी रानिंाड. ह्याच्या फादं्या क ं पिाला लावतात. यार्ी फळे खातात : ‘क ं बळ, गेळा, 
तोरि, हर्मट व घािेरी या काटेरी िं ड पाखेरीज.’ - खेया ३३. (को.) 
 
कंुबळ न. आमटी. (क .) 
कंुबळ (पत्यारं्ा डाव) लालबदाम. (क .) 
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कंुबा प . क ं भा नावारे् िंाड : ‘अंजन, क ं बा, हेल वगैरे इमारतीच्या उपयोगी िंाडे.’ - खेया ४४. 
 
कंुबेटिे  अहि. पाडास येिे. (बे.) 
 
कंुबेटा हव. पाडार्ा. (बे.) 
 
क ं भ प . १. घागर, घडा : ‘दैव ेअमृतक ं भ जोडला ।’ - ्ा २·२५२. २. (ज्यो.) क ं भराशी (अकरावी 
राशी). ३. क ं भीपाक नावार्ा नरक : ‘काळदंड क ं भ यातना थोरा ।’ - त गा ७०२·४. धान्द्य मोजण्यारे् एक माप; 
वीस रोि म्हिजे एक क ं भ. ५. वीस खंडीरे् माप. (गो.) क ं भ गळ्यास लागिे - संकटात सापडिे (क .) 
[सं.] 
 
कंुभ, कंुभस्थळ प . हत झीरे् गंडस्थळ : ‘भवभेक ं भभजंना ।’ - ्ा १०·५. 
 
कंुभई स्त्री. खाबं ज्या दगडावर बसवतात तो दगड : ‘तोडीली क ं भई बाधंीली म ंबई.’ - एहोरा ३३. 
 
कंुभक प . (प्रािायाम) पूरकाने आत घेतलेला वाय ूरेर्क होईपयंत कोंडून धरिे : ‘प्राि व अपान या 
दोहोंर्ाही हनरोध िंाला म्हिजे तोर् प्रािायाम क ं भक होय.’ - गीर ६७८. [सं.] 
 
कंुभकिय  प . (ल.) अत्यंत िंोपाळू मािूस; गाढ व प ष्ट्कळ वेळपयंतच्या िंोपेला क ं भकिी िंोप 
म्हितात. 
 
कंुभकामिा स्त्री. काहवळीर्ी शवेटर्ी अवस्था. [सं.] 
 
कंुभकार प . क ं भार. [सं.] 
 
कंुभचास प . भरघोस पीक असलेली पेरिीर्ी ओळ : ‘जहर तें हपकों नेिे क ं भर्ासें । स के्षत्र नव्हे 
।’ - म प्र १७६१. 
 
कंुभिे सहि. रोधिे; कोंडिे : ‘इडेहन करावा प्राि पूिच । तो क ं भहून राखावा जाि ।’ - एभा १४·४२०. [सं. 
क ं भ] 
 
कंुभध्वणन, कंुभध्वनी प . स्त्री. १. भ मका; अफवा; वाता : ‘काही क ं भध्वहन नाटवडेकर मोकाहश याहर् 
हवषाली होहत.’ - मइसा २१·२४१. २. आतल्या आत, आपसात, ताबं्यात तोंड घालून केलेल्या उच्चारासारखे 
ध्वनी : ‘ऐसे क ं भध्वनी त मरे्’ देशामध्ये समस्तहह लोक बोलताती.’ - हशर्सा प.ृ २·२१९. [सं.] 
 
कंुभपिी  स्त्री. एक वनस्पती : ‘पानानंा कलशरूप येते. उदाहरिाथच क ं भपिी.’ - वनश्री ४२. 
 
कंुभपाक प . एक नरक. पहा : क ं भ ३ : ‘क ं भपाक लागे तयाहस भोगिे ।’ - त गा २८. 
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कंुभपुट न. आय वेदातील एक प्रहिया. एका मातीच्या घागरीला र्ाळीस भोके पाडून ती अधी कोळशाने 
भरतात व वर औषध ठेवतात. तोंडावर एक परळ िंाकून मातकापड करून तोंड झलपतात व सावलीत 
वाळवतात. मग घागर र् लीवर ठेवनू परळात हनखारे घालून जाळ लावतात. तीन हदवसानंी औषध काढून 
घेतात. 
 
कंुभमेळा प . क ं भ राशीला ग रू येतो तेव्हा हहरद्वारला वषचभर भरिारी जत्रा. 
 
कंुभणववाह प . म लीच्या जन्द्मकाळी हतला वैधव्य प्राप्त होण्यासारखे अहनष् ग्रह असतील तर 
अहरष्हनरसनाथच, खऱ्या लग्नापूवी हतर्ा घटाशी करतात तो हववाह. 
 
कंुभस्थ हव. क ं भ राशीत असलेला (ग्रह). या राशीर्ी मयादा ३०९° पासून ३३०° पयंत आहे. 
 
कंुभा प . १. एक रानिंाड. याच्या पानारें् इरले व सालीरे् दोरखंड करतात. हे िंाड मोठे होते व फळ 
बेलफळासारखे गोड असते. २. धोतरा; एक औषधी िं डूप. यार्ी फ ले शकंराला वाहतात. पाने औषधोपयोगी 
आहेत. याला द धािी, शतेवड, शतेाड ही नाव ेआहेत. [सं. क ं भ] 
 
कंुभातर  प . एक पक्षी. (गो.) 
 
कंुभार प . मातीर्ी भाडंी घडवनू त्यावर उपजीहवका करिारी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती. 
 
कंुभारकावळा प . भारद्वाज : ‘समोर क ं भारकावळार् पैला नदरं पडला.’ - भेटी ११६. 
 
कंुभारकुकुड, कंुभारकुकुडा, कंुभारकुकुडे  प . भारद्वाज पक्षी पहा : क क डक ं भा 
 
कंुभारणक्रया स्त्री. शूर मेला असताना क ं भाराने र्ालवायर्ी उत झरहिया. 
 
कंुभारखि क ं भार वापरतो त्या मातीवरील कर. 
 
कंुभारखािी स्त्री. क ं भार हजथली माती कामासाठी वापरतो ती खाि. 
 
कंुभारगवंडी प . गवडंीकाम करिारा क ं भार. 
 
कंुभारघािी स्त्री. १. क ं भाराने मळून तयार केलेली माती. २. उसाच्या हर्पाडार्ा राहहलेला रस 
काढण्याकहरता उपयोगात आिलेल्या क ं भाराच्या घािीवरील कर. ३. क ं भाराच्या घािीसाठी हदलेली 
उसार्ी हर्पाडे. 
 
कंुभारवाडा, कंुभारूवाडा प . क ं भारार्ी आळी; क ं भारार्ी वस्ती. 
कंुभाराच्या देवी, कंुभाराच्या माता टोर्लेल्या देवी; गोस्तनी देवी. 
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कंुभारी स्त्री. क ं भारीि माशी. 
 हव. १. क ं भाराने बनहवलेली (र्ूल, मूती इ.). २. क ं भारासंबंधी; क ं भारकामासंबधंी. 
 
कंुभारी हव. हजर्ा आकार, रंग हपकल्याप्रमािे िंाला आहे, परंत  जी खरोखर हपकली नाही अशी 
(स पारी). पहा : कुमारी 
 
कंुभारी स्त्री. गवतार्ी गंजी. 
 
कंुभारीि स्त्री. १. क ं भारार्ी बायको. २. क ं भारीि नावार्ी माशी. ही माशी मातीरे् घर बाधूंन त्यात 
हकडा ठेवते आहि त्याला टोर्ते. 
 
कंुणभका  स्त्री. (प रा.) दोन्द्ही बाजूला कान व हनम ळते बडू असलेली मातीर्ी स रई. प्रार्ीन काळरे् 
लोक यार्ा उपयोग मद्य झकवा तेल ठेवण्यास करीत असत. 
 
कंुणभनी स्त्री. परृ्थ्वी : ‘श्रमे श्रातंला क ं हभनीवरी ।’ - म क्तेर्श्र नवनीत. 
 
कंुभी, कंुभ्या, कंुब्या पहा : कंुभा २. 
 
कंुभी स्त्री. उथळें; ख र्ी (खाबंाच्या खालर्ी); तळखडा. हा दगड र्ौकोनी असतो. (खा.) [सं. क ं भ] 
 
कंुभीनी स्त्री. हृदयात वाय ूकोंडून ठेवण्यास ज्या नाडीर्ा उपयोग होतो ती नाडी. 
 
कंुभीपाक प . प रािात विचन केलेल्या अठ्ठावीस नरकापंैकी एक नरक. पहा : क ं भपाक : ‘त्यासी 
कैर्ा परलोक । अंती होय क ं भीपाक ।’ - ग र् १६·१२६. 
 
कंुभीर प . लाबं नाकार्ा मगर; स सर. [सं.] 
 
कंुभेर, कंुभेरी स्त्री. १. गवतार्ी झकवा धान्द्यार्ी पेंडी. (को.). २. क ं भारीि माशी. 
 
कंुमडा प . ताबंडा भोपळा. (ना.) [झह. क म्हडा] 
 
कंुवया प . नारळारे् सोडिे वेर्ताना खाली पडिारा भ गा. (क .) 
 
कंुवर प . १. बारा वषाखालील म लगा; क मार. २. य वराज; राजप त्र (झह.) ३. दासीप त्र. [सं. क मार] 
 
कंुवरकांडे, कंुवारकांडे न. काटेक वर; कोरफड. (को.) [सं. क माहरका] 
कंुवरा, कंुवरी, कंुविा, कंुविी प . स्त्री. कोवळा फिस. (क . राजा). पहा : कुइर 
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कंुविा, कंुविी स्त्री. प . १. क यलीर्ा वले व हतर्ी शेंग. हहच्या खाजरी व गोडी अशा दोन जाती आहेत. 
(राजा.) २. लहान म लाचं्या गळ्यातील सोन्द्यार्ा एक दाहगना. 
 
कंुविी स्त्री. अंब्यार्ी कैरी. पहा : कुइरी 
 
कंुवळ प . दोष; व्यंग; न्द्यून. (हि. काढिे.) 
 
कंुवळ प . १. कोळ; झर्र्ा, भात वगैरे क सकरून तयार केलेले पािी, हमश्रि. (राजा.) २. सरबरीत 
ताकभात. ३. साधी आमटी. (क .) ४. ओली र्टिी (गो.) 
 
कंुवळा प . काटेंक वळा नावंारे् एक िंाड. 
 
कंुवाक, कंुवाकी, कंुवाकू स्त्री. पािकोंबडा, पािकोंबडी. (क .) 
 
कंुवाळो, कंुहाळो  प . कोहळा. (क . गो.) 
 
कू 
 
कू न. झपगळ्यार्ा एक स्वर. पहा : की 
 
कूआ पहा : कूवा 
 
कूक स्त्री. बागं; साद; आरव (कोंबडा इत्यादनर्ी). [ध्व.] 
 
कूकिे अहि. आरविे; ओरडिे; शब्द करिे : ‘जो नारायि  नाभीकमळन कूके ।’ - दाव २६८. 
 
कूकू न. क रयास बोलवण्यार्ा शब्द; ययू.ू [ध्व.] 
 
कूच प . र्र. जहमनीतून र्र खिून वर आच्िादन घालून प ढे सरकत जाण्यार्ा मोर्ार्ा एक प्रकार 
: ‘दोन र्ार हदवसामंध्ये इकडून कूर् खिोन मोरे्प ढे र्ालहवले.’ - पेद ३०·१६७. 
 
कूच, कुच न. १. प्रयाि; मजल (सैन्द्यार्ी); तळार्ी उठाविी; तळ हलहविे : ‘हल्ली हैराबादेहून 
नबाबार्ी र्ार क र्ें हटपूच्या मोकाबल्यावर जाहली.’ - ऐलेसं ८·४३२५; २. (सामा.) प्रयाि; गमन; प्रस्थान; 
हनघून जािे. (हि. करिे) : ‘हेळापट् टि लक्ष हनया ंपंथ । कूर् म क्काम साधीतसे ।’ - नव १६·१०२. ३. (ल.) 
मृत्य.ू [फा. क च्] (वा.) क र्ार्ा नगारा वाजहविे - पळिे; कूर् करण्यार्ी, तळ उठण्यार्ी सूर्ना देिे. 
 
कूच हव. हनरथचक; हनरुपयोगी. उदा. क र्कामारे्, क र्कामार्ा [झह.] 
कूचट हिहव. मजल दर मजल : ‘सोहडतो दखन कूर्ट आले नीट काम मोठे जबरा केलें  ।’ - ऐपो ४३५. 
[फा. क च्] 
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कूच दरकूच, कूचबकूच मजल दर मजल; सारख्या मजला करीत : ‘आम्ही आपले दोस्तीवर नजर देऊन 
कूर् - बकूर् रवाना होऊन गेलो असो.’ - पया ४८६. 
 
कूज स्त्री. नाश; हवलय; क जिे. 
 
कूजिे उहि. मंज ळ ध्वनी करिे : ‘जे कूजती कोहकल वनन ।’ - ्ा ६·४५०. 
 
कूजन, कूजकू न. कोहकळेरे् गािे; पक्षयाने केलेला गोड आवाज. [सं.] 
 
कूट न. १. कोडे; अंकगहितातील अवघड प्रश्न; गूढाथच; गूढ श्लोक; उखािा. २. ग प्त मंडळ; कट; 
जूट; एकमताने केलेली मसलत; एकोपा; (समासात) हत्रकूट. 
 
कूट न. वधूवराचं्या पहत्रकेर्ा हवर्ार करताना विच, वश्य, योनी, खेर्र, गि, कूट, नाडी वगैरे ज्या 
३६ ग िारं्ा हवर्ार करायर्ा असतो यापंैकी एक. [सं.] 
 
कूट न. १. हमरपूड, हजरे, मोहऱ्या, मेर्थ्या इत्यादी क टून केलेली पूड (लोिरे् वगैरेकहरता). २. 
सडलेल्या तादंळातील बारीक कि, भसू, र्ूिच. ३. (ल.) नाश; पीठ; नायनाट : ‘कानस ला ंभालन । आंगें कूट 
जालन ।’ - हशव ९७०. (वा.) कूट काढिे - यथेच्ि बडहविे, ठोकिे. कूट करिे - डोके खाजहविे; उत झर 
शोधिे : ‘यार्ा अंदाज घेण्यासाठी वामननं बरंर् डोकं कूट केलं.’ - बाहवब  १०. 
 
कूट न. माशार्ा त कडा. (क .) 
 
कूट न. अधचवट पातळ भाजी; रस्सा. (तंजा.) [क. क टू] 
 
कूट स्त्री. लबाडी; कपट; झनदा : ‘न साहाव ेत म्हा ंया जनार्ी कूट ।’ - त गा ३१२. [सं. कूट] (वा.) 
कूट खािे, - फ टिे - झनदा, र् गली करिे : ‘कूट खाती मागें प ढें । जाती हनरयगावंा प ढें ।’ - त गा ९९९. 
 
कूट न. पवचत हशखर; मलयकूट : ‘कूटत ल्य ही बफच  पािंरे I’ - नवनीत ४२१. [सं.] 
 
कूट न. धान्द्यार्ी रास. [सं.] 
 
कूट न. हळक ं ड; हळक ं डार्ा त कडा. (गो.) 
 
कूटक न. (वै.) स्तन्द्य प्राण्याचं्या गभाशयात वाढिाऱ्या झडबपेशनच्या भोवती असिारा व त्यानंा धरून 
ठेविारा किीपेशनर्ा समूह. [सं.] 
 
कूटतान  स्त्री. (संगीत) स्वरिमात फेर करून तयार केलेली तान. 
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कूटद्वार  न. (वन.) आतल्या बाजूस उघडिारी व नंतर कीटकानंा कोंडण्यासाठी बदं राहिारी 
िंडप. उदा. कीटकभक्षक वनस्पतनपैकी गेळ्यार्ी वनस्पती. 
 
कूटप्रश्न प . कोडे; गूढ (धार्ममक, वदेातं इ. हवषयक). [सं.] 
 
कूटबाजी स्त्री. लबाडी; कपट : ‘सजावारूिौलानंी शपैन्नास घोडन आहिली होतन तन त्यानंन 
कूटबाजी करून घोडी सोडवनू नेलन.’ - मइसा ५·२१२. 
 
कूटयोग  प . (ज्यो.) क ं डलीतील ४ र्थ्या स्थानापासून १० व्या स्थानापयंत सवच ग्रह असतील तर 
हा योग होतो. या योगाम ळे मािूस िूर, स खहीन, वारंवार प्रवास करिारा, जन्द्मभमूीबाहेर अन्द्यत्र 
उपजीहवका करिारा असा होतो. 
 
कूटिेखन न. साकेंहतक हलपीत हलहहलेला मजकूर. 
 
कूटशासन न. बनावट ह कूम, आ्ापत्र, सनद. [सं.] 
 
कूटसाक्ष्य न. खोटी साक्ष. [सं.] 
 
कूटस्त हव. गहन. 
 
कूटस्थ हव. १. हवस्कहळत िंालेल्या क ट ंबारे्, घराण्यारे् मूळ. (प रुष, स्त्री वगैरे.) २. (कायदा) प्रत्येक 
वशंार्ा पहहला ्ात असलेला. (प रुष.) [सं.] 
 
कूटस्थ हव. १. एकसारखा; सवचत्र आहि सदोहदत एकर् एक असिारा; अहवनाशी; हनर्मवकार. (ईर्श्र, 
आत्मा, आकाश). २. देहाहवहिन्न (ब्रह्ार्ा कल्ल्पत) भाग : ‘येहर् देहन कूटस्थ ।’ - एभा १०·३२८. ३. मायेच्या 
संगतीने असिारे र्ैतन्द्य, आत्मा : ‘आहि कूटस्थ  जो अक्षरु । दाहवला प रुषप्रकारु ।’ - ्ा १६·४३. ४. सवच 
भतूाचं्या म ळाशी असिारे प्रकृहतरूप अव्यक्त तत्त्व (त्याला अक्षर असे म्हितात). अहवनाशी; हनर्मवकार. [सं.] 
 
कूटी स्त्री. झनदा; खोटेपिा; अपवाद. पहा : कूट : ‘तान्द्ह्यातें पाशी कराव े। जाितयाते अलग धराव े। 
ऐसें जर माया घेतले जावे । तर कूटी पावें ।’ - ्ाप्र ११०६. [सं. कूट] 
 
कूड न. खोटे; कपट; लबाडी; कूट : ‘नेिें कूड कदाहप मी I’ - आकू २०. 
 हव. लबाड; खोटा; हवर्श्ासघातकी; कावबेाज; आतल्या गाठीर्ा. (को.) [सं. कूट] 
 
कूड प . १. बाबंचू्या कामट्या, कारवी, हरफाड, तट्ट्ट्या इत्यादनवर हर्खल झलपून तयार केलेली 
झभत. (हि. घालिे.) : ‘तो तृिार्ें कूड घातले ।’ - हहर १६·१००. २. क ं पि; वई. (क ट्यारें्, िंाडारें्) [सं. 
क ड्] 
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कूड स्त्री. शरीर; देह; पे्रत. (आत्म्यापासून हभन्नता दाखहवण्याच्या वळेी झकवा रागाने अथवा झनदेने 
उपयोग करताना) : ‘त्या थोर कलावंताने आपली अहभनयर्त र कूड या मातीतर् ठेवनू हदली.’ - वावारू 
१३८. [सं. कहड.] (वा). कूड धरिे (कोिाच्या तरी) अंगात येिे : ‘मग ते सभागृह प्राथचना करू लागले... 
माते कौल दे. माते कूड धर’ - गिू १५४. 
 
कूड अंधार 
 
कूड स्त्री. खोली. (गो.) [सं. क हट] 
 
कूड हव. ि द्ध : ‘धाकटे बाईर्ी मजी माहिकगडावरून कूड आहे.’ - प रंदभा १·११७. 
 
कूडी पहा : कुडी : ‘जे पहडलें  सकूडी ।’ - रा्ा १३·५८७. 
 
कूत प . १. भर; जोर; आवशे (रोग, खरूज, पाऊस, वारा, ऊन, भाडंि, यारं्ा) २. (ल.) एखाद्या 
कामाहवषयी उतावीळ; तीव्र इच्िा; घाई; जोरार्ी उत्कंठा. उकळी, खाज; (समासात) घायकूत. (हि. येिे, 
होिे, हजरिे, म रिे) [सं. कू. = आवाज करिे - आकूत] 
 
कूप प . १. खिलेला खड्डा. २. (सामा.) हबनपायऱ्यारं्ी हवहीर; आड. (समासात) अंधकूप, 
जलकूप, धान्द्यकूप, शौर्कूप : ‘वापी कूप आराम । अग्रहारें हन महाग्राम ।’- ्ा १८·९९. [सं.] 
 
कूप न. १. दगडार्ी पूड; हशरगोळ्यार्ी पूड; रागंोळी. (गो.) २. ढग. 
 
कूप, कंुप प . क ं पि (आवारारे्); क डि; वई : ‘तेया सोनेकेतकीर्ें कंूप । र्हंूकडें ।’ - हशव २५२. 
 
कूपकच्छप प . १. (शब्दशः) हवहहरीतील कासव झकवा बेडूक (यावरून) २. (ल.) घरकोंबडा; 
आपले घर हेर् जग समजिारा; बाह्य जगाहवषयी अ्ानी; आक ं हर्त दृष्ीर्ा मािूस. [सं.] 
 
कूपकाटी हिहव. काट्याच्या िं डपात; क ं पिात; काट्यात वगैरे. 
 
कूप क्रमिेख (भशूा.) हवशषेतः तेलासाठी वधेन करून झकवा खहनजपदाथांच्या साठ्यासाठी खोदलेल्या 
हवहहरीमध्ये सापडिाऱ्या थरारं्ी अथवा त्या थराचं्या भौहतक ग िधमार्ी खोलीन सार केलेली यादी. त्या 
अन षंगाने काढलेला आलेख. 
 
कूपनणिका स्त्री. जहमनीला हिर पाडून त्यात नळी बसवनू भूगभातील यंत्राद्वारे वर खेर्ण्यार्ी 
केलेली सोय; नहलकारूपी हवहीर. [सं.] 
 
कूपपटाशी स्त्री. (यंत्र) अधच गोलाकार धार असलेली पटाशी. 
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कूपमंडूक न्याय प . हवहहरीतील कासवारे् झकवा बेडकारे् जग म्हिजे त्या हवहहरीतीलर् संक हर्त भाग, 
जागा. हतच्या बाहेर काय आहे यार्ी त्याला म ळीर् कल्पना नसते. त्याप्रमािेर् जो मन ष्ट्य आपला गाव झकवा 
आपला देश सोडून कधी बाहेर गेला नाही त्याला आपलार् गाव झकवा देश र्ागंला असे वाटते व इतर गाव 
झकवा देश यानंा तो त च्ि लेखतो; संक हर्त दृष्ी, व्यापक दृहष्कोनार्ा अभाव असिे : ‘असे प्रहतपादन करिे 
म्हिजे झहद धमाच्या स्वरूपाबिल कूपमंडूक न्द्यायाने आपले अ्ान प्रदर्मशत करिे होय.’ - लोहटकेले 
४·३८८. [सं.] 
 
कूपमंडूकवृणत्त, कूपमंडूकवृत्ती स्त्री. आपल्याला हदसते तेवढेर् जग असे मानण्यार्ी ब द्धी; द सऱ्यारे् 
अल्स्तत्व, गरजा, हवर्ार, लक्षात न घेण्यार्ी ब द्धी; अहतशय संक हर्त वृत झी. [सल.] 
 
कूपयंत्रघणटका स्त्री. रहाटगाडगे. [सं.] 
 
कूपयंत्रघणटका न्याय रहाटगाडग्याच्या पोहऱ्यारं्ी सदोहदत पालटिारी ल्स्थती. रहाटगाडगी हफरू 
लागली म्हिजे हरकामे पोहरे घालून पाण्याने भरून येतात, त्यातील पािी ओतले जाते व ती हरकामी होऊन 
प न्द्हा खाली जातात आहि प न्द्हा भरून वर येतात. अशीर् मािसार्ी ल्स्थती (स खातून द ःखात व द ःखातून 
स खात) पालटली जाते. र्िनेहमिम; उत्कषचमागून अपकषार्ा िम. [सं.] 
 
कूपरी स्त्री. आळ; दोष; आरोप : ‘आपियावरील साकारपिार्ी कूपरी ।’ - भाए ६१७. 
 
कूणपका  स्त्री. कूपी; बाटली; स रई : ‘हतर्ी वर्मिता रुपरेखा । ती सौंदयार्ी कूहपका ।’ - कथा 
१·३·३७. [सं. कूप] 
 
कूय स्त्री. ह की; कोल्ह्यारे् ओरडिे. कोल्ह्यार्ी क ई. (गो.) [ध्व.] 
 
कूर प . रास; ढीग. (तंजा.) [सं. कूट] 
 
कूर हव. तीक्षि धार असलेले. (तंजा.) [सं. िूर] 
 
कूचय प . १. घोड्ाच्या ख रार्ा वरर्ा भाग. - अर्श्प १·६३. २. दाढीरे् केस : ‘भवंते इंरनीळ हवरुढती 
सानट । तर ते कूर्च वरवटं । उपमीजते ।’ - ्ाप्र ४६५. ३. पैतृक कमांत हपतरानंा व देवानंा उदक देण्यासाठी 
व इतर धार्ममक हवधनत दभार्ी हवहशष् आकारार्ी म ष्ी करतात तो हवधी. ४. पहा : कूर्ा [सं.] 
 
कूचय प . ग च्ि; ज डगा. [सं.] 
 
कूचा स्त्री. (शाप.) मृदू अस्थी; मृदू अस्थनरे् वषे्ि : ‘हाडाचं्या शवेटी कूरे्र्ें म्हिजे अस्थनरे् वषे्ि 
असते.’ - मराठी ६ व ेप स्तक (१८७५) २५४. [सं. कूर्च] 
 
कूर्णचका  स्त्री. घोड्ाच्या कूर्ार्ा मागील भाग. - अर्श्प १·६२. [स.ं कूर्च] 
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कूर्णनश पहा : कुरणनसात 
 
कूपयरधर न. (यंत्र) यंत्रात ज्या दाडं्ाम ळे अनेक र्ात्या अथवा दाडें हफरतात ते बसहवलेली 
पट्टी. 
 
कूपास प . बायकाचं्या अंगातील र्ोळी; बडंी : ‘कूपासका आड दडोन धाकें  ।’ - सारुह ७·१३५. 
 
कूमय, कूमयक प . १. कासव : ‘का ंकूमच हजयापहर । उवाइला अववे पसरी ।’ - ्ा २·३०१. २. हवष्ट्िूच्या 
(दशावतारातील द सरा अवतार : ‘शषे कूमच वाऱ्हाव जाले ।’ - दास २०·८·२२. [सं.] 
 
कूमय प . १. परं् उपप्रािापंैकन एक : ‘नाग कूमच कृकल देवदत झ । पारं्वा धनंजय जाि तेथ । यारं्ी 
वस्ती शरीरातं । ऐक हनहश्चतू सागेंन ।’ - एभा १२·३२१. २. जाभंईच्या वळेेच्या वायचू्या हवहशष् ल्स्थतीरे् नाव : 
‘आहि जाभंई झशक ढेकर । ऐसैसा होतसे व्यापर । नाग कूमच कृकर । इत्याहद होय ॥’ - ्ा १८·२४·१. [सं.] 
 
कूमय प . डोळ्यामधील ताबंडा हठपका. पहा : क मरी [सं.] 
 
कूमयगणत, कूमयगती स्त्री. सावकाश र्ालिे; मंद र्ाल : ‘हशक्षिार्ी प्रगती कूमचगतीने र्ालू आहे.’ - 
माप्र ४३३. [सं.] 
 
कूमयदुनध  न. कासहविीरे् दूध; असंभाव्य गोष्ी (ख - प ष्ट्पाप्रमािे). [सं.] 
 
कूमयदृणष्ट, कूमयदृष्टी स्त्री. कृपा; कृपादृष्ी; मेहेरबानी (कारि कासहविीस आर्ळे नसल्याने हतच्या 
न सत्या मायेच्या दृष्ीनेर् हतर्ी हपले वाढतात.) 
 हव. कृपादृष्ी दाखहविारा. [सं.] 
 
कूमयपृष्ठाकार हव. बहहगोल (झभग वगैरे). [सं.] 
 
कूमयिोम न. कासवारे् केस; अशक्य गोष्. [सं.] 
 
कूमासन न. १. (योग) योगशास्त्रात साहंगतलेले एक आसन. यारे् र्ार प्रकार आहेत. २. 
(मल्लखाबं) मल्लखाबंावर आढी मारून हातानंी पायारे् अंगठे धरून केलेले आसन. [सं.] 
 
कूि न. वशं; जात; देवक इ. अथी. पहा : क ल [सं. क ल] 
कूि न. तीर; काठ : ‘श्रीगोदावरीच्या कूलन ।’ - ्ा १८•१८०३. [सं.] 
 
कूि न. सोनारार्ी घडिावळ : ‘दाहगन्द्यानंा र्ागंला घाट येऊ द्या हो. क लीसाठी दोन रुपये जाजती 
पडले तरी झर्ता नाही.’ - मासंवा १८५. (गो.) [क. कूहल] 
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कूि न. लाकडात भोक पाडून त्यात बसहवण्यासाठी तयार केलेले लाकडारे् टोक, ख ंटी, क सू. 
[कना.] 
 
कूिर प . (हवा, पािी, वगैरे) थंड करिारे यंत्र. [इं.] 
 
कूिी सरोवर (भशूा.) लाव्हा रसाच्या प्रवाहाने तयार िंालेले सरोवर. 
 
कूिोम न. हवद्य तभारारे् पहरमाि. 
 
कूशार हव. स्वच्ि; मोकळे. 
 
कूस स्त्री. १. शरीरार्ी एक बाजू; बरगडीर्ी, काखेखालर्ी बाजू. २. जठर, गभाशय : ‘तो तू 
देवकीकंूसीर्ा सेजारन ।’ - हशव ११२. ३. (ल.) जागा; अवकाश (खोटे बोलण्यास, फसवण्यास, लबाडीस, 
गैरहमळकतीस). (सामा.) जागा झकवा अवकाश असा अथच. ४. भरलेली जागा; साधलेली संधी (खोटे हहशबे 
करून खऱ्या खर्ापेक्षा जास्त रक्कम खर्ी टाकून, माल जमा करून, द सऱ्यार्ी व्यवस्था करताना काही रक्कम 
हगळंकृत करून इ.); घेतलेले माप झकवा केलेले हहशबे यात फारशी लबाडी अंगी न लागता थोडासा कमी - 
अहधकपिा करिे; थोडी कसर; वतावळा. ५. ग रे इ. प्रसवल्यानंतर त्याचं्या योहनद्वारे हनघिारा क जका अंश. 
[सं. क हक्ष.] (वा.) कूस उजविे - मूल होिे. कूस घाििे - खेळातील हनयम मोडल्याबिल खेळगड याला 
बाहेर टाकिे. (क .) कूस ठेविे - सवलत देिे : ‘पि हटळकापं रती त्यानंी सावचजहनक सभेर्ी कूस ठेवण्यार्ी 
तयारी दाखवली.’ - आभासा २५७. कूस फाविे - संधी हमळिे.; सबब सापडिे : ‘ हतच्या योगाने 
म सलमानानंा आपल्या मागण्या वाढहवण्याला कूस फावली.” - आभासे ३८१. कूस फुटप - पहा : कूस 
उजविे (गो.) कूस भरिे - : एखाद्या पदाथाने पोट भरिे. २. गभच राहिे. क शीस होिे - एका अंगावर हनजिे. 
 
कूस न. १. क सळ; टोक : ‘आपली लेखिी ते हकती नम्रपिाने र्ालहवतात व हतरे् कूसहह कोिास 
बोर्ू नये या हवषयी ते हकती जपत असत.’ - हनमा ९०९ २. (ल.) अहशष् शब्द. [सं. क श] 
 
कूस स्त्री. कामर् कारपिा : ‘खरी मेहनत व कूस हकती यार्ी खडान् खडा माहहती असल्याम ळे.’ - 
गागंा १४. 
 
कूस स्त्री. सोंड : ‘(भ गंा) अंगावर आदळून कूस मारायर्ा.’ - तीम १४३. 
 
कूसगोम, कूसभोवरा स्त्री. घोड्ाच्या क शीवर असलेली गोम, भोवरा. हा अश भ मानतात. 
 
कूसणनकुरिीचा, कूसणनखविा, कुसधुिीचा, कुसधुविा, कुसधुिा, कूसधुिा प . स्त्रीच्या 
अनेक म लापंैकी शवेटर्ा म लगा; मूल. 
 
कूहरी स्त्री. कैरीसारखा सोन्द्यार्ा अलंकार. पहा : क इरी : ‘ल्याली राकहड मूद बोरकहळ ते शोभे तळन 
कूहरी ।’ - अक अनंत – सीता - स्वयंवर ४५. 
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कूळ न. १. कौलदार; खंडकरी; पट्ट्ट्याने जमीन धारि करिारा (सरकारर्ी झकवा शतेमालकार्ी) 
२. धनकोर्ा (सावकारार्ा) ऋिको; आरोपीर्ा जामीन; वैद्यार्ा रोगी; वहकलार्ा पक्षकार; आश्रयदात्यार्ा 
पोष्ट्य; ज्याने रव्यादी देिे द्यायरे् आहे तो; आहश्रत (म्हिजे ऋिको, जामीन, रोगी इ.) २. सामान्द्यतः 
सरकारला सारा देिारा असामी, असाम्या. ४. हगऱ्हाईक; इसम; व्यक्ती. (गो.) ५. शतेकरी इतर अथच व 
सामाहसक शब्द पहा : क ळ [क. क ळ = कर देिारी व्यक्ती] 
 
कूळ न. १. गोत्र; वशं; जात; क ट ंब. २. लग्नात ठेवायरे् देवक (मराठा समाजात रूढ). प्रत्येकाच्या 
क ळात र्ाल असेल त्याप्रमािे कळंब, मारवेल, वड इ. िंाडार्ी फादंी आिून ती त ळशीवृदंावनात लावतात 
व हतर्ी पूजा करतात.) [सं. क ल] (वा.) कूळ उद्धरिे - १. क ळार्ी कीती वाढहविे. २. (उप.) क ळातील 
मािसानंा (हवशषेतः जवळच्या नातलगावंरून) हशव्याशाप देिे. कूळ ठेविे - (काही जातीत) देवकप्रहतष्ठा, 
देवदेवक बसविे (गो.) 
 
कूळ स्त्री. नारळीच्या हीरारें् केलेले जाळे. (गो.) 
 
कूळकट, कूळकत, कूळकथा, कूळकहािी न. स्त्री. १. क ळार्ी कथा झकवा गोष्ी. कूळकट हा शब्द 
म ख्यत्वे वाईट अथाने योजतात. क ळकथा म्हिजे क ळार्ी कहािी, कैहफयत, इहतहास. २. (ल.) 
कंटाळवािी, कटकटीर्ी हकीगत माहहती. (वा.) कूळकट, कूळकत, कूळकथा, कूळकहािी सागंिे - 
एखाद्याच्या वशंातील (मागर्ी झकवा र्ालू) झबगे, दोष काढिे, सागंिे. 
 
कूळकरंटा हव. क ळातील हतभागी; भद्र्या; क ळारे् नाव घालहविारा; म ख्यत्व ेहर्कू्क. 
 
कूळकायदा प . जमीनमालकापंासून क ळानंा न्द्याय हमळावा, त्याचं्या आर्मथक हक्कारें् संरक्षि व्हावे 
म्हिून करण्यात आलेला कायदा. 
 
कूळघडिी स्त्री. प्रत्येक क ळार्ी जमीन, साधनसामग्री, लाग - लागवड व सारा इ. रे् दशचक, 
क ळकण्याने तयार केलेले सरकारी पत्रक, तक्ता. 
 
कूळजमा स्त्री. १. गाव झकवा हजल्ह्यातील क ळापंासून येिाऱ्या साऱ्यार्ी रक्कम. २. सावकाराने 
क ळाला झकवा शतेकऱ्याला कजाऊ हदलेली रक्कम. 
 
कूळझाडा प . गावातील खंडकरी झकवा कौलदार यारं्ा तक्ता. 
 
कूळणटळक, कूळणतिक प . वशंारे् भषूि; क ळाला भषूिभतू अशी व्यक्ती. [सं. क लहतलक] 
कूळपट, कूळपट्टा प . कौलनामा; खंडपत्र. 
 
कूळपवयत पहा : क लार्ल, सप्तपवचत 
 
कूळपैसा पहा : क ळजमा २ 
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कूळबुडव्या हव. स्वतःच्या क ट ंबार्ा नाश करिारा; क लकलंक. 
 
कूळभरिा प . (व्यापक) शतेकरी झकवा क ळे. याच्या उलट अडािकबाड. 
 
कूळरुजुवात स्त्री. १. क ळाने सरकारी खहजन्द्यात भरलेल्या पैशार्ी र्ौकशी करून रुज वात घालिे. 
२. अशा रीतीने रुज वातीस हमळालेली प ष्ी. 
 
कूळवगय  प . क ळघडिीच्या अन रोधाने क ळे अथवा रयत याचं्या जमीनज मल्यासंबधंीरे् झकवा 
त्याचं्याकडून येिे असलेल्या पैशाबिलरे् वगीकरि दाखहविारे वार्मषक पत्रक-तक्ता. (समासात) 
क ळवगचपट्टी - जमाबदंी - वसूलबाकी इ. पहा : क ळारग. 
 
कूळवंत  हव. क लीन; अहभजात; क लवंत; र्ागंल्या क ळात जन्द्मलेला. 
 
कूळवार  हिहव. क ळाच्या अन िमाप्रमािे दर झकवा दर क ळागहिक. क ळवार पत्रक - िंाडा. 
(समासात) क ळवार पावत्या - पाहिी - फाजील - वसूल - बाकी - रुज वात. 
 
कूळवारी स्त्री. क ळीर्ा तक्ता. 
 
कूळशीि न. कूल आहि शील; वाडवहडलारं्ी परंपरा व व्यक्तीर्ी दानत; क लातील 
आर्ारहवर्ार, र्ालरीत, ल्स्थहतरीती. लग्न ज ळहवताना ज्या बाबी पाहायच्या त्यातील एक यावरून. 
 
कंू, कंू अ. एखादी व्यथा िंाली असताना मन ष्ट्याच्या तोंडून हनघिारा द ःखोद्गार (र्ं, हू, इस्, उस्, 
ह श् याप्रमािे). (हि. म्हििे, करिे) पहा : हाय [ध्व.] 
 
कंूचा पहा : कंुचा : ‘ब्रह्तेजार्ा कंूर्ा ढळें । म ग टावरी ।’ - हशव १११. 
 
कंूजिे अहि. शब्द करिे (पक्षी वगैरेंनी) : ‘जे कंूजते कोहकल वनन ।’ - ्ा ६•४५. [सं. कूजन्] 
 
कंूजद स्त्री. दोन्द्ही बाजूंना तीळ लावनू तयार केलेली पोळी. 
 
कंूस पहा : क संू १, २, ३ (को.) 
 
 
कृ 
 
कृक प . घाटी; गळा; घसा; कंठनाल. [सं.] 
 
कृकर, कृकि प . १. ढेकराच्या वळेर्ा वाय.ू पंर् उपप्रािापंैकी एक. पहा : कूमच : ‘आहि जाभंई झशक 
ढेंकर । ऐसैसा होतसे व्यापार । नाग कूमच कृकर । इत्यादी होय ॥’ - ्ा १८·३४१ [सं.] 
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कृकिास प . सरडा : ‘दान देता नह षा ंकूषी जाहला कृकलास ।’ - एभा ६·९५. [सं.] 
 
कृच्र न. १. एक प्रायहश्चत झ; २. शारीहरक द ःख; कष्; तप : ‘मािें हन उिेशें संपूिच । तपसाधन 
कृच्राहदक ।’ - एभा १७·४२०. ३. पाप. ४. पहहल्या हदवशी एकदा जेवि, द सऱ्या हदवशी सायंकाळी जेवि, 
हतसऱ्या हदवशी न मागता आपोआप हमळेल ते खावे व र्ौथे हदवशी उपोषि याप्रमािे िमाने १२ हदवस 
करण्यारे् व्रत : ‘अथवा एकातंरा कृच्रन ।’ - ्ा १७·३३४. [सं.] 
 
कृच्र न. मूत्रकृच्र; मूत्रावरोध. 
 
कृच्रचांद्रायि न. र्रंकलेप्रमािे र्ढउताराने जेविातील घास खाण्यारे् कृच्र. प्रायहश्चत : 
‘कृच्रर्ारंायिें िंालन वडेन ।’ - एभा १२·२७. [सं.] 
 
कृच्रेंकरून हकहव्र. नाख शीने, कष्ाने (येिे, करिे इ.). 
 
कृत न. कृत, ते्रता, द्वापार व कली या य गापंैकी पहहले; सत्यय ग. [सं.] 
 
कृत हव. ज्याने केलेले आहे या अथाने समासाच्या पूवी जोडतात. उदा. कृतभोजन-ज्याने जेवि 
केलेले आहे असा. 
 
कृत, कृताथय हव. उप. कृतकृत्य; ज्याने आपला हेतू साध्य केला आहे असा; ज्याला काही करायरे् उरले 
नाही असा; तृप्त. 
 
कृतक हव. (उंदीर, ससा, खार इत्यादीप्रमािे) क रतडिारा. 
 
कृतक हव. मानलेला; हदखाऊ; नाटकी; लटका. [सं.] 
 
कृतकपुत्र प . (कायदा) मानलेला, पाळलेला म लगा; हवकत घेतलेला म लगा. [सं.] 
 
कृतकमा हव. हनप ि; क शल; ह शार. [सं.] 
 
कृतकायय हव. ज्याने आपले काम संपहवले आहे असा; यशस्वी; हवजयी; कृताथच; प्राप्तयश. पहा : 
कृतकृत्य [सं.] 
कृतकाि हव. १. हनहश्चत, ठरावीक काळार्ा; म दतीर्ा; म दतबदं (गहाि, हनके्षप याचं्या 
संबधंाने.). २. अम क म दतीपयंत र्ाकरी करायला जो आपिास बाधूंन घेतो असा (र्ाकर). [सं.] 
 
कृतकृत्य हव. १. कृतकायच; ज्याने संसारासंबधंी सवच कृत्ये पार पाडून त्यापासून हमळिारे स ख 
अन भवले आहे असा; प ण्यकृत्याने ज्यार्ा जन्द्म साथचकी लागला आहे असा. २. आरंहभलेले द घचट काम ज्याने 
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तडीला नेऊन समाधान प्राप्त करून घेतले आहे असा; ज्याला आपल्या श्रमारे् फळ हमळाले आहे असा : 
‘म्हिे कृतकृत्य िंालों देवदशचनें ।’ - संहव २६·२८. 
 न. अशक्य, अपूवच कृत्य; अगदी अर्ाट कृत्य; मोठ्या ब हद्धमते झरे् काम. 
 
कृतकृत्यता स्त्री. कृताथचपिा; यशल्स्वतेर्ा अहभमान : ‘त्याच्यात स स्ती, कृतकृत्यताब द्धी, 
पहंडतमन्द्यता वगैरे दोष अखंड बसल्याम ळे....’ - हनमा ३. [सं.] 
 
कृतघटस्फोट हव. घटस्फोट करून जातीबाहेर टाकलेला. [सं.] 
 
कृतघ्न हव. १. हनमकहराम; उपकार न जाििारा; बेइमान; हरामखोर. २. केलेली कृत्ये झकवा उपाय 
व्यथच पाडिारा; कायचहवध्वंसक. [सं.] 
 
कृतघ्नता स्त्री उपकारार्ी जािीव नसिे; हनमकहरामी; बेइमानी. 
 
कृतणनिय, कृतसंकल्प प . दृढहनश्चय, हनग्रह, हनधार. 
 हव. दृढहनश्चयी; ज्याने हनश्चय केला आहे असा. [सं.] 
 
कृतपंुख हव. १. सोडला जाण्याच्या बेतात असलेला (बाि). २. (ल.) हनघण्याच्या बेतात आहे असा. 
[सं.] 
 
कृतबुद्धी हव. हनश्चयी : ‘ऐसे हट हनग्रही कृतब द्धी ।’ - दास १·१०·११. [सं.] 
 
कृतयुग न. पहा : कृत 
 
कृतसंस्कार हव. जो संस्काराने पावन िंालेला आहे झकवा ज्याच्यावर हवशषे संस्कार िंाला आहे 
असा. [सं.] 
 
कृतसाक्षी प . (कायदा) साक्ष देण्याकहरता नेमलेला. पहा : साक्षी [सं.] 
 
कृतज्ञ हव. उपकार जाििारा; हनमक-नमकहलाल; इमानी. [सं.] 
 
कृतज्ञता स्त्री. उपकारार्ी जािीव. [सं.] 
 
कृताकृत हव. १. बेपवा; उदासीन; आवश्यकही नव्हे व अयोग्यही नव्हे असा (केल्या तरी 
र्ालतील, न केल्या तरी र्ालतील अशा गोष्ीसंबधंी); वैकल्ल्पक. २. हनष्ट्काळजीपिाने, अनास्थेने केलेले 
झकवा अहजबात गाळलेले; अधचवट; अपूिच. 
 न. केवळ संभवनीय ल्स्थती; घडण्यार्ी झकवा न घडण्यार्ी संभवनीयता ज्यात सारखी आहे 
अशी ल्स्थती. अल्पस्वल्प सत्त्व, अल्स्तत्व. [सं.] 
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कृतान्न न. हशजहवलेले अन्न, (हवशषेतः) भात. [सं.] 
 
कृतापराध प . १. केलेला ग न्द्हा. २. ग न्द्हा केला आहे अशी व्यक्ती. [सं.] 
 
कृताथय हव. १. ज्याने आय ष्ट्यातील साध्य झकवा हेतू साधला आहे असा; ज्याला काही करायरे् उरले 
नाही असा. २. कृतकृत्य; तृप्त; धन्द्य; समाधान पावलेला; संशय फेडलेला (धमचशास्त्र इ. संबंधी). [सं.] 
 
कृतावस्था स्त्री. आपला हेतू तडीला नेल्यार्ी ल्स्थती; आपल्याकडून आटोकाट प्रयत्न केल्यार्ी 
ल्स्थती. 
 हिहव. आटोकाट; शवेटपयंत; कमीत कमी, जास्तीत जास्त. [सं.] 
 
कृतांजणि, कृतांजिी हव. हातार्ी ओंजळ पसरलेला; ज्याने दोन्द्ही हात जोडले आहेत असा; अगदी 
नम्र; आ्ाशील. [सं.] 
 
कृतांत प . १. मृत्यू; यम; काळ : ‘जैसें महाप्रलयन पसरलें  । कंृतातम ख ॥’ - ्ा १·८८. २. दैव; नशीब. 
३. हसद्ध केलेला हनिचय, हसद्धातं. [सं.] 
 
कृणत, कृती स्त्री. १. कमच; काम; कृत्य; काही कायच करण्यार्ा व्यापार. २. हिया; रीत; पद्धत; य क्ती; 
प्रकार (उद्योग, धंदा इत्यादीर्ा) : ‘देशी धंद्याचं्या कृतीत व यंत्रात काही एक स धारिा कोिास स र्हवतां 
आली नाहन.’ - सेंपू १·१०. ३. केलेले काम; साधलेली गोष्, कायच. ४. ख्याती; परािम : ‘शाण्िव क ळीरे् भपू 
हमळाले सागंाया िंाल्या कृती ।’ - ऐपो १७८. 
 हव. क शल; ह षार : ‘व्यसनन सहाय होउहन आप्ताला होय जो परास  कृती ।’ - मोरोि ११·१५. 
[सं.] 
 
कृणत, कृती स्त्री. (ग.) संख्येर्ा वगच; हद्वघात. [सं.] 
 
कृणतअंक प . (गं्रथ.) साहहत्यारे् वगीकरि करताना लेखकाच्या कलाकृतीर्ा हदलेला िमाकं. 
 
कृणतचातुयय न. अडर्िीच्या प्रसंगात मागच स र्िे; ह षारी. 
 
कृणतप्रधान हव. ज्यात घटनानंा, कृतीला प्राधान्द्य हदले आहे अशी (साहहत्यकृती). 
 
कृणतसमपयि (गं्रथ) पहा : अपचिपहत्रका 
कृणतस्वाम्य न. साहहत्य, कला, संगीत, नाट्य यासंारखी कलाकृती प्रकाहशत करण्यार्ा, हवहशष् 
काळाप रता एखाद्या व्यक्तीला झकवा संस्थेला कायद्याने हदलेला अहधकार. 
 
कृतीचा हव. कृहत्रम; करिीर्ा; बनावट : ‘कृतीर्ी आयाळें जडव हन गळा, प ष् करुनी ।’ - झसहान्द्योल्क्त, 
मराठी ६ वे प स्तक प.ृ १२५ (१८९६). 
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कृतोपकार प . केलेला मोठा उपकार; कृपा; मेहेरबानी. [सं.] 
 
कृत्त हव. कापलेला. [सं.] 
 
कृणत्त, कृत्ती न. १. र्ामडे; कातडे; मृगर्मच. २. कात. [सं.] 
 
कृणत्तका  स्त्री. सत झावीस नक्षत्रापंैकी हतसरे. ह्या नक्षत्रप ंजात सात तारे आहेत. त्यारं्ी आकृती देशी 
वस्तऱ्यासारखी हदसते. [सं.] 
 
कृत्य न. काम; कृती; कायच. [सं. कृ = करिे] 
 
कृत्य न. (ग.) भहूमतीत करायला साहंगतलेली रर्ना; कृहतसापेक्ष हसद्धातं; वस्त पाठ. [सं. कृ = 
करिे] 
 
कृत्यपि न. करण्यार्ी योग्यता : ‘मग कृत्यपिें खरें हनगे । तें त वा ं- ्ा १६·४६४ 
 
कृत्या स्त्री. १. हवनाशक हेतंूसाठी आहि मंत्रतंत्र हसद्धीसाठी बळी देऊन प्रसन्न करून घेतात अशी स्त्री 
देवता; उग्र देवता; राक्षसी : ‘सवाहह र्मू पे्रषी राजा भीमक्षयाथच कृत्यासी ।’ - मोभीष्ट्म ५·३२. २. (ल.) 
भाडंखोर, कज्जे दलाल, कैदाशीि स्त्री. [सं.] 
 
कृत्याकृत्य न. र्ागंले व वाईट काम; योग्यायोग्य कमच; कायाकायच. [सं.] 
 
कृत्याकृत्य हव. धन्द्य. पहा : कृतकृत्य : ‘देवार्ा : भाग्यार्ा : मी कृत्याकृत्य केला’ - लीर् ३·८६. 
 
कृत्यकै्य  न. नाटकाच्या कृतनमधील अपेहक्षत एकात्मता. 
 
कृणत्रम न. खोटेपिा; लबाडी; कपट; कावा : ‘कृहत्रम अवघेहर् ख ंटले ।’ - दास १९·९·५. 
 हव. १. बनावट, करिीरे्, कृतीरे्. समासात - कृहत्रमवषे - रूप इ. २. मन ष्ट्याने केलेले; नैसर्मगक 
नव्हे असे; अनैसर्मगक. [सं.] 
 
कृणत्रम गभयधारिा स्त्री. नर व मादी याचं्या प्रत्यक्ष संभोगाहशवाय मादीला गभचवती करिे 
(नरप्राण्यारे् रेत मादीच्या योहनमागातून गभाशयात घालून). 
 
कृणत्रम तंतू काही रसायने एकहत्रत करून बनवलेला (संश्लेहषत) धागा. रेशमी, स ती झकवा तागार्ा - 
अशा नैसर्मगक साधनापंासून बनवलेल्या धाग्यापेंक्षा वगेळा धागा. उदा. नायलॉन, रेयॉन इ. 
 
कृणत्रम िोिी न. मागाहरन. (शतेकीशतेकरी न १९३७) 
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कृणत्रमतावाद प . (मानस.) नैसर्मगक घटनावंर हेत्वारोप करण्यार्ी म लामंध्ये असिारी प्रवृत झी. उदा. 
ढग का हलतात? - त्यानंा हलावयारे् झकवा हफरावयारे् आहे म्हिून. 
 
कृणत्रम नािे खोटे नािे; कमी हकमतीरे् नािे : ‘असलें  कृहत्रम नािें करून शतेकऱ्यारें् व नेहटव्ह 
व्यापाऱ्यारें् म्हिजे आपल्या बह तेक सवच प्रजेरे् न कसान करण्यास कोित्याही द सऱ्या देशातील सरकार 
तयार िंालें  असतें असें आम्हासं वाटत नाहन.’ - लोहटकेले १·१५१. 
 
कृणत्रम णनवड एका जातीतील अनेक वनस्पतनतून झकवा प्राण्यातूंन मन ष्ट्याच्या आवडीप्रमािे (गरजेप्रमािे) 
हवहशष् ग िय क्त प्रकारारं्ी (प्राण्यारं्ी) पैदाशीकरता झकवा संकर घडवनू आिण्याकहरता केलेली हनवड. 
हकत्येक खाद्यवनस्पती झकवा पाळीव प्रािी मािसाने शकेडो वष ेकेलेल्या हनवडीतूनर् उगम पावले आहेत. 
 
कृणत्रम पुत्र प . मानलेला म लगा; दत झक म लगा. हा आपल्या माताहपतरारें् औध्वचदेहहक करिारा, 
बारा वारसदारापंैकी एक आहे. [सं.] 
 
कृणत्रमपुणत्रका स्त्री. म लनच्या खेळातील बाह ली : ‘आिा हर्रें सरस कृहत्रमप हत्रकाशंी ।’ - वामनहवराट 
५·१३३. 
 
कृणत्रम बाहुिी (वै.) डोळ्यात हशरिारा प्रकाश कमी करण्याकहरता वापरण्यात येिारा सूक्षम हिर असिारा 
पडदा. 
 
कृणत्रम युद्ध १. डावपेर्ारे् य द्ध; गहनमी कावा. २. लटकी लढाई. 
 
कृणत्रम रुपया १. खोटा रुपया; बनावट रुपया. २. ज्यात सोळा आण्यार्ी र्ादंी हनघत नव्हती पि जो 
सरकारी कायद्याने सोळा आिे हकमतीर्ा  मानला जात असे असा रुपया : ‘झहद स्थानातं हल्ली कृहत्रम रुपयार्ा 
प्रसार आहे.’ - भार् ९३. 
 
कृणत्रम रेतन कें द्र न. (कृहष) जेथे माजावर आलेल्या गायी, म्हशी इ. प्राण्यानंा कृहत्रम रीतीने गभचधारिा 
करवली जाते ते हठकाि. 
 
कृणत्रम शत्रू १. आपल्या कृत्यानंी तयार केलेला शत्र.ू २. वरून शत्र त्व पि आतून हमत्रत्व असा मािूस. 
 
कृणत्रमी हव. १. खोटा; कावबेाज; बेईमानी; ढोंगी : ‘मी काहन लबाड कृहत्रमी नव्हे.’ - बाळ २·६८. २. 
बनावट; म िाम केलेला; काल्पहनक; करिीर्ा. पहा : कृहत्रम 
 स्त्री. लबाडी; खोटी वागिूक. 
 
कृत्स्न हव. १. िंाडून सवच; सगळे. २. पूिच; प रेपूर; भरपूर; संपूिच. [सं.] 
 
कृदंत न. (व्या.) धातूवरून अथवा हियापदावरून साधलेला शब्द; धात साहधत. काळ झकवा प रुष 
यारं्ा बोध न होिारे असे धातूरे् रूप. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कृदंतकाळ प . कृतातंकाळ. पहा : करदनकाळ, कृतातं [सं. कृतातं + काळ] 
 
कृदांत प . कृतातं (अप.) : ‘न बाधे काळकृदातंक्षोभ ।’ - दाहव २१६. [सं. कृतातं] 
 
कृपि हव. १. कंजूष; हर्कू्क; कवडीर् ंबक : ‘शरीरभोगाकडे । पाहाता ंकृपि  आवडे ।’ - ्ा १३·२०९. 
२. गरीब; दहररी; दीनवािा; केहवलवािा (म रा, रे्हरा, भाषि). ३. क्ष र; संक हर्त मनार्ा. [सं.] 
 
कृपा स्त्री. १. दया; मेहेरबानी; करुिा. २. दाखहवलेली दया; केलेला अन ग्रह. ३. अन कूल वृत झी; 
अन ग्रह ब द्धी; सद भाव. ४. (भक्ती) ईर्श्री कृपा; अन ग्रह : ‘अंबे त िंी कृपा जोडे । तरी म काही वेदशास्त्र पढे 
।’ - हहर १·२७. कृपामृत, कृपारस, कृपावृष्ी असे कृपापूवचपदघहटत समास प ष्ट्कळ आहेत. [सं.] (वा.) कृपा 
करिे - द सऱ्यारे् भले करिे; एखाद्याला हव ेते देिे. 
 
कृपाकटाक्ष, कृपादृणष्ट, कृपादृष्टी प . स्त्री. १. दयादृष्ी; दयेने, अन कंपेने पाहिे. २. कृपा, मेहेरबानी 
दाखहविे, करिे : ‘कृपादृष्ी दासाकडे पाहे ।’ - दत झार्ी आरती. [सं.] 
 
कृपाग्क्िन्न हव. दयेने पािंर फ टलेला; दयारच; कृपाळू. [सं.] 
 
कृपाि न. १ तरवार; खड ग; खंजीर. २. शीख धमार्ा मािूस जवळ बाळगतो ते शस्त्र. 
 
कृपाणिकाग्स्थ, कृपाणिकास्थी प . (प्राहि.) तरवारीसारखा ज्याचं्या हाडारं्ा सागंाडा आहे असे 
प्रािी. [सं.] 
 
कृपािी स्त्री. लहान तरवार. [सं. कृपाि] 
 
कृपाणनणध, कृपाणनधी प . अत्यंत कृपाळू; कृपेर्ा ठेवा; कृपासागर. [सं.] 
 
कृपापांग प . कृपाप्रसाद. 
 
कृपाबोध प . दयाळूपिा. 
 
कृपाविोकन न. मेहेरनजर; दया. 
 हव. कृपेने पाहिारा; कृपादृष्ी; सहान भतूी दशचहविारा. [सं.] 
कृपावंत, कृपाळ, कृपाळा, कृपाळू, कृपािू हव. १. दयाळू; मायाळू, उपकारी, अन ग्रही. २. ज्याला दया 
आली आहे असा. 
 
कृपाळुपि न. दया; कीव : ‘येिे संग्रामारे्हन अवसरें । येथ कृपाळ पि न पकरे ।’ - ्ा २·२३. 
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कृणम, कृमी प . १. हकडा; अळी; कीटक; लहान जंतू : ‘जै तै्रहवध्य आदी ब्रह्ा । अंतन कृमी ।’ - ्ा 
१८·५२५. या वगांतील प्राण्यारें् शरीर वटेोळ्यारें् असते. हे सरपटिारे असून नारू, जंत, अळी या प्रकारातले 
आहेत. २. (अव.) जंत (पोटातील). [सं.] 
 
कृणमघ्न, कृणमनाशक, कृणमनाशक घातक, कृणमनाशक हारक, कृणमहर हव. कृमनर्ा नाश करिारे, 
पोटातील कृमी नष् करिारे (जंत पाडण्यारे् औषध, जंतारे् औषध.). [सं.] 
 
कृणमणछद्र न. हकड्ाचं्या हालर्ालीम ळे पडलेले लहान भोक. 
 
कृणमवाताळे न. पोटात जंताम ळे होिारी वातहवकृती. 
 
कृणमशूि प . एक रोग; जंताम ळे पोट द खिे : ‘कृहमशूलें  तळमळी तें । तयावहरतें ।’ - गीता 
१३·२४९६ [सं.] 
 
कृमी प . हकरहमजी रंग; कोहर्नील. [सं.] 
 
कृमी हव. ज्याला जंतहवकार िंाला आहे असा. [सं.] 
 
कृश हव. १. रोडका; ल कडा; द बळा; सडपातळ; बारीक. २. नाजूक; पातळ (वस्तू). [सं.] 
 
कृशर, कृशरान्न न. हखर्डी. [सं. कृसर] 
 
कृशान, कृशानु, कृशानू, कृशानन, न. प . अग्नी; हवस्तव : ‘खालन रे्तहवती महा कृशानन ।’ - राहव 
१·१३०. [सं.] 
 
कृशांग, कृशांगी हव. रोडक्या शरीरार्ा, हकडहकडीत; सडपातळ बाधं्यार्ी. : ‘पोरे सदैव रडती क्ष हधते 
कृशागें ।’ - वामन, नवनीत १४०; [सं.] 
 
कृषक, कृणषक, कृणषजीणव, कृणषजीवी, कृषीवि, कृषीवळ हव. प . शतेकरी; क िबी; शते कसिारा : ‘नाना 
कृषीवळ  आप लें  । पाघं रवी पेहरलें  ।’ - ्ा १३•२०७. [सं.] 
 
कृषकशास्त्र न. वनस्पतनर्ी लागवड, जोपासना, संग्रह, पशूरं्ी हनपज व त्यारं्ी वाढ, त्यारं्ा 
उपयोग इ. हवषयारें् हववेर्न करिारे शास्त्र; शतेकीरे् शास्त्र. 
 
कृणष, कृषी स्त्री. शतेी; शतेकी; शतेकाम : ‘झकबह ना कृषी हजिे’। - ्ा १८·८८१. [सं. कृष्] 
 
कृणषकक्रांती (कृषी) शते जहमनीर्ी प्रत स धारिे, जहमनीरे् समाजाहभम ख रीतीने केलेले वाटप, स धाहरत 
तंत्र्ान, संकहरत बी-हबयािे, पयावरिान रूप हपकारं्ी हनवड यासंारख्या बदलामं ळे होिारी 
कृहषउत्पादनातील प्रर्डं वाढ. 
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कृणषकमय न. शतेनागंरिी; नागंरट; जमीन कसिे. [सं.] 
 
कृणषवतय प . पोत चगीज पूवचकालीन सरकारला ग्रामसंस्थाकंडून हमळिारा कर. (गो.) [सं.] 
 
कृणषणवभाग प . (कृहष.) हवामान, हपके, जहमनीर्ा कस इत्यादीबाबत समान ल्स्थती असलेला 
भभूाग. 
 
कृणषशास्त्र न. शतेकी, हपकारं्ी लागवड, पश धन इ. र्ा अभ्यास करिारे व त्याचं्या हवकासार्ा 
हवर्ार करिारे शास्त्र. [सं.] 
 
कृष्ट, कुष्ट हव. कडवी; ि द्ध; नाखूष. 
 
कृष्ि हव. १. काळा; पाण्याने भरलेल्या मेघासारखा; सावळा. २. कपटी; द ष्. [सं.] (वा.) कृष्ट्ि 
करिे – काळे करिे; तोंड हफरहविे; नाहीसे होिे. कृष्ट्िविच होिे - काळे होिे; एखादी वस्तू, मरिाने झकवा 
अन्द्य तऱ्हेने दृहष्आड होिे. (एखाद्यार्ा अत्यंत हतरस्कार आला असता उपयोगात आितात.) 
 
कृष्िअनुशीतन न. (यंत्र) लोखंड ९००° से. पयंत तापवनू हळू हळू थंड करिे. त्याम ळे त्यार्ा रंग 
काळसर बनतो. 
 
कृष्िकनक प . काळा धोत्रा. [सं.] 
 
कृष्िकमळ न. एक वले व त्यावरील फूल. हे हनळसर रंगारे् असते. 
 
कृष्िकारस्थान न. ग प्तपिाने केलेला द ष्पिार्ा कट. 
 
कृष्िकावळा प . सोनकावळा; ज्यार्ी मान पाढंरी असते असा कावळा. (श्रीकृष्ट्िाने या कावळ्याच्या 
मानेला दही फासले अशी दंतकथा आहे यावरून.) 
 
कृष्िकृत्य न. वाईट, कपटी, नीर्, काळेबेरे कृत्य. [सं.] 
 
कृष्िगुजरी स्त्री. ल गड्ार्ी एक जात. 
 
कृष्िगं्रणथ, कृष्िगं्रथी स्त्री. सोडण्यास कठीि अशी गाठ (श्रीकृष्ट्िाने गोक ळात एका गवळ्याच्या 
दाढीर्ी आहि त्याच्या बायकोच्या विेीर्ी गाठ बाधंली होती, त्यावरून.) [सं.] 
 
कृष्ितािू, कृष्िटािू, कृष्िताळू, कृष्िटाळू, हव. ज्यार्ी टाळू काळी आहे असा (घोडा). हे 
अश भहर्न्द्ह मानतात. 
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कृष्िपक्ष पु. १. काळोख्या रात्रीर्ा पंधरवडा; वद्य पक्ष; ज्यामध्ये र्रंाच्या कला उत झरोत झर कमी 
होत जातात तो पक्ष. २. (ल.) उतरती कळा, वय; ऱ्हास. ३. ज्याच्याकडे दोष आहे असा पक्ष, बाजू : 
‘आल्स्तक व नाल्स्तक, श क्लपक्ष व कृष्ट्िपक्ष अशा जोडप्यातंील तंटे एक तर स्वल्पजीहव असतात....’ - आगर 
३•२०२. [सं.] 
 
कृष्िपक्ष, शुक्िपक्ष १. घट आहि वाढ; क्षय आहि वृद्धी. २. खोटेपिा व खरेपिा; वाईट आहि र्ागंले. 
[सं.] 
 
कृष्िपक्षी हव. हवद र जातीरे् लोक. (ना.) 
 
कृष्िमिी प . हववाहहत हस्त्रयानंी घालायर्ा काळ्या मण्यारं्ा गळेसर. [सं.] 
 
कृष्िमूर्णत, कृष्िमूती स्त्री. अहतशय काळा, काळाक ळक ळीत मािूस. [सं.] 
 
कृष्िमृग, कृष्िसार प . काळवीट : ‘शरभाप ढें हटकेना झसहहह मग काय कृष्ट्िसार हथरे ।’ - मोरोि 
११·६७. [सं.] 
 
कृष्िमृणत्तका स्त्री. बदं कीर्ी दारू. [सं.] 
 
कृष्िमेचु १. काळा संगममचर; हसरसाळ पाषाि : ‘ऐसी कृष्ट्िमेर् र्ी उगवनी । स देवो देखताय 
नयनी ।’ - नरुस्व १०३. २. काळे रत्न : ‘तो उर्श्रवयेाहर्ये जावळीर्ा : तैसा स्वते विच कृष्ट्िमेर् र्ा -’ नरूस्व 
२७४०. 
 
कृष्िरक्तउष्िता (यंत्र.) अंदाजे ६००° सें. तापमानापयंत हदलेली उष्ट्िता. 
 
कृष्िवियधारी पेशी (वै.) काळे झकवा गडद तपहकरी रंगरव्य असलेल्या पेशी. केस, त्वर्ा यारं्ा रंग या 
पेशनच्या कमी-जास्त प्रमािावर अवलंबनू असतो. 
 
कृष्िणविास, कृष्िक्रीडा प . स्त्री. १. श्रीकृष्ट्िाच्या गोक ळातील िीडा, खोड्ा, लीला, प डंावा. २. (ल.) 
अवाच्य खोड्ा, खेळ. ३. (ल.) व्यहभर्ार; स रत हवलास. [सं.] 
 
कृष्िसट हव. मानेवरील केस काळे, आवाज मेघनगाऱ्याप्रमािे गंभीर, र्श्ास कृष्ट्िसपासारखा, 
गती उत झम आहि धाडसी असा (घोडा). - अर्श्प १·२३. 
कृष्िागर, कृष्िागरु प . र्दंनारे् एक प्रकाररे् िंाड : ‘कृष्ट्िागर मलयागर पहरमळ । देवदार वृक्ष 
तेथें ।’ - हहर २३·१००. [सं. कृष्ट्ि + अगरु] 
 
कृष्िाची गाय इंरगोप, पावसाळ्यात आढळिारा, लहान, ताबंड्ा रंगार्ा, प ष्ट्कळ पायारं्ा हकडा. हे हकडे 
सम दायाने राहतात. 
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कृष्िाणजन न. काळहवटारे् झकवा सामान्द्यतः हहरिारे् कातडे; मृगाहजन : ‘नाहन नाहन र्माआत  । 
कृष्ट्िाहजन व्याघ्ाबंर ।’ - त गा ३४२. [सं.] 
 
कृष्िापयि न. १. कृष्ट्िभक्तीने ब्राह्िाला अगर देवळाला जमीन दान देिे. २. स्वत्व न ठेवता 
केलेले दान. (हि. करिे). [सं.] 
 
कृष्िावतय हव. शरीरावर एखाद्या हठकािी शखंाप्रमािे भोवरा असलेला (घोडा). हे श भहर्न्द्ह 
मानतात. - अर्श्प १·९१. [सं.] 
 
कृष्िावळ प . कादं्याला हवनोदाने म्हितात. कारि तो उभा हर्रला म्हिजे शखंाकृती आहि 
आडवा हर्रला म्हिजे र्िाकृती हदसतो आहि शखं, र्ि ही कृष्ट्िार्ी आय धे आहेत : ‘आगस्तीर्ें मूत्र गळा 
लाव हन म्हिती कृष्ट्िावळ ।’ - त गा २८२४. [सं. कृष्ट्ि + वलय = कृष्ट्िावळ] 
 
कृष्िावळा प . घोड्ाच्या पायाच्या आतील बाजूस होिारे आवाळू. 
 
कृस्य हव. कृश : ‘तै देह कृस्य होते की’ - लीर्पू ५७४. 
 
कंृतक प . (वै.) प ढर्ा दात; र्ौकडीर्ा-िेदक-दात. [सं.] 
 हव. कराडंिारे; क रतडिारे. [सं. कृत् - कंृत् = क रतडिे] 
 
कंृतकप्रािी प . एक प्राहिवगच. हे प्रािी पालेभाज्या गवत क रतडून खातात. उदा. ससा, उंदीर, 
खार इ. 
 
कंृतन न. १. कापिी. २. नखाने, दातानंी क रतडिे. [सं. कृत् - कंृत् = क रतडिे] 
 
क्िृप्त हव. १. शोधून काढलेले; नवीन हनमाि केलेले; रर्लेले, बनहवलेले. २. हनप ि; शहािा; ह षार; 
तरबेज : ‘न त जहवना आत्ममतें क्लृप्त त ज असे ।’ - आप १७. [सं. क्लृप्] 
 
क्िृग्प्त, क्िृप्ती स्त्री. १. य क्ती; कला; र्ात यच; शोध; शक्कल; कल्पना; हेतू साधण्यार्ी र्त राईर्ी योजना 
: ‘कोिी रासायहनक शोध लाहवले झकवा कोिी क्लृल्प्त काढल्या....’ - सेंपू २. (प्रस्तावना) ११. २. कल्पना; 
मसलत; य क्ती; उपाय; तजवीज; तोड (मनामधील). ३. (गूढ, ग ंताग ंतीच्या यंत्रार्ी) कळ; रर्ना; ते 
र्ालहवण्यार्ी रीत; त्यार्ा उपयोग करण्यार्ी हहकमत. [सं.] 
 
के 
 
के, कें  हिहव. कोठे : ‘तये वेळन तंू कविें कें  । देखावासी ॥’ - ्ा १·२२९. [सं. क्व] 
 
के, कें  हिहव. कसे : ‘परदैवा कें  नादंिें । आप लेहन आंगें ।’ - ऋ ४२. [सं. कथ] 
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के, कें  सना. काय : ‘तंव कें  नारद  भिे ।’ - हशव १२६. [सं. हकम = काय] 
 
केउता, केउती, केउते हिहव. १. कोठे : ‘र्ैतन्द्य गेलें  नेिो केउतन ।’ - हशव ८२८; २. कोठला; कोठील : 
‘तेथ केउता प्रसंग  । मोक्षार्ा तो ॥’ - ्ा १६·४५३. [सं. क त्र] ३. कशाला : ‘केउता कल्पतरूवरी फ लोरा ।’ 
- ्ा १०·११. ४. कसा; कशी : ‘मज साडूंहन केउती । गोवळाप्रती जातेसी ।’ - एभा १२·१०१; ‘प्रळयानळा देता 
खेंव । पतंग वारें् केउता ।’ - म हवराट ६·५४. ५. कोिता; कसला : ‘अनंगा केउता हाहथएरू ।’ - हशव २६५. 
६. केव्हा. [सं. हकयत् + उत] 
 
केउिवािा, केउिवािी, केउिवािे हव. दीनवािा. पहा : केहवलवािा : ‘येती शरि त ला जे 
केउलवािे न ते जना हदसती ।’ - मोभीष्ट्म १·४५. 
 
केऊं उद्गा. क रयारे् केकाटिे; क्यंव : ‘र्ोरटें स नें माहरलें  टाळें  । केऊं करी पहर न संडी र्ाळे ।’ - त गा 
८८६. (हि. करिे) 
 
केकट न. क ते्र : ‘आवो कें कट खाइल म्हिे :’ - गोप्र १९. 
 
केकटिे, केकिे, केकाविे अहि १. द ःखाने ओरडिे; आतच स्वर काढिे; भ कंिे (क ते्र, पोर इ. नी) 
: ‘तें कोल्हें केकटून केकटून उड्ा मारून मारून ...’ -नाक  ३·२४. ३. झककाळिे; मोठ्याने रडिे. [ध्व.] 
 
केकट्टां हव. अधे हपकलेले (भात). (गो.) 
 
केकत, केकती, कंकताट, कंकताड न. स्त्री घायपातीरे् फूल व िंाड; हे उष्ट्ि प्रदेशात होते. हे 
क ं पिाला लावतात. याच्या पातनरे् उभे व सरळ तंतू हनघतात. त्यारं्ी हटकाऊ वसे्र हवितात. याच्यापासून 
दोरखंडेही करतात. [सं. केतक] 
 
केकत, केकती पहा : केतक, केतकी 
 
केकतडाचे सळ (र्ाभंारी) दोर; र्ामड्ार्ी हपशवी हशवण्यासाठी कातड्ाऐवजी उपयोगात आितात ते; 
घायपातारे् दोर; तोडा; पन्द्हळी. 
 
केकया, केकयी स्त्री. १. कैकेयी; भरतार्ी आई. २. (ल.) भाडंखोर, कैदाशीि, कजाग स्त्री. [सं.] 
 
केकरा, केकरी, केकरु प . स्त्री. न. मेंढीरे् पोर. पहा : कोकरा, कोकरी, कोकरू 
 
केकरे न. फावडे, खोरे, कें गरे. (राजा.) 
 
केकसिे अहि. खेकसिे; वसकन अंगावर जािे. [ध्व.] 
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केकसा, केकसा मावशी स्त्री. १. पहा : केकया, केकयी २. ककच शा; कजाग स्त्री. २. भेसूर, हकळसवािी 
स्त्री. [सं. कैकस राक्षस] 
 
केका स्त्री. १. मोरारे् ओरडिे, टाहो, ध्वनी. २. मोरापतं कवीनी केलेल्या केकावली रर्नेतील आया. 
[सं.] 
 
केकाटिे अहि. १. ओरडिे; मोठ्याने हाक मारिे. २. हेल काढून रडिे. ३. ककच श ओरडिे : 
‘रेल्वरे्ी मालगाडी मोठ्याने केकाट, केकाट केकाटून थाबंली.’ - हाझर् ५१. ४. द ःखाने झकवा वदेनेने मोठ्याने 
ओरडिे. ३ भ कंिे. तें (स नें) केकाटले’ - लीर्उ ५०. 
 
केकाि न. सम दाय : ‘घेऊहन इंहरयारं्ी केकािे ।’ - ्ा १८·४६४. 
 
केकािे न. १. केकाि नावाच्या देशातील घोडा; घोड्ार्ा एक प्रकार : ‘जालौरीरे् कें कािे थोरू ।’ - 
हशव ९३७. २. एक देश. ३. दौड; धाव. 
 
केकािे न. दोरखंड. 
 
केकार प . मोरारे् ओरडिे : ‘मयोर गजचती केकारे’। - म आहद १५·७२ [सं. केका + रव] 
 
केकी प . मोर. [सं.] 
 
केकी कोळसा (भ शा) ऊध्वचपतनानंतर कोकमध्ये रूपातंहरत होिारा दगडी कोळशार्ा प्रकार. 
 
केकें  उद्गा. केकटिे; केकिे. (हि. करिे.) [ध्व.] 
 
केगई, केघई स्त्री. भाडंक दळ, भाडंखोर, द ष् स्त्री; हट्टी स्त्री. 
 
केगद, केगादी स्त्री. केवडा. पहा : केतक, केतकी [सं. केतक] 
 
केगया, केगामती पहा : केकया, केकयी 
 
केगरे न. फावडे; खोरे. 
 
केणचत हव. काही; काही लोक. [सं. कहश्चत् (अव.)] 
 
केणचन्मत न. सवांना मान्द्य नसिारे मत; काही लोकारें् मत. 
 
केज, केजी, केजे न. मालाच्या मोबदल्यारे् धान्द्य, नारळ इ. पदाथच; हवहनमयाथच हदलेली वस्तू. 
उदा. माळिीकडून भाजी घेऊन धान्द्यरूपाने हदलेली झकमत. (हि. घालिे.) (माि. व.) : ‘आदरासी मोल 
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नये लाव ूकेजें ।’ - त गा ३४०४. २. मोबदला; मालार्ी देवघेव. [सं. िेय] (वा.) केज्यास कापूर होिे - भारी 
हकमतीर्ा पदाथच हलक्या हकमतीला हवकला जािे. 
 
केजिे उहि. नारळ, धान्द्य इ. देऊन त्याबदल्यात मासळीर्ा क ट्टा अगर भाजीपाला घेिे. (को.) 
 
केटर हव. अंगाने हकरकोळ (जनावर). (व.) 
 
केटा हव. हकडका; क जका; स मार (माल). (माि.) [क. केटट् = वाईट] 
 
केड हव. करू; कृपि; हर्कू्क. 
 
केड नासिे; नास. (बे.) [क. केहडस  = नाश करिे] 
 
केडगा हव. कळ, भाडंि लाविारा. (कर.) [क. केहडस ] 
 
केडिार  हव. अवहेलना करिारा. (गो.) 
 
केडिा हिहव. केव्हा. (हर्.) [सं. हकयत + वेला] 
 
केडिाविे वडेाविे. (क .) [सं. कट ] 
 
केडशी स्त्री. ब रशी; ब रा. [क. केड  = नासिे] 
 
केडूळ, केडोळ हिहव. एवढा वेळ; हकतीतरी वळे; फार वेळ. [सं. हकयत् वेला] 
 
केढवळ, केढोळ प . प ष्ट्कळ वेळ; हकती वेळ; फार वेळ. 
 
केढवळचा, केढोळचा हव. हकती वेळर्ा; केव्हार्ा; बऱ्यार् वळेापासून. 
 
केिा, केिी प . स्त्री. केना नावार्ी शतेात उगविारी भाजी. यार्ी फ ले हनळी-जाभंळी असतात. ह्याला 
कातरपाने येतात. 
 
केिाकुरडुची भाजी, केण्याकंुजऱ्याची भाजी केिा आहि क ं जरा या दोन हलक्या पालेभाज्या आहेत. 
त्यावरून हभकार अन्न. पहा : कळिाकोंडा : ‘घागरी मडक्यात काहंी दािे पहा, दळून त्यार्ी भाकरी कर, 
केिी क रडूर्ी भाजी कर.’ -संपत शहनवारर्ी कहािी ३२. 
 
केिी, केिे प . न. १. हविीर्ा माल; मालारे् गाठोडे : ‘तरी तैसी एथ काहंन । साहवयार्ी केिी नाहन ।’ 
- ्ा ६·३४१. २. वस्तू; प्रकार. ३. बाजारात हवकायला आलेल्या हजनसावंर (माल, वस्तंूवर) देशम ख-
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देशपाडें वगैरे वतनदारारं्ा कर. सरकारी कर. ४. व्यापारहवषयक पदाथच (हवशषेतः धान्द्य, फळे, भाजी इ.) : 
‘इया पाटिन जें केिे उघटे ।’ - पाटिर्ा शीलालेख. ५. वतावळा, वर लाविे. ६. पैसा, डबोले. (मावळी). 
 
केिी स्त्री. कमतरता; अडर्ि : ‘उपायार्ी नाहह । केहि येथें ॥’ - रा्ा ९•४६७. 
 
केिे न. द कान : ‘नातहर जालंधाच्या पाटिन । जेहव केिें लावण्यार्ें’ - उगी ६२५. 
 
केिे न. बासनाभोवती बाधंायर्ी स तार्ी झकवा रेशमार्ी दोरी; बधंन. पहा : केविे : ‘तया ध्वहनतार्ें 
केिें सोडूहन ।’ - ्ा ६·२९२. (वा.) केण्यार्ी समाधी घेिे - रेशमी दोरीर्ा गळफास लावनू घेिे : ‘तेथेंर् 
केण्यार्ी समाधी प डंहलकाच्या देवालयाच्या सहन्नध घेऊन मृत्य  पावले.’ - हर्टिीस बखर म हर ४·४२. 
 
केण्या हिहव. कोठून; कोित्या वाटेने, मागाने. (हर्.) 
 
केत प . केतू; ध्वज. 
 
केत प . इच्िा; हौस : ‘र्श्श रप्रम ख सासू कृष्ट्ि आराहध केते ।’ -मंराधा ७८. 
 
केत प . १. िंाडार्ा नार, गाभा. (राजा.) २. िंाडातील जून लाकूड. 
 
केतक न. १ केवडा; केवड्ारे् किीस. २. किसारे् एक पान, पात. ३. डोक्यातील सोन्द्यार्ा एक 
दाहगना. [सं.] 
 
केतकट स्त्री. केतकीरे् िंाड; केवडा. (को.) 
 न. केतकीरे् लाकूड. 
 
केतकपान पहा : केतक ३ 
 
केतकी स्त्री. केवड्ारे् िंाड. पहा : केतक [सं.] 
 हव. केतकीच्या पानासारख्या रंग. 
 
केतकी स्त्री. एक प्रकारर्ा पक्षी; र्ाभंारीि पक्षी. (को.) 
 
केतकी वज्र खड गार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
केतके न. गूळ उकरण्यारे् उलथिे. (बे.) [क. हकत झ  = उपटिे] 
 
केतन न. ध्वज; पताका; हनशाि; हर्न्द्ह. [सं.] 
 
केती हव. हकती : ‘हें येकेक केती साघंाव े।’ - रा्ा ७·५१. 
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केतुक अहव. हकती : ‘भटो, अटनन कोिा गावन केत का काळ असावे?’ - स्मृस्थ २१४. 
 
केतुका, केतुकी, केतुके, केतुिा, केतुिी, केतुिे हव. केवढा; हकती; कसला; हकतीसे : ‘ते सैन्द्य  सागंौ 
केत लें  ।’ - हशव १०३१; ‘हें औट हात मोटकें  । कन केवढें पा ंकेत कें  ।’ - ्ा १३·१२; ‘तक्षकहवषार्ा केत ला केवा 
।’ - म आहद ८·१९. [सं. हकयत् + क] 
 
केतु, केतू प . १. (ज्यो.) नवग्रहातंील काल्पहनक नववा ग्रह. २. एक दैत्य. यारे् हशर हवष्ट्िूने 
मोहहनीरूप घेऊन उडवले. पहा : राहू. ३. धूमकेत ; शेंडे नक्षत्र : ‘उदैजिे केतूरे् जैसें ।’ - ्ा १६·३१९. [सं.] 
 
केतु, केतू प . हनशाि. [सं.] 
 
केतुि हव. केवढे : ‘कवि केत ला । कविार्ा कैं  जन्द्मला ।’ - ्ा १०·६६. 
 
केते-पान न. र्नंकारं्नी गंहजफाच्या खेळात र्ारी ह कूम एकाला आल्याने होिारी जीत. 
 
केथवर हिहव. कोठवर; कोठपयंत; हकती लाबं. 
 
केथेमेथे हकरकोळ : ‘केथे मेथें मागत होतो.’ - वर् ३०२. 
 
केदवळ, कदोळ, केदोळ हिहव. हकती वळे; केवढा वळे. (क .) 
 
केदार न. प . १. शते. २. मळा. ३. पाटार्ा बाधं : ‘वाटेस फ टता ंकेदार ।’ - पापं्र १·६६. ४. केदारेर्श्रारे् 
स्थान; बहरकेदार. [सं.] 
 
केदार प . एक वृक्ष. 
 
केदारखंड प . शतेबाधं; पािी अडहवण्यासाठी बाधंलेला बधंारा : ‘केदारखंड - बधंन आ्ाप हन 
धाहडला त म्ही म्हिती ।’ - मोआहद २·१९. 
 
केदारनाट प . (संगीत) हबलावल थाटार्ा राग. केदार आहि नट या रागारं्ा जोडराग. गानसमय 
रात्र. 
 
केदारयोग प . (ज्यो.) पहत्रकेत सातही ग्रह र्ार स्थानामंध्ये झकवा एकसारख्या र्ारी स्थानामंध्ये 
असतील तर हा योग होतो. या योगावर मािूस श्रीमंत, आळशी, ब हद्धमान, आप्तावंर उपकार करिारा असा 
असतो. 
 
केदारी स्त्री. नैवदे्य : ‘हपरारे् केदारीस तादूंळ, केळी.’ - बाबारो २·१०१. 
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केदो हव. केवढा. (गो. क .) 
 
केद्वा, केधवा हिहव. केव्हा; कधी; कोित्या वळेी : ‘त का म्हिे धीर नाहन माझ्या जीवा । भेटसी केधवा 
पाडं रंगा ॥’ - त गा ८४६. [सं. कदा] 
 
केन आऊत; नागंर. 
 
केनशी स्त्री. १. ब रशी; ब रा. (को.) पहा : कें डशी २. लोिा. 
 
केनसाविे अहि. (अन्न इत्यादी पदाथच) ब रसिे; ब रशी येिे. (को.) 
 
केना पहा : केिा (वाई) 
 
केनाइट न. (भशूा.) खहनज क्षारापंैकी एक. 
 
केनाळ न. एक प्रकाररे् भातारे् बी; करग ंट; कोळपा. (गो.) 
 
केनी पहा : केना, केिी 
 
केनी पहा : केनशी 
 
केप स्त्री. १. बदं कीच्या घोड्ार्ा ज्यावर आघात होऊन बार उडतो ती ताबं्यार्ी लहान टोपी. २. 
हदवाळीत म लाचं्या हपस्त लात घालायर्ी दारू भरलेली कागदी र्कती. [इं. कॅप] 
 
केपगुजबरी स्त्री. एक फळिंाड; ढोलाबंा. [इं.] 
 
केबरा प . १. शतेातून कोठारात भात नेत असताना येिारी तूट भरून हनघावी म्हिून हदलेली सूट, 
भत झा. २. हविीसाठी साठवलेल्या सरासरी हपकार्ी न कसानभरपाई करण्यासाठी बसवलेली पट्टी. 
 
केबि स्त्री. १. ताराचं्या ज डग्यारं्ा दोर; तारेर्ा जाड मजबतू दोर. २. सम रपार तारेने पाठवलेला 
संदेश. [इं.] 
 
केबि उपग्रहाद्वारे संदेश पोहोर्हविारी यंत्रिा. 
 
केणबन स्त्री. १. आगबोटीतील प्रवाशारं्ी खोली. २. कायालयात वहरष्ठ अहधकाऱ्यासाठी असलेली स्वतंत्र 
लहान खोली. [इं.] 
 
केम न. (भशूा.) हहमनदी हवतळल्याम ळे हतच्या पाण्याबरोबर वाहून आलेला गाळ, रेती इत्यादननी 
बनलेले लाबंट टेकाड. [इं.] 
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केम न. यंत्राच्या हवहशष् प्रकारच्या गतीरे् द सऱ्या प्रकारच्या गतीत रूपातंर (वाटोळ्या गतीरे् मागे 
प ढे होिाऱ्या गतीत) करायरे् साधन. [डर् कॅम] 
 
केमटा हव. हेमटा; हर्कू्क; कृपि; पहा : केड 
 
केमि स्त्री. काव; ह रम ंज; गेरू. (बे.) 
 
केमर पहा : कें बरे : ‘डबक्यातून आहि हहरवळीतून आसरा घेिाऱ्या केमरानंी (घ ंग रट्यानंी) तो आसरा 
सोडला.’ - मार्ू ३२१. 
 
केमशी स्त्री. ब रशी. पहा : कें डशी 
 
केमसा, केमशी प . स्त्री. प रुष अथवा स्त्रीला बायका देतात ती एक हशवी. 
 
केयरू न. १. दंडामधील कडे, वळे; बाजूबदं : ‘जैसा केय राहदकन कस  । स विार्ा ॥’ - ्ा १३•१०६५. 
२. कंकि. 
 
केर प . न. १. कर्रा; गवताच्या काड्ा; ध रळा; शिे, माती, गवत, पाने इत्यादनर्ा वाईटसाईट अंश. 
२. गाळ; रेंदा; हनरुपयोगी पदाथच; अवहशष् भाग. ३. बारीक कि; गवतकाडी, कसपट, त कडा इ. 
(साखरेतील, धान्द्यातील, कापसातील.) (को.) [क. हकर, केर] (वा.) केर हफटिे- कर्ऱ्याप्रमािे उडून 
जािे; नाश होिे : ‘तेथ भेडारं्ी कवि मात  । कारं्या केर हफटत  ।’ - ्ा १३४. केर फेडिे - नाश करिे. 
केरवारा करिे - घरातील हनरहनराळी कामे करिे. १. (ल.) धसफस करून काम हबघडविे; नासिे; खराब 
करिे. २. हतरस्काराने नाकारिे. (उपदेश वगैरे.) 
 
केर प . अभ्र; ढग : ‘जैसा केरु फीटलेया अभाली । दीहठ हरगे सूयचमंडलन । - रा्ा १०•७४. २. संशय. 
 
केर स्त्री. दोन डोंगरामंधील लाबंट शतेजमीन; पावसाळी हंगामार्ी शतेजमीन. (गो.) 
केर प . मासळी. (गो.) 
 
केर प . मोठा, उंर् रथ. उदा. म्हाळसेर्ा केर. 
 
केरकचरा प . केर व इतर हनरुपयोगी वस्तंूना उिेशून वापरण्यार्ा शब्द. 
 
केरकतवार, केरकारत, केरकुग्ध्वत प . अडगळ; गाळसाळ; केरकर्रा. [केररे् हद्व.] 
 
केरकसपट, केरकस्तान न. केरकर्रा; गवतकाडी; गाळसाळ. 
 
केरकार, केरकारू प . िंाडलोट करिारा. 
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केरकोंडा प . केर व कोंडा; घरार्ी िंाडलोट करिे वगैरेसारखी हलकी नोकरी. (हनवाहारे् 
साधन म्हिून केलेली.) 
 
केरडोक न. िपरापासून लोंबिारे जाळे; कोहळष्के; गवताच्या काड्ा; 
 
केरिे अहि. खािे. 
 
केरपट्टी  स्त्री. केरनेिावळ; केर काढण्यासाठी जे िंाडूवाले नेमतात त्यारं्ा खर्च भागवण्यासाठी 
बसवलेला कर. 
 
केरपािी, केरपोतेरे न. िंाडलोट, पािी भरिे, सारविे, सडासंमाजचन वगैरे बायकारं्ी रोजर्ी 
कामे. 
 
केरिी स्त्री. खगोलहवद्या; नक्षत्र्ान. 
 
केरपातेर न. केरकर्रा. 
 
केरपंुजा  प . केरार्ा ढीग. 
 
केरवळ्या (कोिाच्या) प अव. कोिफळार्ा केलेला एक खाद्यपदाथच. 
 
केरवा प . हर्नी मातीरे् एक भाडें : ‘केरवा नावंारे् हर्नी मातीर्ें पात्र आहे त्यातं एक म ंबईमि 
ग लाबपािी असतें.’ -म ंव्या ११९. [फा. कहरुवा] 
 
केरवा प . तबल्यार्ा एक बोल. याच्या र्ार मात्रा असतात. 
 
केरवा प . केरवा नार्. पहा : कारवा 
केरवा प . १. बागंड्ारं्ा एक प्रकार. २. हपवळा दृष्मिी; तृिमिी : ‘आंबर नावारे् एक खहनज आहे. 
केरवा मिी त्यार्ा केलेला असतो.’ - वनश्री १०७. [फा. कह् रुवा] 
 
केरवारा  प . िंाडलोट : ‘सवच वाड्ार्ा केरवारा सिावारी िंाला म्हिजे फार िंाले.’ - भहद 
५१. 
 
केरवाऱ्यात, केरवाऱ्यात णनशी १. केरात, घािीत. २. (ल.) केरवाऱ्यावर उडून गेलेला. 
 
केरसुिी, केरसोिी स्त्री. १. केर िंाडण्यासाठी झशदीच्या पातनर्ी अगर नारळीच्या हहरारं्ी केलेली 
िंाडिी; वाढवि; सळाथी. २. ऐदी स्त्री; आळशी स्त्री. 
 हव. नेहमी बाजूला शपेटी वळवलेला (घोडा); पहा : उघडगाडं्ा 
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केरसुिीकार, केरसुिीकारु प . िंाडलोट करिारा नोकर : ‘तंव गोरंभक  नामें केरस िीकारु ।’ - 
परं् १·२६. 
 
केरा हव. १. हतरप्या नजरेर्ा; र्किा. २. वाकडा. [सं. केकर = हतरवा.] 
 
केराविे अहि. धान्द्य वगैरेमध्ये केरकर्रा हमसळिे. (को.) 
 
केरावारी, केरासमान हव. टाकाऊ; कवडी हकमतीर्ा (माल). 
 
केरी स्त्री १. केर; काड्ा (नागंराने उपटून हनघालेल्या); केरकर्रा (पाण्याच्या ओघाबरोबर 
आलेला, भरतीबरोबर आलेला.) २. जमीन भाजल्यावर राहहलेले कवळ वगैरे; शतेातील धस, ख ंट; 
हपकाबरोबर वाढलेले ति, पार्ोळा. ३. माडाच्या पात्यारं्ी हविलेली पाटी. (को.) 
 
केरी स्त्री. हवहहरीतील एक प्रकारर्ा मासा. 
 
केरोसीन न. घासलेट. 
 
केि न. १. काठीरे् द बेळके, डोके, भाग. २. द बेळे, द बेळक्यार्ा काटा. ३. मोडलेल्या फादंीर्ा, 
िंाडाच्या खोडावर राहहलेला भाग. ४. काठीला लावलेली आकडी. 
 
केिटे, केळटे, केयटे, केिडे, केळडे, केयडे, केल्डे न. माकडारे् हपल्लू; माकड. (को. गो.) 
[पो. केल्दन] 
 
केिडे न. (नाहवक) कप्पीसारखे पि साधारि लाबंट र्ाक. 
 
केिमि  प . रुपयानंा साकेंहतक शब्द. (कैकाडी) 
 
केिाडु न. लहान मूल; लेकरू. (को.) 
 
केणि, केिी स्त्री. खेळ; करमिूक, िीडा; हवलास; हवहार : ‘जगद न्द्मीलनाहवरल । केहलहप्रय ॥’ - ् ा 
१८·४. [सं.] 
 
केणिकिह प . प्रीहतकलह; लाडिंगडा; खेळातील हवनोदी भाडंि. [सं.] 
 
केिे न. कमच; कृत्य : ‘न देखे आप लें  केलें  । परापवाद स्वयें बोले ।’ -एभा - २३·२७४. [सं. कृ] (वा.) 
केले न केलेसे करिे - हनष्ट्काळजीपिाने, क र्राईने एखादे काम करिे. (वा.) केले केले न केले न केलेसे 
करिे - (एखादे काम) हनष्ट्काळजीपिाने करिे; कसेतरी तडीला लाविे. 
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केिेपि न. काही केल्यार्ी भावना; कतृचत्व : ‘पहर केलेपि शरीरन । उरों नेदी’ - ्ा १३·५२३. 
 
केव स्त्री. करुिा; यार्ना; दया. पहा : कीव 
 
केवट, केवटपि  न. हकरकोळीर्ा व्यापार; हकरकोळ हविी - व्यवहार. [सं. िी = हवकत घेिे] 
 
केवटळ  स्त्री. जी जमीन ओढा झकवा नदी याचं्या काठी असते व ज्या जहमनीत डोंगराच्या वरच्या 
प्रदेशातून गाळ वाहत येऊन बसतो अशी जमीन; घडवा मळई. 
 
केवटा प . १. हपवळसर रंगार्ी माती. २. गाळाने बनलेली जमीन; बारीक गाळ, माती : ‘ही जमीन 
नदीच्या केवट्यार्ी असावी.’ -बागेर्ी माहहती. 
 
केवटा, केवटी, केवट्या हव. १. मोठ्या द कानातून खरेदी करून हकरकोळ भावाने हजन्नस हवकिारा; 
हकरकोळ, लहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करिारा. 
 हव. अहत कृपि; हर्कू्क, हर्कट. 
 
केवड, केवडा, केव्हडा, केव्हडा, केव्हढा (हिहव.) प ष्ट्कळ; हकती प्रमािाने, अंशाने (प्रश्नाथाने झकवा मोघम 
रीतीने उपयोग) पहा. एव्हाडा [सं. हकयत् + दा] 
 हव. हकती मोठा, मोठे : ‘हनहाळा पा ंकेवडा । पसरूहनया र्वडा । 
कहरतसे माहजवडा । आकारगज  ॥’ - ्ा १३·६५. 
 
केवडा प . १. केतकीरे् िंाड व त्यार्ा त रा, किीस. झहद स्थानात पािथळ जागी केवडा येतो. पाढंऱ्या 
जातीला केवडा व हपवळ्या जातीला केतकी म्हितात. केतकीला फार स वास येतो. त्यारे् तेल व अत झर 
काढतात. २. बायकाचं्या विेीतील लाबंट र्ौकोनी सोन्द्यारे् फूल. ३. अंगरख्यार्ी काखेतील कळी. ४. 
विेीर्ा एक प्रकार. (हि. घालिे, काढिे, उतरिे.) ५. जोंधळ्यावरील एक रोग. [सं. केतकी] 
 
केवडी स्त्री. केतकी. पहा : केवडा 
केवड्याचा खाप  स स्वरूप रे्हऱ्यासाठी ही उपमा वापरतात. 
 
केवढातरी हिहव. फार; अहतशय. 
 
केवढािा हव. हकती; हकतीतरी. 
 
केवढासा हव. केवढा. 
 
केवढ्याचा हव. हकती हकमतीर्ा; हकतव्यार्ा; हकतव्याने. पहा : हकतकावा 
 
केवढ्यानदा, केव्हढ्यानदा, केवढ्यांदा, केवढ्यांनी हिहव. केवढ्या मोठ्या आवाजाने. 
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केवि स्त्री. म रुडशेंगेरे् िंाड. साधारिपिे हे प रुषभर उंर् असते. यार्ी पाने मोठी नसतात. शेंगा म रड 
घातल्याप्रमािे असतात. िंाडाच्या सालीर्ी दोरखंडे करतात. हे औषधी आहे. 
 
केविे न. १. कापडार्ा गठ्ठा बाधंण्यार्ी दोरी (रेशमी अगर स ती). पहा : केिे २. साठा; संग्रह; संर्य; 
प जंी. पहा : केवा 
 
केवन्या, केवन्यो  स्त्री. न्द्यनू; उखाळ्यापाखाळ्या. (क . गो.) 
 
केवि, केवळ हव. १. श द्ध; स्वच्ि; हमश्रि नसलेले : ‘जेथ परमानंद  केवल । महास खार्ा ॥’ - रा्ा 
१. १४. २. ज्याला द सऱ्या कोिारे्ही साहाय्य नाही असा; एकटा; फक्त; मात्र. ३. हनव्वळ; न सता; श द्ध. 
 हिहव. १. बरोबर रीतीने; हनयहमत रीतीने; हनयमाने; हनहश्चतपिे. २. अगदी; ह बेहूब; सादृश्याम ळे 
तरूप हदसिारे. ३. हबलकूल; म ळीर् : ‘दहक्षिेत केवळ असामी नाहन द सरा ।’ - ऐपो २३६. [सं.] 
 हव. हनश्चळ; अकता : ‘तो प रुष स्वतंत्र असून हनसगचतः केवळ म्हिजे अकता आहे.’ - गीर १६२. 
[सं.] 
 
केवि अपिक्ष्यांक (शाप.) साधनाचं्या कमतरतेम ळे झकवा मानवी मयादामं ळे राहिारी रू्क. 
 
केवि उष्िमान न. मूल शून्द्याशंापासूनर्ी उष्ट्ितेर्ी तीव्रता. [सं.] 
 
केवि एकक (शाप.) हवद्य त र् ंबकीय सी.जी.एस. पद्धतीर्ा घटक असलेले मोजमापारे् एकक. य हनट. 
 
केवि गिनणसद्धांतदोष (तत्त्व.) केवळ एकार् प्रकारर्ी अनेक उदाहरिे एकत्र करून काढलेला 
सामान्द्यवार्ी हनष्ट्कषच. अशा तऱ्हेने सामान्द्यवार्ी हनष्ट्कषच काढिे सदोष आहे असे मानले जाते. [सं.] 
 
केवि त्वरि (भौहतक) एखाद्या ल्स्थर झबदूच्या संदभात द सऱ्या वस्तूरे् त्वरि. 
 
केविध्वनी प . (प्रर्हलत भाषेतील अक्षराच्या उच्चारार्ा) मूलध्वनी. 
केविपणरमाि केविमहत्ता न. (ज्यो.) एखाद्या ताऱ्यारे्, तो परृ्थ्वीपासून ३२·६ प्रकाशवष ेइतक्या 
अंतरावर असतानारे् आकारमान. 
 
केविप्रयोगी हव. (व्या.) उद्गारवार्क (अव्यय). जी वापरली असताना त्यावरून वक्त्याने अथवा 
सागंिारारे् हषचशोकादी जे मानहसक हवकार अथवा उद्गार यारं्ा बोध होतो. या शब्दारं्ा वाक्यातील इतर 
शब्दाशंी व्याकरिदृष्ट्ट्या संबंध नसतो. उदा. अरेच्या!; अरेरे; अबब इ. [सं.] 
 
केविमूल्य न. (ग.) संख्येर्ी  हर्न्द्हहनरपेक्ष झकमत. 
 
केवि रेषा स्त्री. (भहूमती) दोन झबदंूनी मयाहदत एकहमतीय (रंुदी नसलेली फक्त लाबंी असलेली) 
आकृती. ही काल्पहनक झकवा आदशच रेषा आहे. 
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केविवनी हव. केवळ म्हिजे श द्ध वािार्ा, एकहनष्ठ, सच्चा : ‘येथें वहजरे आजम केवलवनी’ - 
ऐलेपाम्य  १९६. 
 
केविवािा, केणविवािा, केवुिवािा, केविवािी, केणविवािी, केवुिवािी हव. दीन; 
ज्याचं्याबिल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बाप डा; हवव्हळिारा (स्वर, म रा इ.): ‘बघ ं नको मजकडे 
केहवलवािा’ - एकर् प्याला. [सं. कृपाल ] 
 
केविवेदन न. (मानस.) यालार् श द्धवदेन असे म्हितात. यात वेदन होते. पि अथार्ी जािीव 
अहभपे्रत नसते. 
 
केविव्यणतरेकी हव. (न्द्याय) केवळ नाल्स्तपक्षाने संबद्ध असलेला; अभावार्ा संबधं असिारा. पहा : 
अन्द्वयव्याल्प्त [सं.] 
 
केविशब्द प . (भाषा.) एकर् घटकावयव असलेला शब्द. 
 
केविसत्तावाद प . ब्रह्वाद. 
 
केविसाक्षी हव. (तत्त्व.) फक्त, न सते पाहिारा (ईर्श्र); श द्ध साक्षी; हनःशषेतः अहलप्त असलेला. 
 
केविा प . (गवडंी) झभतीर्ा प ढील अगर मागील भाग, टोक; र्ादंईर्ा शवेट. (बे.) 
 
केविा हव. एक ही संख्या (इसम, रुपया इ.). (नंद भाषा) 
 
केविान्वयी अनुमान (तत्त्व.) ज्या अन मानातील साध्य सवचव्यापी असल्याम ळे जेथे साध्य नाही असे 
हठकािर् (हवपक्ष) उपलब्ध नसते त्यास ‘केवलान्द्वयी’ अन मान असे म्हितात. 
 
केविेश्वरवादी हव. फक्त ईर्श्रारे् अल्स्तत्व मानून धमच हा ईर्श्रप्रिीत आहे हे मत न मानिारा. 
 
केवल्यो बावल्यो  स्त्री. रे्ष्ा; हटवल्याबावल्या. (क .) 
 
केवशीन  हिहव. कोठून. (गो.) 
 
केवळ पहा : केवि 
 
केवा प . १. साठा; संग्रह; प जंी; डबोले. २. रोख रक्कम; रोकड. (नंदभाषा कर.) [सं. िी - िय] 
 
केवा प . महत्त्व; सामर्थ्यच; प्रौढी; पाड (हनषेधाथी प्रयोग.). पहा : झकमत : ‘संतभजनी मािंा सद भावो 
। केवा कोि पाहा भक्तीर्ा ।’ - एभा ११·१५५३. [क. केव] 
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केवािु स्त्री. बारीक रेती : ‘रत्नक टाहर् केवाल  मौआल’ - वह १७७. 
 
केणव, केवी हिहव. कसे; कोित्या रीतीने; कशासारखे; कोित्या प्रकाराने : ‘तो केहव मागी इथें । के्षमी 
होए ।’ - ऋ ७. [सं. कथम] 
 
केवी पहा : केवा १, २ (को. गो.) 
 
केवी प . उपऱ्या शतेकरी; परगावरे् कूळ. 
 
केवूं हिहव. कसा; कशी. पहा : केवी : ‘प्रािेर्श्रा त्यजूनी केवू ं। वार्ू ंम्हितसे ते नारी ।’ - ग र् ३०·९०. 
 
केव्हडा पहा : केवढा 
 
केव्हळा, केव्हणळ  प्रश्नाथचक अव्यय. केव्हा? केव्हाही; कधीही : ‘वाटा केव्हळी न वर्हत । िोधाहर्ये 
।’ - ्ा ४·५९. 
 
केव्हा हिहव. १. (प्रश्नाथचक) कोित्या वेळी, कोित्या प्रसंगी, समयाला. २. (जोराने उच्चारला असता) 
कोित्याही वेळी; कधीही (हनषेधाथी प्रयोग.) ३. केव्हा केव्हा. ४. हकती काल िंाला असताना. केव्हा व कधी 
याच्यामध्ये भेद आहे. केव्हा याने न कत्यार् होऊन गेलेल्या काळार्ा बोध होतो व कधी याने बऱ्यार् पूवीच्या 
काळार्ा बोध होतो. 
 
केव्हा कधी केव्हाकेव्हा, केव्हाकेव्हाना, केव्हा नाही केव्हा, केव्हातरी हिहव. कधीकधी; मधूनमधून; 
वळेेन सार. 
 
केव्हाच हिहव. १. अगदी त्यार् क्षिी; लगेर् (मागल्या काळाबिल, गत कृत्याकडे संबधं.) २. कधीर् नाही 
या अथी उपयोग. 
केव्हाचा  हव. १. प ष्ट्कळ काळपयंत; हकती वळेर्ा (गेलेल्या, असलेल्या, बसलेल्या, वाट 
पाहिाऱ्या मािसाबिल योजतात.) २. (प्रश्नवार्क) केव्हापासून. 
 
केव्हाना  हिहव. अर्ानक; कल्पना नसताना : ‘मग एके हदवशी ती (म्हातारी) केव्हाना मरून गेली.’ 
- घरदार ८०. 
 
केव्हापासून हिहव. १. (प्रश्नवार्क) हकती वेळापासून. २. बऱ्यार् वळेापासून. 
 
केव्हाशीक, केव्हासक, केव्हासाक  हि. हव. १. केव्हाही (हनषेधाथी). २. केव्हार्. (क .) 
 
केव्हासा  हिहव. कोित्या वेळेच्या स माराला. (व.) 
 
केव्हेळी  हिहव. केव्हातरी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
केश प . केस; रोम; लव. [सं.] (वा.) केश काढिे - श्मश्रू करिे (हवशषेतः हवधवा स्त्रीर्ी). केश देिे 
- हवधवनेे केशवपनास मान्द्यता देिे. पहा : गळा 
 
केशकिाप प . भरपूर केस. दाट स ंदर केस. 
 
केशट्यो  प . हिंपऱ्या (लघ त्वदशचक). (गो.) 
 
केशपाश, केशजाि प . केसाचं्या जटा; बाधंलेले केस; प ष्ट्कळ केस. [सं.] 
 
केशबंध  प . (नृत्य) (संय क्त हस्त) पताकहस्त करून ठेविे. [सं.] 
 
केशभूषा  स्त्री. केसारं्ी वगेवेगळ्या प्रकारे रर्ना, सजावट करिे. केसारं्ी शोहभवतं बाधंिी करिे. 
[सं.] 
 
केशर न. १. जाफरा, काश्मीर या भागात होिारे एक तंत मय, स गंधी, खाद्य पदाथात वापरण्यारे् 
रव्य. २. एक िंाड. यार्ा रंगासाठी उपयोग करतात. पहा : कहपला [सं.] 
 
केशरा प . मरेन झकवा मारीन या पूवचहनश्चयारे् हर्न्द्ह म्हिून लढाऊ हशपाई जो केशरी रंगार्ा पोशाख 
अंगावर घालत असत तो. हवशषेतः रजपूत योदे्ध केशरा घालीत. (हि. करिे, घेिे.) [सं. केशर] 
 
केशरी हव. १. केशरासंबंधी; केशरय क्त; केशरी रंगाने रंगवलेले; (केशरी बफी, केशरी पातळ इ.) 
केशरी वस्त्र पहरधान केलेले २. केशरी पोशाख करून हजवावर उदार िंालेला (योद्धा). (वा.) केशरी करिे 
- जोहार करिे. पूवी रजप तात अखेरच्या संग्रामाकहरता हनघायच्या वळेी हस्त्रयानंा अग्नीत लोटून, केशरी 
पोषाख करून बाहेर पडत यावरून : ‘त्यानें आपल्या बायकारं्ी केशरी करून तानाजीशी लढण्यास आला.’ 
- मातीथच ४•४६१. केशरी वागे करिे - केशरी पोषाख करिे. हा पोषाख हनवािीच्या हल्ल्याच्या वळेी केला 
जात असे. केशरी पोषाख केल्यानंतर रजपूर वीर रिागंिातून परत हफरत नसत : ‘एक हदवस रजप तानंी 
केशरी वागे करून लढाईर्ा प्रसंग घातला.’ - पेद १२·५. 
 स्त्री. १. केशरार्ी उटी. २. केशरहमहश्रत पक्वान्न, पदाथच (केशरी भात, हमठाई इ.). ३. एक 
फ लिंाड. 
 
केशरी प . झसह. पहा : केसरी 
 
केशऱ्या हव. रेषा असलेला (आंबा). 
 
केशवकरिी स्त्री. पद्यातील एका जाहतवृत झारे् नाव. रामजोशाच्या ‘केशवकरिी अद भ तलीला 
नारायि तो कसा । तयार्ा सकल जनावंर ठसा ।’ या काव्यावरून हे नाव पडले. याच्या पहहल्या र्रिात २७ 
व द सऱ्या र्रिात १६ मात्रा असतात. केव्हा केव्हा २१ मात्रारं्ा अंतरा असतो. 
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केशवपन न. केसारं्ी श्मश्रू करिे; केस काढिे; हजामत (हवशषेतः हवधवाचं्या बाबतीत 
योजतात.) : ‘हवधवानंी केशवपन केलें  नाहन तर त्यानें या राजकीय प्रश्नार्ा उलगडा होण्यास यल्त्कंहर्तही 
मदत होण्यार्ा संभव नाही.’ - लोहटकेले ४·१८६. [सं.] 
 
केशवमाधव प . १. हवष्ट्िूच्या र्ोवीस नावापंैकी पहहले व हतसरे नाव; कृष्ट्िार्ी नाव.े २. (ल.) 
ब रसलेल्या पदाथातील बारीक हकडे; अश द्ध पाण्यातील हकडे. 
 
केशवाणहनी स्त्री. (प्राहि.) केसासारखी सूक्षम नहलका. [सं.] 
 
केशवीचुरा प . केस झवर्रिारा; शृगंार करिारा : ‘प्रदेष्ाः केशवीर् राः हातसाहाना’ - परं्ो ८३·६. 
 
केशसंवाहन न. केस ध ऊनप सून साफ करिे. [सं.] 
 
केशाकषयि न. (शाप.) अत्यंत बारीक हिराच्या नळीतून रव पदाथांरे् होिारे आकषचि. [सं.] 
 
केशाकार वाणहनी (वै.) अगदी केसासारखी बारीक रक्तवाहहनी. स्नाय  आहि ऊतनमध्ये रक्त व 
प्रािवाय ूयारं्ा प रवठा करण्यारे् कायच या वाहहन्द्या करतात. 
 
केशाकेशी पहा : केशधरिी : ‘त म्हन ही शब्दारं्ी केशाकेशी र्ालहवली आहे.’ - नाक  २०३. 
 
केशांत प . घोड्ाच्या कपाळावरर्ा भाग. - अर्श्प १•६१. 
 
केणशका हव. केसासारखी, अगदी बारीक (वजे) असलेली नळी; केसासारखी सूक्षम नळी (हवशषेतः 
रक्तवाहहनी). [सं.] 
 
केस  पहा : केश. (वा.) केस काढिे - श्मश्रू करिे; दाढी-हमशा काढिे. केस नखलिे - केसातून नखे 
(बोटे) हफरवनू (फिीप्रमािे) कें स व्यवल्स्थत करिे; जटा काढिे : ‘विेी झवर्रली केस नखल न । अलंकार 
र्ढहवले हहऱ्यारे् कळस काप क ं र्ल न ।’ - प्रला २२०. केसांच्या अंबाड्या होिे - केस पाढंरे होिे; वृद्धावस्था 
येिे. केसात माती घाििे - अहतशय द ःख होिे. केसाने गळा कापिे - हवर्श्ासघात करिे; गोडगोड बोलून 
फसविे : ‘र्ाडंाळानंों, हरामखोरानंो दगा करून आमर्ा सवांर्ा केसाने गळा कापलात ।’ - कारं्नगड. 
केसाने चरि झाडिे - सेवा करण्यार्ा कळस करिे; अगदी हलकी सेवा करिे : ‘पाहहन क्षिभरी । र्रि 
िंाडीन केशन ।’ - धावा, नवनीत प.ृ ४४९. केसाला टका, धक्का लागू न देिे, न लाविे - उत झम प्रकारे संरक्षि 
करिे; उपरव होऊ न देिे : ‘त हिंया टका न लागो साध हपपीहलकर्मूग डा केशा ।’ - मोकिच ५०·३. केसालाही 
धक्का न लागिे, केस वाकडा न होिे. - जरास द्धा न कसान झकवा द खापत न होिे. 
 
केस स्त्री. १. रुग्ि, आजारी मन ष्ट्य. २. मृत्यू; हवहशष् रोगाने आलेले मरि. [इं.] 
 
केस स्त्री. (कायदा) ज्यार्ी र्ौकशी र्ालू आहे असे प्रकरि झकवा घटना. कज्जा; खटला (वा.) केस 
फाईल करिे - एखाद्या गोष्ीर्ी र्ौकशी थाबंविे. 
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केसउ प . पळस; वृक्षहवशषे : ‘जैसा केसउ फ लला । तैसा अश द्धें वोहळला ।’ - उह ६३१. 
 
केसक न. झकश क; पळसारे् फूल : ‘करतळें रंगें कालौहन केसके । राहंवती स गंधें उदकें  ।’ - नरुस्व 
८४५. [सं. झकश क] 
 
केसकरीि स्त्री. सकेशा हवधवा. 
 
केसटी स्त्री. १. घािेरड्ा, हवसकटलेल्या केसाचं्या हिंपऱ्या. २. (हतरस्काराथी प्रयोग) केस. पहा : 
केशट्यो 
 
केसटोपी स्त्री. ज्याच्यावर केस (फर) आहेत अशी र्ामड्ार्ी टोपी. 
 
केसिा, केसिी, केसना, केसनी हिहव. हकती; केवढा; कसा; कशाप्रकारर्ा : ‘परमाि र्ी केसनी थोरन ।’ 
- दाव २८८; ‘हवरहडया ंपाड तो केसिा । तंू देखिा हनजदृष्ी ।’ - एरुस्व १६·७५. 
 
केसतूड  पहा : केसतोडा : ‘केसतूड होऊन माडंी हवलक्षि ठसठसत रहावी तशी ती कें सानं गळा 
कापिारी बातमी.’ - उअ २१. 
 
केसतोड, केसतोडा प . केस उपटला गेल्याम ळे होिारा फोड. 
 
केसधरिी स्त्री. केसारं्ी िंोंबािंोंबी : ‘तेथ जाली केशधरिी’ - हशव १०४५. 
 
केसन अ. केवढे : ‘तीयेरे् फळ मोक्षासमानः ते शल्क्त केसंनी’ - मूप्र ६९२. 
केसपट  न. केर; बारीक कि. पहा : कसपट 
 
केसणपक्या हव. म्हातारा : ‘हा केसहपक्या सयाजीरावारं्ा वडील भाऊ.’ - हवहव ८·२·३०. 
 
केसपुळी स्त्री. करट (गो.) 
 
केसभर हिहव. थोडेस द्धा : ‘मग एवढी जड पारडी उर्ललन असता ंखादंा केसभरहह इकडे की हतकडे 
कलत नाहन.’ - हन. 
 
केसर न. केशर. 
 
केसर प . १. फ लातील तंतू; पराग : ‘का ंकमळावरी भ्रमर । पाय ठेहवती हळ वार । क र् बंेल केसर । 
इया शकंा ।’ - ्ा १३·२४८. २. आंब्याच्या कोयीला असिाऱ्या हशरा. 
 
केसर न. १. भातारे् लोंगर, किीस, लोंबी. २. मंहजरी, मोहोर (त ळस, आंबा इत्यादीर्ा) 
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केसर न. कसपट; केर; बारीक कि; केसपट. 
 
केसर न. झसहार्ी, घोड्ार्ी आयाळ. - अर्श्प १·६२. 
 
केसरकी स्त्री. प ढील सालच्या हपकाकहरता नागंरून ठेवलेली जमीन. [सं. कृहष] 
 
केसरिे अहि. मोहोर येिे. 
 
केसरबोंडी, केसरी बोंड, केसरी बोंडी स्त्री. न. केसर; एक प्रकाररे् िंाड. याच्या बोंडात केशरी रंगार्ा 
गर व हबया असतात. 
 
केसरमंडि न. (वन.) परागकि बनविाऱ्या एक झकवा अनेक अवयवारं्ा (केसरदलारं्ा) संर्. 
 
केसरहीन हव. (वन.) केसरदले नसलेले (फूल). उदा. पोपईर्ी स्त्रीप ष्ट्पे, सूयचफ लार्ी 
हकरिप ष्ट्पके. 
 
केसणरया पहा : केशरा 
 
केसरी स्त्री. १. पारे्रे् िंाड व त्यारे् फूल. २. भातारे् लोंगर, घोस. 
 
केसरी प . झसह. 
 
केसरी, केसऱ्या हव. १. केशरी वस्त्रानंी आच्िादलेले; केशरी रंगार्ा पोशाख घातलेला. पहा : केशरी, 
केशरा. २. रेषा असलेला (आंबा.). 
 
केसरी, केसारी, केसळी, केसाळी  स्त्री. १. दृष् लागू नये म्हिून (अस्वलाच्या) केसारं्ी केलेली 
दोरी. ही जनावराचं्या गळ्यात बाधंतात. २. केसारं्ी दोरी. 
 
केसरी डाळ एक प्रकाररे् केशरी रंगारे् हद्वदल धान्द्य : ‘मध्य प्रदेशात ‘केसरी डाळ’ झकवा ‘लाखी डाळ’ 
खाण्यार्ा प्रघात असून-’ आआआ ४७. 
 
केसारीि स्त्री. केसाचं्या दोरीर्ा गळफास लावनू मािसाला मारिारी स्त्री. (अशा हस्त्रया असतात 
अशी दंतकथा आहे.) 
 
केसाळ, केसाळा, केसाळू  हव. अंगावर प ष्ट्कळ केस असलेला. 
 
केसाळी, केसोळी स्त्री. आगवळ; विेी घालताना वेिीच्या टोकाला बाधंतात ती. लहान दोरी पहा 
: केसरी, केसाळी 
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केसाळीि स्त्री. सकेशा हवधवा स्त्री. (तंजा.) 
 
केसीन न. द धातील एक प्रथीन. [इं.] 
 
केसुरडी  पहा : केसटी 
 
केसू न. पळसारे् फूल: ‘डोइये केसूवार्ी माळ बाहंधली’ - नरुस्व २५२४. 
 
केसोमासी हिहव. संपूिचत; अंगप्रत्यंग. (व.) 
 
केस्तांव  न. भाडंितंटा. (गो.) 
 
केहरवा  प . १. केरवा. पहा : कारवा. २. (ताल) याला र्ार मात्रा व दोन हवभाग असतात. 
 
केही हिहव. कोठे : ‘द री कें ही न वर्ावें ।’ - ्ा ३·८९. [सं. क्व + हह] 
 
केहेठी हिहव. कोठून : ‘त म्ही केहेठन आलेत?’ - लोक २·६१. (हर्. राजा.) 
 
केळ स्त्री. १. केळीरे् िंाड. हे प ष्ट्कळ हदवस हटकिारे, कंदरूप आहे. ह्याला मोठी पाने येतात. ह्याच्या 
अनेक जाती आहेत. २. केळीरे् फळ. ३. ब्राह्िी पागोट्यावरील कपाळपट्टीवरर्ा भाग, हबनी. ४. हस्त्रया 
ल गड्ाच्या हनऱ्या पोटाजवळ खोवताना केळ्याच्या आकारार्ा भाग करतात तो. [सं. कदली ] (वा.) केळे 
खािे - साखर खािे - (ल.) खोटे बोलिे, मूखासारखी बडबड करिे (वगैरेला औपरोहधक शब्द.) 
 
केळ प . झपपळाच्या जातीरे् एक िंाड. (गो.) 
 
केळ, केळी स्त्री. धातूर्ा झकवा मातीर्ा घडा; कळशी : ‘धट्ट्ट्याकट्ट्ट्या बाया डोक्यावर केळा घेऊन 
िंऱ्याला पाण्याला हनघालेल्या...’ - हपा १४. 
 
केळखंड न. न भरिारे केळे; वािंं केळे. यार्ी भाजी करतात. 
 
केळचे हि. थट्टा करिे. (गो.) 
 
केळडे पहा : केिडे : ‘वाघ पडला बावी केळडे गाडं दावी.’ - लोक २·७३. 
 
केळफूि, केळफूि बोंड, केळफूि कमळ न. केळीच्या कोक्यापासून हनघालेले फूल. हे कडू, त रट, 
अल्ग्नदीपक, उष्ट्ि, वीयच व कफनाशक आहे. यार्ी भाजी करतात. 
 
केळबंड, केळबंडी स्त्री. केळ्यारं्ा लोंगर. 
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केळवि, केळवाि : पहा गडगनेर : ‘लोिवाि केळवाि मूळ न्द्हािेयार्ी आइहत करीहत ।’ - दृपा ७४. 
[त. केळवन्] 
 
केळवि  न. काळजी; काळजीपूवचक साभंाळिे. [राजा.] 
 
केळविी स्त्री. हप्रयकरीि. 
 
केळविे, केळाविे १. केळवि करिे; गडगनेर करिे : ‘कन्द्या नेली हनज मंडपासी । हृषीकेशी 
केळवला ।’ - एरुस्व १४·५१; ‘केळावला वर असे हशश पाळ राजा ।’ - अक कृष्ट्िकौत क ३०. २. वाङ् हनश्चय 
करिे. 
 अहि. (ल.) सजिे; नटिे; शोहभवतं हदसिे; हमरविे : ‘भीमाकरी जे केळवली । गदा नोवरी 
सग िाहथली ।’ - म सभा १५•११२. 
 
केळविे  फसला जािे. 
 
केळवत्तर हनरी परवटं्यार्ी सवात वरर्ी हनरी : ‘केळवत झर हनरी िंळकैली ।’ - हशव ४२. 
 
केळविी स्त्री. हपकलेल्या केळ्यापंासून तयार करण्यात येिारे एक पक्वान्न. 
 
केळविी, केळाविी हव. स्त्री. १. केळवलेली, केळवि िंालेली नवरी : ‘नातरी केळवली नोवरी ।’ - ्ा 
१३·५५२. २. (ल.) स खी स्त्री. 
 
केळवंड, केळवंडी, केळाविी स्त्री. केळ्यारं्ा घड, लोंगर; त्याचं्या देठारं्ा िं बका : ‘बारा महहने 
नेहमी केळवडंी हपकत.’ - पाव्ह ११. 
 
केळवा पहा : केळंबा, केळंभा (को.) 
 
केळवाि पहा : केळवि. श भ समारंभाच्या आधीर्ी जेविावळ : ‘लोिवाि केळवाि मूळ न्द्हािेयार्ी 
आईती करीहत :’ - दृपा ७४. 
 
केळंबा, केळंभा प . १. केळीरे् पोर; पासंबा; नवीन फ टलेला कोंब; केळीरे् रोप. (हि. फ टिे.) २. 
रानकेळीर्ा पोगा; पोगाडा; काल. 
 
केळा प . कऱ्हा; मडके; मातीर्ी घागर [सं. कलश] 
 
केळा प . बदं कीर्ी दारू ठेवण्यार्ी हपशवी. 
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केळांबा, केळ्या आंबा प . १. आंब्यार्ी एक जात. या िंाडाला केळीच्या फळासारखे लाबंट फळ येते. 
२. या िंाडारे् फळ. 
 
केळी स्त्री. जोंधळ्यार्ी-ज्वारीर्ी एक जात. 
 
केळी स्त्री. केळीरे् िंाड. पहा : केळ 
 
केळीकदंब स्त्री. कदंबार्ी एक जात. 
 
केळीक्रीडा स्त्री. १. परमेर्श्रावताराने जड वस्तूशी केलेली िीडा : ‘या श्री प्रभरू्ीया केळीिीडा’ - 
लीर्पू १६६. २. शृगंारिीडा : ‘श्रीकृष्ट्िर्िवर्मत केळीिीडा करीहत’ - श्रीकृष्ट्िर् २८. 
 
केळीचा कांदा केळीर्ा गड्डा. हा वातनाशक व हस्त्रयाचं्या प्रदर रोगावर औषधी आहे. 
 
केळे न. अधचवट हपकलेली, गाभ ळलेली झर्र्. (क .) 
 
केळ्याचा हिवा राजोळी केळ्यापंासून तयार केलेला एक गोड पदाथच. 
 
कें करे न. फावडे; खोरे; केगरे. (राजा.) 
 
कें काविे पहा : केकटिे : ‘(क त्रा) द ःखाने शब्द करतो त्यास कें काविे म्हितात.’ - मराठी ३ रे प  
(१८७३) प.ृ १२१. [ध्व.] 
 
कें जिे अहि. हवनविे; ‘हा ंजी हा ंजी करिे.’ - (तंजा.) 
 
कें जळ पहा : झकजळ १. 
 
कें ड न. हहरकातील फोल; धान्द्यावरील आवरि. 
 
कें ड प . हनकृष् माशार्ी एक जात. हा मासा वाटोळा असतो. 
 
कें ड प . १. जळालेल्या गवऱ्यारं्ा ढीग. २. ज्वाळा. (गो.) [क. कें ड = जळता हनखारा.] 
 
कें ड प . क रयाच्या ओरडण्यार्ा आवाज. 
 
कें डिी स्त्री. अवहेलना. 
 
कें डिे उहि. १. अडविे; रोधिे; अडथळा करिे. २. (सवच अथी) कोंडिे. उदा. अडवनू ठेविे, बाधूंन 
टाकिे, हखळून ठेविे. ३. ख ंटिे; बरोबर वाढ न होिे. (व.) [क. केहडस , केड ] 
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कें डिे उहि १. दोषारोप ठेविे; दूषि देिे; त च्ि लेखिे; टोर्ून बोलिे : ‘कोिाही कें डावें हा आम्हा ं
अधमच ।’ - त गा ४२४५. २. ध डकावनू देिे; हहडीसहफडीस करिे; अव्हेर करिे; लाथाडिे : ‘जहर कें हडला 
तरी हहरा स्तहवलाहर् हशरन र्ढे न हशरगोळा ।’ - मोआहद २७•४४. 
 
कें डशी स्त्री. ब रा; ब रशी. 
 
कें डाविे अहि. वडेाविे; खटू्ट करिे. 
 
कें डूस हव. ब रसलेले; कें डशी आलेले. 
 
कें डूसिे  अहि. ब रसिे. 
 
कें दराविे अहि. वडेाविे. (क .) 
 
कें दाळ न. पाण्यात वाढिारी एक वनस्पती; एक प्रकाररे् गवत. (कर.) 
 
कें द्र न. (शाप.) १. दीघचवत चळातील ज्या दोन झबदंूपासून परीघावरील कोित्याही झबदंूपयंत अंतरारं्ी 
बेरीज सारखी येते अशा झबदंूपैकी प्रत्येक. २. वत चळार्ा मध्यझबदू; ३. नाभी. ४. (ज्यो.) ग्रहाच्या कके्षच्या 
प्रथमझबदूपासून त्यारे् र्वर्थ्या, सातव्या अथवा दहाव्या अंशापयंतरे् अंतर. ५. समीकरिहवषय. ६. मध्यवती 
महत्त्वार्ा भाग. 
 
कें द्र न. भारतीय घटनेन सार सवच भारतारे् हमळून असिारे एक मध्यवती सरकार. [सं.] 
 
कें द्रक न. कें रस्थान; कोित्याही वस्तूर्ा मध्यभाग; हवशषेतः अिूरे् कें रस्थान; अि गभच. [सं.] 
 
कें द्रक द्रव्य पेशनच्या कें रामध्ये असलेले एकजातीय पेशीरव्य. [सं.] 
 
कें द्रकीि प . हलिाऱ्या भागार्ा आस ज्यात बसवलेला असतो तो भाग. 
 
कें द्रगामी हव. वगेवगेळ्या हठकािाहूंन एका झबदूकडे येिारा. [सं.] 
 
कें द्रच्युणत, कें द्रच्युती स्त्री. (ज्यो.) कें रापासूनरे् अंतर; दीघचवत चळाच्या मध्यापासून एका कें राच्या 
अंतराला बृहदक्षाच्या अध्याने भागले असता येिारे ग िोत झर. [सं.] 
 
कें द्रकबदू  प . १. मध्यझबदू. २. ज्या हठकािी उद्योगधंदे, व्यापार, संस्कृती, हशक्षि इ. गोष्ी 
प्राम ख्याने एकवटल्या आहेत असे हठकाि : ‘म ंबई शहर हे उद्योगधंद्यारं्ा कें रझबदू आहे.’ - खाअ ९१. [सं.] 
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कें द्रयोजन न. (स्था.) हसमेंट काँहिटर्ी घरे बाधंताना खाबं, त ळया व जहमनी यासंाठी तयार 
केलेले लाकडी सारे्. [सं.] 
 
कें द्रशासन, कें द्रशासन सरकार न. (राज्य.) कोित्याही स्वतंत्र देशातील राज्यशासन-
व्यवस्थेमधील मध्यवती सरकार; भारताच्या संघ राज्यात कें रस्थानी असलेले सरकार. अनेक राज्ये झकवा 
स्वायत झा घटक असिाऱ्या देशातील हवशषे अहधकार असलेली मध्यवती शासनव्यवस्था. 
 
कें द्रशाणसत हव. कें राच्या प्रत्यक्ष प्रशासनाखालील (प्रदेश); ज्याला स्वायत झ राज्यार्ा दजा नाही 
असा (प्रदेश) [सं.] 
 
कें द्रावरि न. कें राभोवती असलेले आच्िादक रव्य. 
 
कें द्रांकनी स्त्री. (यंत्र.) धातूवर अथवा लाकडावर झबदूत्मक ठोका देण्यासाठी वापरात येिारा 
कहठिाग्र दाडंा. 
 
कें णद्रत हव. कें राला हमळालेला; एकत्र आलेला. (वा.) कें हरत करिे - (मन) ल्स्थर करिे. [सं.] 
 
कें द्रीकरि, कें द्रीकरि भवन न. १. एकार् मध्यवती झबदूकडे आकर्मषले जािे. २. सवच सत झा एकार् 
हठकािी, एकार् व्यक्तीकडे येिे. एकवटिे. ३. एकीकरि; ऐक्य : ‘लोकमतारे् कें रीकरि करण्याकहरता 
राष्ट्रीय सभा आहे.’ - लोहटकेले ३•९५. [सं.] 
कें द्रीकृत वाहतूक णनयंत्रि (यंत्र.) प्रत्येक र्ौकातील हनयंत्रि एकमेकाशंी संबहंधत ठेवण्यार्ी 
योजना. 
 
कें द्रीभूत  हव. एकाग्र; एकार् गोष्नवर ल्स्थर िंालेले : ‘त्यारे् हवर्ार माधव ज्यहूलयनच्या 
काव्यावर कें रीभतू िंाले.’ - ब्राह्ि ५६. [सं.] 
 
कें द्रीय हव. कें र सरकारातला; मध्यवती. [सं.] 
 
कें द्रीय द्रव प . कें रस्थानीर्ा प्रवाही पदाथच. 
 
कें द्रीय धमन्या (वै.) सजीवाचं्या शरीरात हृदयातून बाहेर पडून रक्तप रवठा करिाऱ्या म ख्य धमन्द्या, 
रक्तवाहहन्द्या. 
 
कें द्रीय बणधरि (वै.) कें रस्थानातून िंालेले संमोहन. 
 
कें द्रीय वाचाघात  (वै.) मेंदूतील बोलण्याच्या कें रास धक्का बसल्याने बोलण्यार्ी हिया थाबंिे. 
 
कें द्रोत्सारक हव. मध्यझबदूपासून दूर जािारे (हकरि, शक्ती). 
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कें द्रोत्सारगणत, कें द्रोत्सारगती स्त्री. कें रापासून दूर जािारी झकवा एखाद्या पदाथाला दूर नेिारी गती. 
[सं.] 
 
कें द्रोत्सारी हव. कें रापासून दूर जािारा. [सं.] 
 
कें धूळचा हिहव. बऱ्यार् वेळापासूनर्ा : ‘कें धूळर्ा भात हशजून पडला.’ - जैत १६. 
 
कें प, कें पू हव. लाल (गो.). [क. कें पू = लाल रंग] 
 
कें बरे, कें बरी, केमरे, केमरी, कें बूर, कें मूर  न. घ ंघ रटे; हर्लट. या एक जातीच्या माशा असून 
नेहमी डोळ्याजंवळ उडतात. त्याम ळे डोळे येतात. (को.) 
 
कें बळ, केमळ न. १. झभतीवर अथवा िपरावर लोंबिारी, होिारी कोहळष्के, जाळी (धूर, 
ध रळ्यापासून). २. बायकी हशवी. ३. (ल.) खोकड, अशक्त, म्हातारी बाई. 
 
कें बळ, कें बळा, कें बळी, केमळ, केमळा प . स्त्री. न. १. िपरावररे् ज ने गवत; शाकार; नवीन 
शाकाराखाली केव्हा केव्हा हे घालतात. एका पावसानंतर क जून हनकामी होिारे घरावरील गवत झकवा पेंढा. 
२. उसार्ा ज ना पाला अगर खपलीरे् ज ने शाकार, काड. (माि.) ३. लाल रंगारे् गवत; ताबंोळी; ताबंेटी. 
 
कें बळगती, कें बळी हव. क जलेल्या पेंड्ारं्ा; गवताने शाकारलेला : ‘उहकरड्ाला लागूनर् एक 
कें बळगती िप्पार.’ - रैत ७४. 
 
कें बळ्याघुडा, कें बळ्याघुड्या हव. घ डा जातीरे् भात. 
 
कें बूळ स्त्री. हनकामी पेंढा; शाकारायरे् गवत : ‘बायकानंी िपरार्ी कें बळू ओढली.’ - आआश े१३०. 
 
कें वेळी हिहव. केव्हाही : ‘वाटा कें वळेी न वर्ती ।’ - ्ा ४·६०. [सं. हकयत् + वलेा] 
 
कें सार प . बगळ्याच्या जातीर्ा एक पक्षी. (गो.) 
 
कॅ 
 
कॅम्बोज  प . (कृषी) सह्यारी पहरसरात सदाहहरत जंगलात वाढिारा एक वृक्ष. [इं.] 
 
कॅरट प . १. हहरे वगैरे तोलण्यारे् वजन, पहरमाि. एक कॅरट = एक रती झकवा एक आिा. पूवी हा 
३·३३ गे्रन बरोबर असे, पि हल्ली ३•२ गे्रनबरोबर मानतात. २. सोन्द्याच्या श द्धतेरे् पहरमाि. [इं.] 
 
कॅरम प . हटकल्यारं्ा एक बठैा खेळ [इं.] 
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कॅरमबोडय प . हटकल्यारं्ा खेळ खेळण्यार्ा र्ार पॉकेट्ट्सर्ा लाकडी बोडच. 
 
कॅरोटीन न. भाजीपाल्यातून हमळिारे ‘अ’ जीवनसत्त्व. पालेभाज्या खािाऱ्या प्राण्याचं्या शरीरात 
ह्यारे् रूपातंर ‘अ’ जीवनसत्त्वात होते. गाजर, कोझथबीर इ. मध्ये हे असते. [इं.] 
 
कॅिरी स्त्री. उष्ट्ितेर्ा एकम; उष्ट्ितेरे् एकक (य हनट). उष्ट्िता मोजण्यारे् माप. [इं.] 
 
कॅग्ल्शअम न. (रसा.) एक धाल्त्वक मूलरव्य. 
 
कॅल्सीमािा स्त्री. (भशूा.) कल्ल्शअम जास्त प्रमािात असिाऱ्या अल्ग्नजन्द्य खडकारं्ा समूह. 
 
कॅसेट स्त्री. १. एक्स रे हफल्मसाठी झकवा कोित्याही िायाहर्त्रिाच्या हफल्मसाठी असलेले प्रकाशबदं 
धारकपात्र. २. ध्वहनफीत ठेवण्यार्ी डबी; आवरि. [इं.] 
 
कॅं कर रोग (कृषी) कागदी झलबाच्या पानावर, कादं्यावंर तसेर् फळावंर सूक्षम जंतंूम ळे पडिारे वाटोळे, 
बारीक, तपहकरी रंगारे् डाग. 
 
कॅं टन प . (भगूोल.) ल्स्वत्िंलंड व फ्रान्द्समधील लहान प्रादेहशक हवभाग. ह्यार् शब्दावरून लष्ट्करी 
वसाहत या अथार्ा कँटोनमेंट हा शब्द तयार िंाला आहे. [इं.] 
कॅं डिशक्ती स्त्री. प्रकाश मोजण्यार्ी पट्टी. २. कँडलशक्ती म्हिजे एका मेिबत झीर्ा पडिारा प्रकाश. 
 
कॅं डेिा स्त्री. प्रकाशशक्तीरे् माप. 
 
कै 
 
कै. कैं  हव. हकत्येक; अनेक. 
 हिहव. १. केव्हा; कधी. पहा : कई : ‘आता कमचठा ंकैवारी । मोक्षार्ी हे ॥’ - ्ा १८·६८. [सं. कदा] 
 
कै, कैं  कोठे : ‘तहर माहगला ज ंिंी रािे । कै गेलें  होते ।’ - हशव ९१५. [सं. क्व] 
 
कैक हव. प ष्ट्कळ; हकत्येक. [सं. कहतपय + एक] 
 
कैकट, कैकटा, कैकड पहा : कीकट : ‘आहि देख कैकट फटकाळा ।’ - यथादी १७·२३५. 
 हव. १. भयंकर; रानटी; वाईट; दहररी; हकड्ारं्ा (देश). २. मगध देशासंबधंी. (मगधामध्ये 
म्लेंिारें् ठािे असल्याम ळे तो धमचकृत्याला अयोग्य असा मानला गेला आहे) : ‘मग म्लें च्िारे् वसौटे । दागंािे 
हन कैकटे ।’ - ्ा १७·२९४. [सं. कीकट] 
 
कैकाट न. कैकाडी लोकारं्ा समूह; एक जात. 
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कैकाड हव. भाडंखोर. 
 
कैकाडी प . एका जातीरे् नाव. त्या जातीतील मािूस. या जातीतील लोक ब रड्ा, टोपल्या इ. हवकून 
उदरहनवाह करतात. महाराष्ट्रात याचं्या र्ार पोटजाती आहेत. [सं. कीकट] 
 
कैकाडीि स्त्री. १. कैकाड्ार्ी, कैकाडी जातीर्ी स्त्री : ‘प्रथमहर् मी तव दादा कैकाडीि िंालें  ।’ - 
भज ४०. २. कैदाशीि; भाडंखोर स्त्री. ३. (पे्रमाने) गबाळ, केस झपजारलेल्या म लीला म्हितात. 
 
कैकायी, कैकाई पहा : कैकाडीि : ‘कैकायी कैकायी द रील मािंा देश ।’ - भज ४०. 
 
कैकाळ पहा : कणळकाळ : ‘कैकाळार्ें धाक नाहन अवघन हवघ्नें नीवारी ।’ - ऐपो. ३५०. 
 
कैकेय प . इरािी लोक. 
 
कैकेयी, कैके स्त्री. १. दशरथ राजार्ी पत्नी : ‘कैकेयी आनंदली थोर ।’ - राहव ३•९५. २. (ल.) 
हशरजोर, द ष्, कजाग, हट्टी स्त्री. [सं. केकय] 
 
कैच अ. कोठील? कोठून : ‘तैसे हृदय प्रसन्न होये । तर द ःख कैर्ें के आहे ।’ - ्ा २·३४०. 
 
कैचि न. काडी कर्रा; पार्ोळा (हवस्तव पेटवण्याकहरता); केरकर्रा. पहा : हकलर्ि (व. ना.) 
 
कैची स्त्री. १. कातर. २. (वास्त .) आधार देण्यासाठी एकमेकानंा हतरपे दोन वासे जोडून केलेली 
रर्ना. ३. त ळया इ. घरावर र्ढहवण्याकहरता दोन वाशानंा दोरी बाधूंन केलेली कातरीसारखी रर्ना. ४. 
जास्त वजनारे् पदाथच तोलण्याच्या काट्यासाठी लाकडाच्या तीन दाडं्ारं्ी केलेली हतकटी. ५. घराच्या 
आढ्याच्या खाबंारे् लाकूड. ६. पेर्प्रसंग : ‘अशी ही कैर्ी हाय.’ - रैत १३२. [का.] (वा.) कैर्ीत धरिे, 
पकडिे - पेर्ात धरिे; अडर्िीत गाठिे. कैं र्ीत सापडिे - सवच बाजंूनी अडर्िीत येिे; काय कराव ेते न 
कळिे; एक नीट करायला जाता द सरे हबघडिे : ‘ताराबाई हवलक्षि कैर्ीत सापडली होती.’ - अजून १५. 
 
कैची स्त्री. १. दारू भरलेल्या बािारं्ी ज डी; दारूच्या बािारं्ा सम दाय : ‘पन्नास हजार फौज सातश े
कैर्ी बाि ।’ - ऐपो २५५. २. थैली : ‘समागमे शभंर उंट. बािाचं्या कैच्या’ - भाब ९. 
 
कैची गुिाकार (ग.) (अपूिांकारे् समीकरि सोडवताना) एका अपूिांकाच्या िेदाने द सऱ्या अपूिांकाच्या 
अंशाला ग िण्यार्ी हिया. 
 
कैछा प . हलवायारे् उपकरि. पहा : करिा 
 
कैतक, कैदक स्त्री. फार जाड व लाबं नळी असलेल्या बदं कीर्ा एक प्रकार. 
 
कैतव न. कपट; ल च्चेहगरी; लबाडी : ‘त्यारे् कसें कैतव साहसी गे । - सारुह ७·१२५. [सं.] 
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कैतान हिहव. जोराने : ‘ढोलं वाजत कैतान मध्यान रातीला.’ - एहोरा २·१३५. 
 
कैतािे न. ताडाच्या िंाडावर र्ढताना हातात धरण्याकहरता घेतात ती दोरी. हहला एका बाजूला 
लाकडी मूठ व टोकाला हपतळी कडी असते. 
 
कैताळ न. करताळ; िंाजं. 
 
कैद स्त्री. १. बदंी; हनयंत्रि; बधंन; त रंुगवास. २. हशस्त; कदर; अंमल; ताबा. ३. मयादा; हनयंत्रि 
(सरकाररे् धार्ममक, सामाहजक र्ालीरीतीरे्). ४. हनभचत्सिे; धमकाविे; एकसारखे दोष पाहिे. (हि. 
करिे.) (को.) 
 हव. बहंदस्त; कैदेत पडलेला (र्ोर). [फा.] 
 
कैदकानू स्त्री. १. सरकारी कायदे, ह कूम यानंा सं्ा. २. बदंोबस्त; अंमल : ‘हदल्ली म्हिजे 
बादशाही तख्तार्ी जागा. तेथील अमयादा करून फौज दरवषी पाठवनू कैदकानू त म्ही आपली वसहवली.’ -
पाब १५०. [फा.] 
 
कैदकाळ, कैदकाळू हव. हनष्ठ र. (व.) 
 
कैदखाना प . बहंदशाळा; त रंुग; कारागृह. [फा.] 
 
कैदखोर हव. हतरसट; टोर्ून बोलिारा; कार्ात ठेविारा; कमालीर्ा हशस्तहप्रय; हनयम वगैरे 
कडकपिाने लागू करिारा. (को.) [फा.] 
 
कैददगा  प . फसविूक; फसवहेगरी : ‘मग यास का कैददगा म्हिावा तरी इंग्रज हठऊन तंग 
करून बडोद्यास घालहवले.’ - मइसा १९·८४. [फा.] 
 
कैदवार हिहव. हशस्तवार; ह कमान सार; नम्रपिे; हनयम पाळून हशस्तीने. 
 हव. हशस्तबद्ध; हनयहमत; व्यवल्स्थत : ‘ब्राह्िीराज्य कैदवार एकापेक्षा ंएक मसलती.’ - ऐपो 
२३१. 
 
कैदा स्त्री. हनयमबदंी; हशस्त. 
 
कैदाणशिीचे कोडे कधीही न स टिारे कोडे. 
 
कैदाशीि, कैदासीि स्त्री. कैकाडीि; कजाग, नाठाळ, भाडंखोर स्त्री. 
 
कैदी हव. १. बहंदवान; त रंुगात असलेला. २. परतंत्र; ताब्यात असिारा. ३. कैदखोर; खट्याळ; 
खाष्; हर्डखोर; हतरसट. (को.) [फा. कैद] 
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कैपख पहा : कैपक्ष : ‘ऐसें का ंकैं पखें । बोहललासी ॥’ - ्ा १७·३५. 
 
कैपत स्त्री. एक प्रकारर्ा हपतळी हदवा. पहा : कैपजंी 
 
कैपत स्त्री. द ष्, खट्याळपिार्ी योजना; ग प्त कट; खोडसाळपिार्ा कट, मसलत, कारस्थान. (हि. 
करिे, रर्िे, काढिे, र्ालविे, माडंिे.) [फा. कैहफयत] 
 
कैपतखोर, कैपती हव. द ष् प्रकाररे् कारस्थान करिारा; क भाडंी; कपटी; कारस्थानी. 
 
कैपती, कैफती पहा : कैपत : ‘यास जो कोिी हाली कैफती व कथला करील तो हदवािीर्ा ग न्द्हेगार.’ - 
हशर्साखं २·२९४. 
 
कैपक्ष प . १. कैवार; पक्षपात : ‘म्हिती एकार्ा कैपक्ष करन ।’ - ्ा ९•१६८. २. बाजू; पक्ष : ‘हवरक्तें 
वोढावा कैपक्ष । परमाथार्ा ।’ - दास २·९·१४. [सं.] 
 
कैपक्षी हव. कैवारी : ‘कैपक्षी रघ नाथ मािंा ।’ - दाहव ५३. 
कैपंजी स्त्री. हाताने धरायर्ी पिती. पहा : कयपजंी (गो.) [क. कै = हात + पजंी = पिती] 
 
कैफ प . १. ध ंदी; उन्द्माद; ग ंगी; नशा : ‘इंग्रजी हवदे्यच्या अव्वल कैफात आमच्या हवद्वानानंी 
स धारिेच्या नव्या हदशा काढल्या.’ - लोहटकेले ४·१८३. २. मादक अंमली पदाथच, रव्य (भागं, गाजंा इ.) ३. 
मादक ग ि; झिंग आिण्यार्ी शक्ती, प्रमाि. (हि. करिे, र्ढिे.). ४. व्यंग; खोड. [फा.] 
 
कैफत स्त्री. १. कलह; तंटा; भाडंि : ‘दरम्यानें रंभाजी नाईकवाडी कैफती कहरतो.’ - पेद ३१·१७. २. 
तिार; अडथळा. [फा. कफालत] 
 
कैणफयत, कैफत, कैफेत, कैफयेत स्त्री. १. विचन; हकीगत; कहरिा; लेखी जबानी; खटल्यार्ा 
तपशील. २. काम; खटला; उद्योग; व्यवहार; म कदमा. ३. (कायदा) दावा लावल्यावर हवरुद्ध पक्षाच्या 
दाव्याबिल जे लेखी म्हििे कोटात दाखल करतात ते. ४. खरा दस्तऐवज, लेख; अहधकारपत्र; लेखी ह कूम. 
[फा. कैफीयत] 
 
कैफी हव. १. मादक पदाथांरे् सेवन करिारा (मािूस); गाजेंकस; दारूबाज. २. ग ंगी आििारे; 
मादक (पेय). [फा.] 
 
कैफीन स्त्री. (वै.) त्वरे्ला उते झजन देिारे औषध. 
 
कैमथ्यय न. अन पय क्ततेर्ा, वैयर्थ्यचतेर्ा, अन हर्ततेर्ा दोष (वादहववादात, धंद्यात, कामात इ.) 
हनरुपयोग. [सं. झक + अथच = उपयोग] 
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कैमुणतकन्याय प . अथचन्द्याय; एखादी द ष्ट्कर गोष् करता येते तर सोपी गोष् होईलर् होईल असा अथच 
असला म्हिजे त्याला म्हितात. जसे : - क ऱ्हाडीने लाकूड त टते, मग गवत सहजर् तोडता येईल. [सं.] 
 
कैरव, कैरणविी न. स्त्री. र्रंहवकासी पाढंरे कमळ : ‘साथचक पाथच करी ती कैरहविी तो स धाशं  गौरहवती’ - 
नवनीत. [सं.] 
 
कैरा, खैरा हव. १. कैरेडोळ्या; माजंऱ्या; घाऱ्या डोळ्यार्ा (घोडा). कैराडोळा असिे हे अश भहर्न्द्ह 
आहे. २. ज्यारे् ब ब ळ घारे आहे असा (डोळा). ३. घाऱ्या, करड्ा रंगार्ा : ‘हर्तार झभगारे खैरें । मोरें सेवरें 
आहि कैरें ।’ - हहर १•१९२ [झह.] 
 
कैरा हव. १. हतरळा; र्किा (डोळा) : ‘तारसें घ लें  कािें कैरे’ - दास ३•६•४२. २. र्किा डोळा 
असलेला. [सं. केकर = हतरवा] 
 
कैरी स्त्री. १. कच्चा आंबा; लहान आंबा; क यरी. २. कपाशीरे् हहरव ेबोंड. (ना.) (वा.) कैरी हपकिे - 
(म लगी) वयात येिे : ‘प ढे हतर्ी कैरी हपकली.’ - वासू ३२. [त ल. का. काई = हहरवे, कच्चे + री] 
 
कैि न. शतेातील धान्द्यारे् मान, माप; वाटण्यापूवीर्ी हपकार्ी मोजिी. पहा : कैली [फा.] 
 
कैिास प . क बेर, शकंर यारें् हनवासस्थान असलेला पवचत. हा हहमालयात आहे. महादेवार्ा लोक. 
(वा.) कैलास येिे, हमळिे, उतरिे, प्राप्त होिे - काही तरी मोठा लाभ होिे. कैलासाला डोके लागिे - 
आकाश ठेंगिे होिे; गवाने अहतशय फ गून जािे. [सं.] 
 
कैिासवासी हव. (मृत्य ूपावलेल्या मािसार्ी कागदोपत्री हवशषेतः तो हशवभक्त असल्यास - उल्लेख 
करताना योजतात.) परलोकवासी; मृत. 
 
कैिी हव. मापी आकार; खंडी, पायली, शरे इ. धान्द्ये वगैरे मोजण्याच्या प्रमािदशचक शब्दामागे हा शब्द 
लावतात : ‘तादूंळ कैली कोठीमापें पार् मि’ - मइसा १५•२२४. [फा. कैल् = माप] 
 
कैिी स्त्री. फ टक्या मडक्यार्ा त कडा; खापर. (गो.) [का. केले = मडके] 
 
कैिी कोठी वजनी मापाने मोजलेले; खंडी पायली, शरे इ. धान्द्ये मोजण्यार्ा पहरमािदशचक शब्द. 
 
कैिी माप, कैिी मापी मापाने मोजून घ्यायरे् पहरमाि. 
 
कैवजा हिहव. हकती, अनेक प्रकारे : ‘येथें आहलयानें रुक्न िौला यास वस्वास येईल म्हिोन कैवजा 
हलहहले.’ - मईसा १·५३. 
 
कैवतय, कैवतयक प . १. कोळी; मासेमाऱ्या. २. हभस्ती; पािक्या : ‘हकरात कैवतचक द ष् भारी ।’ - वामन 
(नवनीत) १३६. [सं.] 
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कैवल्य न. १. साय ज्य म क्ती; मोक्ष; जीवात्मा व परमात्मा यारें् ऐक्य : ‘तें कैवल्य पर तत्त्वता । पातलें  
जगन ।’ - ्ा ३·१५१. २. केवळपिा; एकटेपिा : ‘कैवल्य म्हिजे केवळपिा, एकटेपिा झकवा प्रकृतीशन 
संयोग नसिें असा असून...’ - गीर १६२. [सं.] (वा.) कैवल्य वाटिे- कौत क वाटिे. (व.) 
 
कैवल्यदानी प . (मोक्ष देिारा) ईर्श्र; ग रू; ईर्श्रार्ें एक अहभधान : ‘स खानंद आनंद कैवल्यदानी 
।’ - राम ३६. 
 
कैवल्यणनधान, कैवल्यधाम न. १. म ल्क्तसदन; मोक्ष : ‘म म क्षसू कैवल्यधाम ।’ - यथादी १·४६. २. 
मोक्षारे् स्थान जो परमेर्श्र तो : ‘ह ंबरती गाय तयाकंडे कान । कैवल्यहनधान देउहन ठाके ।’ - त गा २४१. [सं.] 
 
कैवल्यपद न. साय ज्य म क्ती; कैवल्यधाम. [सं.] (वा.) कैवल्यपद येिे, प्राप्त होिे- अलभ्य लाभ 
होिे; फार र्ागंली गोष् हमळिे. 
 
कैवल्यरस प . मोक्षार्ा आनंद. [सं.] 
कैवाड, कैवाडू न. ग प्त कट; कारस्थान; हहकमत; मसलत; खोल हवर्ार (हवशषेतः द ष्पिार्ा); 
क भाडं; थोताडं. (हि. रर्िे, घेिे, खािे.) : ‘ज्या कमांरे्हन कैवाडें । यश श्री उदंड जोडे ।’ - एभा २५·२२३. 
[सं. कैतव] 
 
कैवाड न. प . एका पक्षारे् समथचन, कैवार, अहभमान, कैवारबिल योजतात : ‘एकाच्या कैवाडें । उगवे 
बह तारं्ें कोडे ।’ - त गा २७४. [क. कैवार] 
 
कैवाडा प . मदतनीस : ‘त म्ही यादव सवच कपट । दैत्यवधा कैवाडे’ - उह १४४०. 
 
कैवाडी हव. १. धूतच; शहािा. २. ग प्त मसलती. ३. कैवारी. 
 
कैवार प . १. दयेम ळे केलेला पक्षपात; एखाद्यार्ी बाजू घेऊन शवेटपयंत त्याला साभंाळून घेिे; 
साहाय्य, मदत करिे; पक्ष उर्लिे; कड, बाजू घेिे. पहा : कैवाड (हि. घेिे, धरिे, करिे) : ‘ते वळेन 
आप ल्यारे्हन कैवारें ।’ - ्ा ४·५१. 
 
कैवार, कैवर प . न. १. वत चळ काढण्यारे् साधन; २. वत चळ (कंपासाने काढलेले.) ३. पहरघार्ी रेषा. ४. 
व्यास मापण्यारे् साधन. [क.] 
 
कैवाणरया, कैवारी हव. कैवार घेिारा; साहाय्यकता. 
 प . (हि.) १. सत्यार्ा आत्मा. २. पहवत्र आत्मा (हत्रहवधैक्य देवातंील एक). संबोधक (नवा 
करार). ‘मी न गेलों तर कैवारी त म्हाकडे येिार नाही.’ - योहा १६·१७. 
 
कैवाह प . अडर्ि : ‘ते ग हत कैवाड सोडव हन’ - नागाव हशला १·१५. 
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कैसरचांदिी स्त्री. घोड्ाला होिाऱ्या र्ादंिी नावाच्या रोगार्ा एक प्रकार. - अर्श्प २·१०४. 
 
कैसा, कैणसआं, कैणसया हव. हिहव. कोित्या जातीर्ा; हकती; कसा; कसला : ‘तहर माहिंया वैहरिी । 
हतआं कैहसआं ।’ - हशव ८१९. [सं. कीदृश] 
 
कैसेन, कैसेनी हिहव. कसे; कशाच्या योगाने; कशाने : ‘तो देव कैसेहन म्हिावा ।’ - हवपू ५·२५. 
 
कें गटिे, कें गटीिा येिे हि. मेटाक टीला, जेरीला, हजहकरीला येिे : ‘पोटात काय न्द्हाई. बलंै कें गटून 
गेल्यात.’ - गोता ४५. (कर.) 
 
कैं ची, कैं ची हव. १. कोिता, २. कोठर्ा; कोठील; कसला : ‘कैं र्ा धमच कैं रे् दान । कैं र्ा जप कैं रे् 
ध्यान ।’ - दास २•५•११. 
 
 
को 
 
कोइटारू हव. कोइटाने शाकारलेले; कोइटारे् िप्पर असलेले. (को.) 
 
कोइनाणथिे हव. ज्याला द सरे कोिी नाही असे; असहाय : ‘भिौहन अनाथ : कोइनाहथले’ - ्ाप्र 
१११२. [सं. कोऽहप न अल्स्त] 
 
कोइि, कोईि स्त्री. झभगरी; हाताने हफरवायर्ा भोवरा. 
 
कोइंडा प . र्ाबकार्ा लाकडी दाडंा, मूठ. पहा : कोयंडा (माि.) 
 
कोई स्त्री. आंब्यार्ी बी; बाठी. पहा : कोय 
 
कोई स्त्री. १. कोबीर्ी भाजी. २. कमळ. 
 
कोईकमळ न. पाढंरे कमळ. 
 
कोई कोई भीतीने फोडलेली झककाळी; क ईक ई (हि. करिे, होिे). [ध्व.] 
 
कोईट न. शाकारिीरे् गवत. पहा : क ईट (को.) 
 
कोईन स्त्री. नदीच्या प्रवाहात मासे पकडण्यासाठी बाबंू, टाळे, दगड यारं्ा बाधं घालून त्याला 
लावलेल्या टोपल्या. पहा : खोईि 
 
कोईि स्त्री. हवटीदाडूं खेळताना जहमनीत खितात ती खळगी; गल; गल्ली. (को.) 
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कोईिडाव प . हवटी मारण्यार्ी पाळी; कोलण्यार्ी पाळी. 
 
कोक, कोकशात्र न. कामशास्त्र; रहतरहस्यशास्त्र. हा गं्रथ कोक नावाच्या कवीने केल्याम ळे या गं्रथाला 
कोकशास्त्र हे नाव पडले. 
 
कोक प . र्िवाक पक्षी : ‘मी कोक िंालों हनका ।’ -आसेत  २६. [सं.] 
 
कोक न. १. भोक; हिर; बीळ; (ना.) २. खोक; जखम. (गो.) 
 
कोक प . लड्डा (तोबा) र्ा खेळ; वत चळाकार बसलेल्या गड्ाचं्या मागे नकळत लड्ड ठेवनू खेळतात तो 
खेळ. (बे.) [ध्व.] 
 
कोक न. १. क बडा. २. क बड; पोक. ३. (ल.) फ गीर उंर्वटा; फ गा : ‘ब र्ड्ार्ा आधन िंोंक, 
त्यामधन ठेवी कोक नोक, िंोकें  भर प रली’ - प्रला १११ [क. कोहक्ककोक ं ] 
 
कोक प . दगडी कोळशातील धूर उष्ट्िता देऊन काढून टाकल्यावर राहिारा भाग. [इं.] 
 
कोकटहोळी स्त्री. होळीच्या आदल्या हदवशीर्ी खेळातील होळी. 
 
कोकड, कोंकड स्त्री. न. पहा : खोकड 
 
कोकड हव. वाकडा; वाकलेला; क बडा. (व.) 
 
कोकि न. महाराष्ट्र राज्याच्या सम र हकनाऱ्यालगतर्ा भाग; सह्यारीच्या पहश्चमेकडील प्रदेश. (वा.) 
बलै कोकिात जािे - १. शल्क्तहीन होिे. २. वयपरत्वे द बचल, अशक्त होिे. ३. नप संक होिे. [सं. कोंकि] 
 
कोकिघार स्त्री. करकोर्ी पक्षीि. 
 
कोकिदुधी प . द ध्या भोपळा. (गो.) 
 
कोकिपट्टी स्त्री. कोकिहकनारा. पहा : कोकि 
 
कोकिस्थी हव. १. हर्त्पावन ब्राह्ि जातीसंबधंी; कोकिस्थारं्ा (बेत, व्यवहार, कारभार इ.). २. 
(ल.) काटकसरीर्ा; बेतास बात; कंजूषपिार्ा; हर्कू्कपिार्ा. 
 
कोकिा, कोकिी प . खानदेशात व नाहशक हजल्ह्याच्या उत झरेला ज्यारं्ी वस्ती आहे अशी एक 
जात व त्या जातीर्ा मन ष्ट्य. 
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कोकिी, कोकण्या हव. १. कोकिसंबंधी. २. कोकिर्ा राहिारा. 
 
कोकिे अहि. १. ओरडिे; भ कंिे (क त्रा). २. आरविे (कोंबडा); ओरडिे; झकर्ाळिे (पोपट, कावळा) 
: ‘कोंबडा कोंकतो, पैसा मागतो ।’ - हभकारी गािे. [ध्व.] 
 
कोकिे न. एका रानवेलीरे् फळ. 
 
कोकदम्या येिे, कोगदम्या येिे अहि. श्रमाम ळे बेजार होिे; कासावीस होिे; थकून जािे; दमिाक होिे 
: ‘घोडी कोकदम्याला आली होती.’ - फहकरा १७४. 
 
कोकनद न. ताबंडे कमळ : ‘नेिहत हे परलोक, हवलोक न कोकनदासम पाहिपदें ।’ - आहवर्श्ा 
२२. [सं.] 
कोकबाि प . लढाईतील आगीच्या बािार्ा एक प्रकार. [कहकबाि] 
 
कोकमागय प . कोकशास्त्र पाळिारा एक पंथ. 
 
कोकर न. माशारं्ी एक जात; हवहशष् मासळी. हे मासे हदवाळीच्या स माराला पकडतात. 
 
कोकर स्त्री. गळून पडिाऱ्या कच्च्या लवगंा : ‘ह्या कच्च्या गळतीला कोकर म्हितात.’ - के ४•४•३९. 
 
कोकरचाि स्त्री. कोकरासारखी र्ाल, गती (घोड्ाला योजतात.) पहा : क करर्ाल 
 
कोकरा, कोकरू प . करडू; मेंढीरे् (नर जातीरे्) हपलू. 
 
कोकििे अहि. १. ओरडिे; भोकाड पसरिे; उपाय फसल्याम ळे हाका मारीत बसिे. २. तिार 
करिे; एखाद्याच्या नावाने हाका मारिे. 
 उहि. त डहविे; बदडिे; रडायला; कोको करायला लाविे. [ध्व. सं. को + कल्] 
 
कोकशाळा स्त्री. नाटकशाळा : ‘कोकशाला नाटकशाला दासी यारं्ा घ्याल म का ।’ - राला ८५. 
 
कोकस्थान न. वैराि जंगली म लूख; जेथे केवळ पारव ेघ मतात असे स्थान : ‘डोंगर धामिा संमत 
हवलेी त्यारे् माथा जमीन वैराि, कोकस्थान आहे.’ - मासपमा १६०. 
 
कोकंब, कोकंबी, कोकम प . रातंबा; आमसोलारे् िंाड. हे िंाड कोकिात सवचत्र आढळते. 
 
कोकंबेि न. कोकंबाच्या हबयारें् तेल. हे पोटातही घेतात व अंगाला बाहेरून र्ोळतात. 
 
कोका प . मोना; केळीच्या गाभ्यातून केळफ लासह बाहेर पडिारा कोंब; केळफूल; पोफळीर्ा मोहोर 
अथवा फ ले ज्यातून बाहेर पडतात तो भाग. पोफळीच्या कोक्यापंासून कागद तयार करतात. [सं. कोक] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोका प . कानफाटे गोसावी वाजवतात ती हकनरी; लहान एकतारी. 
 
कोका प . बगळा; कंक. 
 
कोका प . एक प्रकारर्ा झशपीतील प्रािी; कालव : ‘बळीने बघता बघता एक कोका घेतला.’ - शलूेक 
९६. 
 
कोका प . एक िंाड. याच्या एकंदर पन्नास जाती असून झहद स्थानात त्यांपैकी सहा आढळतात. 
 
कोका, कोकी स्त्री. १. पागोट्याच्या वरील र्ोर् (कोकी). पागोट्याच्या (पगडीच्या) कमळाच्या वर 
असलेला हा भाग कागदार्ा करून त्यावर कापडी पट्ट्ट्या हशवतात. २. पागोटे, इरले इत्यादीवरील वाकडे 
टोक, र्ोर्, राघू, कोंब : ‘मी एक प िेरी, लाल, ब्राह्िी कोकीर्ी, जरीच्या हिंरहमळ्यारं्ी पगडी हवकत 
घेतो.’ - माआ २२४. 
 प . १. आतला भाग : ‘कानाच्या कोक्यात हशरलेल्या गोमाशा िंाडू लागलं.’ - गागो १०३·२. 
[फा. कूका ] (वा.) कोका, कोकी करिे- ग ंडाळिे; एकत्र करिे : ‘कसंतरी कोका करून िंोपलो.’ - उअं 
८. 
 
कोका प . र्वडा : ‘पायार् ंकोकं पाण्यात ठेवतार् हतला पािी गार गार लागलं.’ - खळाळ ३. 
 
कोका प . कंहदलार्ी कार् : ‘क िाकडे कंदील होता पि त्यार्ा कोका फ टला होता.’ - जाहंद १७. 
 
कोकाट  प . १. कोळीि पक्षयार्ा शब्द. २. (न.) कलकलाट; गोंगाट; गलका. [ध्व.] 
 
कोकाटी स्त्री. हल्स्तदंतार्ा भोवरा. याला भोक असल्याने यार्ा ग ंग ं असा आवाज होतो. पहा : 
कोकाट 
 
कोकाटी स्त्री. एक पक्षी : ‘कोकाट्या नळावर भाडंिाऱ्या बायकासंारखा कालवा करीत होत्या.’ - 
व्यंमाक ९०. पहा : कोकाट 
 
कोकाटी स्त्री. केळफ लाचं्या पाऱ्यावंरील आच्िादन. 
 
कोकाट्या हव. कोकाट करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे असा; गोंगाट करिारा. [ध्व.] 
 
कोकात्री प . कोंबड्ासारखा ताबंसू रंगाच्या एक पक्षी. मासंाहारी लोक यारे् मासं खातात. 
(ज न्नरी). [ध्व.] 
 
कोकादर, कोंकतारी स्त्री. पािकोंबडी. (गो.) [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोकापकड स्त्री. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाला दोन्द्ही बाजूंनी तळहातानंी धरून मारायर्ी उडी. 
 
कोकाबेरी नीलकमल. 
 
कोकारिी स्त्री. कोंबड्ार्ी आरव. (गो.) [ध्व.] 
 
कोकारा  प . आरोळी; मोठ्याने मारलेली हाक. (राजा.) 
 
कोकारा  प . लहान मासा. (गो.) 
 
कोकाविे अहि. १. संू ग ं इ. आवाज होिे (बाि, भोवरा इत्याहदकारं्ा). २. भ कंिे; केकाटिे 
(क रयारे्). ३. केकाविे (केका) : ‘मोर कोकावती ते ।’ - अक रसकल्लोळ. ४. कोकलिे : ‘पोटात कावळे 
कोकावयास लागले.’ - पलको १३. [ध्व.] 
 
कोणकि, कोणकिा, कोणकळ, कोकीळ प . स्त्री. मंजूळ शब्द करिारा एक पक्षी. ह्यार्ा आवाज फार मध र 
असतो. मादी आपली अंडी कावळ्याच्या घरट्यात उबवनू घेते अशा समज तीवरून याला संस्कृतात परभतृ, 
अन्द्यभतृ म्हितात. कोहकल वसंत ऋतूतर् फक्त गातो. 
 
कोणकिाव्रत न. अहधक आषाढात कोहकळेर्ा शब्द ऐकल्यानंतर जेवण्यारे् बायकारें् एक व्रत. 
 
कोणकिासन न. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाच्या तोंडावर प ढे वाकून बसिे. 
 
कोणकळ कोंबडा स्काउटच्या म लारं्ा एक खेळ. 
 
कोकीदार हव. कोकी असलेले (इरले, पागोटे). पहा : कोका 
 
कोकी स्त्री. डोळ्यातील फूल. 
 
कोके न. दमा. (गो.) [ध्व.] 
 
कोकेन न. ग ंगी आििारा मादक पदाथच; बहधरीकरिासाठी वापरले जािारे औषध. 
 
कोको प . (वन.) एक प्रकाररे् िंाड. ह्याच्या शेंगातील हबयापंासून एक उते झजक स्वाहदष् पेय बनवले 
जाते. [पोत च.] 
 
कोगव स्त्री. कोकम : ‘देवळारे् दारी कोगवीवर कोगवा ंदाटली वो दाटली वो ।’ - एहोरा ३२. 
 
कोगी स्त्री. खङ् गार्ा एक प्रकार. [इं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोगूळ स्त्री. कोहकळ. (क . गो.) 
 
कोच प . र्ार र्ाकी घोडागाडी; बग्गी; [इं.] 
 
कोच प . आंबेहळदीर्ा कादंा, गड्डा. (को.) 
 
कोच प . आरामात ऐसपैस बसता येईल अशी, पाठीशी व खाली मऊ गादी असलेली कमी उंर्ीर्ी 
ख र्ी, ऐषारामी बठैक, आसन; बसावयार्ा पलंग. [इं.] 
 
कोच स्त्री. १. खोक; एखाद्या अिक र्ीदार पदाथाने िंालेली जखम; खोर्. २. अिक र्ीदार टोक. 
[झह. कोर्ना] 
 
कोच स्त्री. पगडी, इरले इत्यादनरे् टोक. पहा : कोका, कोकी 
 
कोच न. जाबं्या दगडात कातळावर उगविारे व काट्याप्रमािे टोर्िारे बारीक गवत, वले. [सं. 
कूर्च] 
 
कोचकई, कोचकाई स्त्री. मोठे व जून िंालेले आवळे उकडून तयार करण्यात येिाऱ्या वड्ा. [क. 
कोच्च  = त कडे करिे, पूड, र्ूिच + काई = फळ] 
 
कोचकिे स्त्री. टोर्िे; हडवर्िे : ‘आपल्या कल्पनेने हनमाि केलेल्या सोज्वळ क ट ंबवत्सल 
मािसाला त्याने कोर्कले.’ - काजवा १४१. 
 
कोचका प . कोपरा. (व.) 
 
कोचकादय आवळकाठी. 
 
कोचीकंदर न. १. अडगळीर्ी जागा. घािेरड्ा गदीच्या जागेबिल योजतात. (को.) २. गळाठा; 
अडगळ. ३. अडर्िीर्ी, संकोर्ार्ी अवस्था, ल्स्थती, गदी, गोंधळ असिे. 
 
कोचकी  स्त्री. १. (वास्त .) कोपरा; कोन (घरातील, खोलीर्ा इ.). २. हदखाऊ र्ादंई. 
 
कोचकी  स्त्री. १. पहा : कोकी १, २. पागोटे : ‘म द तर हथरमे त्या कोर्क्या कोरदारा ।’ - सारूह 
३·४०. 
 
कोचकीदार स्त्री. कोर्की असलेले (पागोटे इ.). 
 
कोचकीि हव. अरंुद, कोंदट, झर्र्ोळी (जागा). 
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कोचट, कोचा हव. संक हर्त; कोंदट; अप री (खोली); अरंुद; लहान तोंडारे् (भाडें, वस्तू). [सं. क र्ू] 
 
कोचिे उहि १. क रतडिे; तोडिे (नखे, दात, र्ोर् इत्यादननी). (राजा.) २. जोराने दाबिे. (व.) ३. 
हखळ्यानंी बोर्िे (बे.). ४. भाजी हर्रिे. (बे.) [क. कोच्च  = कापिे] 
 
कोचिे स्त्री. भोवऱ्याच्या खेळात आपला भोवरा द सऱ्याच्या हफरत्या भोवऱ्यावर मारिे. 
 
कोचमन, कोचमीन, कोचणमि, कोचमेि प . गाडीवान; गाडीहाक्या; सारथी; सूत : ‘कोर्मीन 
(महाराजारं्ा) मराठे जातीर्ा ... होता.’ - हवहक्षप्त २·११८ [इं.] 
 
कोचर स्त्री. आखूड झशगार्ी म्हैस. (व.) 
 
कोचवि स्त्री. जार्; तगादा; तसदी; टोर्िी : ‘मजला देिेदारार्ी कोर्वि हकती आहे.’ - होकै 
२४. 
 
कोचविी स्त्री. कार्; अडर्ि : ‘त म्ही खर्ारे् कोर्विीत येऊन डेऱ्यारे् दाडें होतीलना?’ - 
इसंहोकै १७. 
 
कोचळा, कोचाळे प . न. पक्षयारे् घरटे. (व. ना.) पहा : कोंर्ाळे 
 
कोचंबिे अहि. क र्बंिा होिे; संकोर्िे; हवरमिे; लाजिे. (व. ना.) 
 
कोचा स्त्री. हळद. 
 
कोचाळे न. १. वत चळ; कोंडाळे (बसलेल्या लोकारें्) (हि. घालिे, घालून बसिे, उठिे, मोडिे, 
काढिे.) २. भोवऱ्यासारखे एक खेळिे. 
 
कोचाळे  पहा : कचोळे 
 
कोणचनीि, कोणचनीि प . एक हकडा. हा मूळर्ा मेल्क्सको व पेरू या देशातील असून त्यार्ी 
उपजीहवका म ख्यतः फड्ा हनवड ंगावर होते. याच्या रूपेरी व काळा अशा दोन जाती आहेत. यापासून 
हकरहमजी रंग करतात. 
 
कोकचदर न. घरातील अगदी लहान जागा; अडर्िीर्ी जागा; ज्या जागेत वस्तू अस्ताव्यस्त 
पडल्याम ळे अडर्ि िंाली आहे अशी जागा. पहा : क झर्दर 
 
कोकचदा प . एक वनस्पती, हहला पाती येतात. त्यारं्ी भाजी (पोटातील) जंत नाशक आहे. 
 
कोची स्त्री. अिक र्ी; टोक. पहा : कोर् 
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कोची स्त्री. कार्ोळी; र्ोळी. (नंद भाषा) (कर.) 
 
कोचोक  प . केर; उहकरडा. (गो.) 
 
कोच्या प . ठोसा; ग िा; ह री. (वा.) कोच्या होिे - फहजती होिे. 
 
कोजळिे अहि. १. काजळीने आच्िादले जािे; काळ्या हकटाने भरिे. (नारळ, फळ इ.) २. 
काजळी धरिे (हदव्याच्या वातीने). 
 
कोजळी  स्त्री. १. जळत्या वातीर्ा शषे; कोळी; काजळी. २. जळिाऱ्या पदाथार्ी हठिगी. ३. राख 
(गवत, काटक्या इत्यादनर्ी). ४. ध राम ळे होिारे जाळे, जळमट (िपरावर वगैरे). ५. (ल.) झर्ता; 
हृदयरोग. [सं. कज्जल] 
 
कोजागर, कोजागरी प . स्त्री. आहर्श्नी पोर्मिमा. [सं.] 
 
कोट प . १. हकल्ला; गढी : ‘हकल्ले गड कोट । दवलत खानाच्या हवाला ।’ - ऐपो १३. २. गावार्ा अगर 
हकल्ल्यार्ा तट. ३. सैन्द्यार्ा व्यहू : ‘कोट बाधूंन झपजरा केला ।’ - ऐपो १३. ४. (पते झ) ह कूम बोललेल्या हभडूने 
स्वतःर् ओळीने सात (हात) करिे. (हि. देिे, करिे.) 
 
कोट प . १. सदऱ्याच्या वरून घालण्यासाठी थोड्ा जाड कापडार्ा हशवलेला (पोशाखार्ा) एक 
प्रकार. २. आच्िादन (पीकपािी). [इं.] 
 
कोट पहा : कोटी 
 
कोटकल्याि न. १. भरपूर, पूिच कल्याि; पराकाष्ठेर्ा लाभ : ‘असें केल्यास मािंें कोटकल्याि 
करण्याहवषयन जी हतर्ी इच्िा आहे ती कमी होईल.’ - पाव्ह ८८. २. पराकाष्ठेर्ी तृप्तता; समृद्धी. 
 
कोटगा, कोणटगा णव. कोडगा; हनलचज्ज, हनढावलेला : ‘सबळा प्रहत जो कोटगा ।’ - गं्रथराज ३•१०७. [क. 
कोहट्ट = हनलचज्ज] 
 
कोटगा प . १. दोरीने हफरवायर्ा भोवरा. २. वाघे लोकारं्ा कोटंबा. 
 
कोटाणगरी स्त्री. वढेा : ‘असता खेड्ा महार (तर) फोडता दळव्यार्ी कोटहगरी.’ - ऐपो ६९. 
 
कोट घंुघट (प रा.) म ख्य द गचद्वाराच्या झभतीत ठेवले जात असलेले सहायक द गचद्वार. 
 
कोटचक्र न. हकल्ला हाती येईल की नाही हे पाहण्यारे् कागदावर काढलेले यंत्र : ‘कोटर्ि 
घालून पहाव.े’ - ऐलेसं १५२६. 
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कोटर ि. १ (वन.) वनस्पतीतील झकवा हतच्या लहानमोठ्या अवयवातंील पोकळी; िंाडार्ी ढोली : 
‘लोटेतो तरुकोंटरी लप हनया ंकोठें तरीही रहा ।’ - मराठी ६ व ेप स्तक प.ृ १२४ (१८९६). २. हववर; बीळ : 
 ‘कूपामािंाहर उदका जवळी कोटर असे.’ - परं्ो ११९•५. 
 
कोटर कुऱ्हाड (प रा.) मध्ये पोकळी असलेली क ऱ्हाड. [सं.] 
 
कोटरान न. हनजचन प्रदेश; भयाि रान. (ना.) 
 
कोटव प . एक लहान मासा. (को.) 
 
कोटसा हव. कोठेसा; कोित्या जागी. 
 
कोटंबा, कोटंुबा प . १. खंडोबाच्या वाघ्यारें् लाकडी र्ौकोनी हभक्षापात्र. खंडोबारे् भक्त ह्यार्ी पूजा 
करतात : ‘हृदय कोटंबा सागंातें । घोळ वाजवू ंअन हातें ।’ - त गा ४४४६. २. लाकडी डोिी; कोटंबी; काथवट 
(लाबंट, र्ौकोनी व खोलगट); जनावरानंा र्ूि, भसू वगैरे खािे घालण्यारे् लाकडी पात्र. 
 
कोटंबी स्त्री. लहान कोटंबा, डोिी, काथवट. 
 
कोटंबे न. कोळंबे; रहाटगाडग्यारे् पािी ज्या डोिग्यात पडते ते डोिगे. 
 
कोटा प . वाटून द्यायच्या पदाथारे् प्रमाि. [इं.] 
 
कोटार हिहव. भलतीकडे : ‘आरब व हसिी प ढे होऊन कोटार गेले.’ - ऐकोप र. 
 
कोणट, कोटी संख्या हव. शभंर लक्ष; एक करोड; कोट; असंख्य : ‘जागजागन आहेत वीर कोटी’ - र 
१०. [सं.] (वा.) कोहटध्वज लाविे, उभारिे - अफाट संपत झीर्ा देखावा करिे; कोट्यधीश, नवकोट 
नारायि होिे. 
 
कोणट, कोटी स्त्री. १. (वन.) सजीवाचं्या वगीकरिात प्रािी झकवा वनस्पती यापैकी कोित्याही एका 
प्रकारातील जातीर्ा सवात मोठा संर् दाखविारी सं्ा; हवहशष् वगच : ‘रजोग िार्ी कोटी । लोहभष् पोटी स्त्री 
प त्रा ं।’ - एभा १३·४५; भेद. २. जात. ३. दजा; प्रत. 
 
कोणट, कोटी स्त्री. १. (वादहववादात) हनरुत झर करण्यासारखे ख बीदार उत झर; भाषिार्ी मोठ्या 
य क्तीने रर्ना; ख बीरे् भाषि. २. शब्दातं, वाक्यातं काही फरक करून झकवा एकार् उच्चारारे् पि हभन्न अथारे् 
शब्द घेऊन, अथाच्या गमती करून अलंकारर्मत्कार दाखहविे. हे एक भाषा कौशल्य समजले जाते. पहा : 
श्लेष : ‘अहो हवद्वत झाप्रर् र कोट्यारं्ी ग ंतवळें गेली दहापारं् घशातं.’ - नाक  ३·३४. 
 
कोणट, कोटी स्त्री. काटकोन हत्रकोिार्ी उभी बाजू; लंब रेषा; किाखेरीज एक बाजू. [सं.] 
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कोणट, कोटी स्त्री. थोर योग्यता, दजा; श्रेष्ठपिा; शौयच, सद्ग ि, हवद्या यामंध्ये अहतशय प्रवीि 
असलेल्यासाठी सन्द्मानदशचक सं्ा. [सं.] 
 
कोणट, कोटी स्त्री. धन ष्ट्यारे् टोक; र्रंकलेर्ी टोके. [सं.] 
 
कोणट, कोटी स्त्री. कल्पना; हवर्ारसरिी : ‘परंत  ही कोटी इहतहासदृष्ट्ट्या हटकेल असे आम्हासं वाटत 
नाही.’ - लोहटकेले ४·११६. [सं.] 
 
कोणट, कोटी स्त्री. पराकाष्ठा : कळस : उच्च हशखर. जसे : - पराकोटी. [सं.] (वा.) कोहट, कोटी 
उभविे - ध्वज उभारिे : ‘तरी यशार्ी उभऊहन कोटी ।’ - नव १९·१७७. 
 
कोणटक्रम प . १. य ल्क्तवाद; शक्कल; ख बीदार हववरे्नपद्धती; तकच वाद; श्लेषात्मक भाषि : ‘हार् 
कोहटिम स्वीकारलेला आहे.’ - गीर १५७. (हि. करिे) २. पेर्. [सं.] (वा.) कोहटिम लढविे - तोड 
काढिे; उपाय योजना करिे; मध्यमागच काढिे. 
 
कोणटज्या स्त्री. (हत्रकोिहमती) कोभ जज्या. काटकोन हत्रकोिातील लघ कोनाच्या लगतर्ी बाजू 
व किच यारें् ग िोत झर. कोहटज्या आहि भ जज्या याचं्या वगांर्ी बेरीज १ भरते. [सं.] 
 
कोणटभोज हव. कोट्याधीश : ‘धनेर्श्र नामें कोहियेक ब्राह्ि । तो वस्त हवते झहस संपूिच । कोहटभोज 
पै ।’ - कथा २·१५·६ 
 
कोणटशः, कोणटशा हव. कोट्यावधी. [सं.] 
 
कोणटस्पशयज्या स्त्री. (हत्रकोिहमती) कोहटज्या व भ जज्या यारें् ग िोत झर; कोस्पशचज्या. [सं.] 
 
कोटी स्त्री. टोळी; जमाव; कोठा : ‘दोहनकडे राऊत व मािसार्ी कोटी व मध्ये सम रतटाकासही पाईर्ी 
मािसे ठेवनू खबरदार राहहलो.’ - पेद ३४·१५९. 
 
कोटीर प . डोक्यावरर्ा म क ट : ‘मस्तकन कोटीर िंळकत ।’ - जै १४·५६. [सं. कोहटर, कोटर] 
 
कोटी सहसंबंध दजाप्रमािे एकमेकाशंी असलेला संबंध. 
 
कोटे न. १. पक्षयारे् घरटे; कोठे : ‘पोटाखाली अंडी घेऊन कोट्यात बसलेल्या व्हल्यानंी आपल्या 
गोल डोळ्यारं्ी उघडिंाप केली.’ - व्यंमाक ५४. २. रेशमी हकड्ारं्ा कोशटेा. [सं. कोट्ट, कोट] 
 
कोट्यधीश, कोट्याधीश हक. नवकोट नारायि; श्रीमंत; करोडपती. [सं.] 
 
कोट्यवधी, कोट्यावधी हव. कोटीच्या मापाने मोजण्यासारखा; अपार; अगहित; अनंत. [सं.] 
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कोट्यंश हव. अत्यंत अल्प. 
 
कोट्यानकोटी हव. अगहित; अतोनात : ‘जळत हृदय मािंें जन्द्म कोट्यानकोटी ।’ - रामदास 
करुिाष्क [सं. कोहट + अन कोहट] 
 
कोठ प . १. हकल्ला. २. हकल्ल्यार्ा तट. पहा : कोट. ३. पहा : कोठी [सं. कोष्ठ] 
 
कोठ प . १. मोठी व वाटोळी र्कंदळे पडिारी रक्तहपती. २. गजकिच; नायटा. [सं. क ष्ठ] 
 
कोठचा हव. १. कोठल्या गावर्ा, हठकािार्ा. पहा : क ठर्ा. २. कोिता, कसर्ा. 
 
कोठडी स्त्री. १. घरातील खोली; (हवशषेतः) सामान ठेवण्यार्ी कोठी; दालन : ‘हहरहवजयगं्रथ भाडंार । 
ित झीस कोठड्ारें् पहरकर ।’ - हहर ३६•२१६. २. कपाट; फडताळ. (व.) ३. त रंुगार्ी कोठी. [सं. कोष्ठ] 
 
कोठिे स्त्री. (प्र.) कोठून; कोित्या हठकािाहून. 
 
कोठदार हव. (र्मचकार.) हवहशष् प्रकारर्ा मारवाडी जोडा. हा मारवाडी क िबी घालतात. 
 
कोठनीस प . कोठावळा; कोठीवाला; कोठीवरील अहधकारी. 
 
कोठपयंत, कोठपयंत पावेतो, कोठवर हि. हव. क ठवर; कोित्या हठकािापयंत; कोित्या म द्यापयंत; 
कोित्या पल्ल्यापयंत; कोित्या मजलेपयंत (स्थळ झकवा वळे यासंबधंी). 
 
कोठपो प . भातार्ी पेज गाळण्यार्ा लाबंट, र्ौकोनी कोटंबा, भाडें (क .); काथवट. पहा : कोटंबा 
 
कोठयॉ, कोठवा प . कोठ्या; एक परदेशी गलबत. हे ग जराथेतील खारवी म सलमान वापरतात. याच्या 
व दहक्षिी गलबताच्या बाधंिीत फरक म्हिजे. यारे् धाकटे शीड व कलमी लहान असतात. [सं. कोष्ठ] 
 
कोठिा  प . कोठी; खोली : ‘साहनये कोठला ठेहवजे दीप ’ - हवद ३. 
 
कोठिा  हव. क ठला. पहा : कोठर्ा 
 
कोठिी  स्त्री. पोटातील आतडे; आतड्ातील मळ : ‘बालपहिझर् कोठलन । बाहहरी घाली ।’ - 
रा्ा ६·२१६. 
 
कोठिेिे हव. बरेर् हदवस साठ्यात पडून राहहले असल्याम ळे ज ने िंालेले (कापड). (क .) 
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कोठवळा, कोठावळा, कोणठवळा पहा : कोठनीस : ‘दाटी प ढील दारन माहगल दारन आहे कोहठमध्यें 
कोठवळा ।’ - प्रला २६७. 
 
कोठंबा, कोठ्या पहा : कोटंबा 
 
कोठंबी, कोठमी स्त्री. पाण्यार्ी डोिी; हंडा. 
कोठा प . १. कोठार; संग्रहालय; वखार; आगर; साठवि (धान्द्य, पािी इत्यादीर्ी). २. पोट; 
पक्वाशय : ‘कोठ्यामाजी संर्रे ।’ - ्ा ६·२१७. ३. (हशविकाम) िातीपोटार्ा भाग (हशवायच्या कपड्ार्ा). 
४. बदं कीतील दारू, कारंजारे् पािी इत्यादीर्ा साठविीर्ा कप्पा, साठा. ५. पक्षयारे् घरटे. ६. ग रारं्ा गोठा 
: ‘बलै  वीकूहन कोठा ।’ - रा्ा १३·२२३. (व. ना.) ७. ह ंडीच्या ज्या घरात रकमेर्ा आकडा हलहहतात ते घर. 
८. हनळीर्ा रंग तयार करताना हनळीर्ी िंाडे ज्यात हभजत टाकतात तो हौद. ९. पानाच्या डब्यातील पाने 
ठेवण्यारे् पूड; खि, कप्पा. १०. कोष्क; सदर; स्तंभ; रकाना. ११. (जंहबया) जंहबयाच्या खेळात आपल्या 
हातातील जंहबयाने जोडीदाराच्या बरगडीच्या खड्ातूंन (झशपीतून) बेंबीकडे फाडत येिे. [सं. कोष्ठ] 
 
कोठा पहा : कोटा ‘त्यानंा ताल क्यारे् हठकािाहून कोठार् कमी हमळतो...’ - गागंा २. 
 
कोठा प . बाबंचू्या काठीच्या खेळामधील बरगडीवर मार. 
 
कोठा, कोणठवा प . गलबतार्ा एक प्रकार. 
 
कोठार, कोठारी  न. १. धान्द्यागार; कोठडी; खोलीतील झकवा झभतीतील बळद; वखार; 
साठविीर्ी जागा : ‘कन हवर्श्बीजार्ें कोठार -’ ऋ ३८. २. पक्षयारें् घरटे. [त. कोट्टगारम] [सं. कोष्ठागार] 
 
कोठारिी स्त्री. घोिीच्या वगातील एक लहान प्रािी. (क .) 
 
कोठारी  पहा : कोठनीस 
 
कोठारे न. १. पहा : कोठार. २. भसू बाहेर येऊ नये म्हिून त्यावर लावलेल्या कडब्याच्या पेंड्ा. 
 
कोठावगिे, कोठाणवगिे उहि. कोठे जाता झकवा कोठून आलात असे हवर्ारिे. 
 
कोकठबर न. (वन.) गोडे काझरट. ही ग जराथेत प ष्ट्कळ होतात. यारं्ी भाजी करतात. 
 
कोकठबा, कोकठबी, कोकठबे पहा : कोटंबा 
 
कोठी स्त्री. १. धान्द्यागार; संग्रहालय; वखार; खहजना; हौद; राजंि : ‘पाण्यार्ी कोठी एक मातीर्ी’ - 
ऐराप , हवहव. २९७. २. कारखाना; पेढी; द कान; खोली. ३. कोठीवरर्ा कामगार; कोठीवाला : ‘तरी स्वामननी 
कोठी लवकर पाठवनू तादूंल नेले पाहहजे.’ - पेद २७•१३०. ४. सैन्द्यार्ी दािागोट्यार्ी बेगमी. ५. नळारे् 
पािी साठवनू झकवा बदं कीतील बारार्ी दारू साठवनू ठेवायर्ी जागा. ६. शरीरातील भाग (हे ७२ आहेत) : 
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‘आता बाहत झर कोठ्यातंील श हद्ध झपडामध्यें’ - मोल्स्व. ७. (गौरीपूजन) धड; गौरीर्ा म खवटा ज्यावर 
बसवतात तो भाग : ‘कहनष्ठेच्या कोठीवर नीट म खवटा बसवनू हदला.’ - म खवटे १७५·८. साळी वगैरे 
ठेवण्याकहरता केलेली बाबंूर्ी लाबंट व मोठी किगी; लोखंडी परयार्ी पाटी, झपप. ९. हमठागरातील र्ौकोन, 
खार्र. १०. एक प्रकाररे् गलबत. ११. ग रारं्ा गोठा : ‘वासरुवारं्ी कोठी’ - स्थापो ७५. १२. धान्द्यादी सामग्री 
घेऊन येिाऱ्या बलैारं्ा ताडंा झकवा पठारा. [क.] 
कोठी स्त्री. (संगीत) भोपळा. (वीिा, सतार, तंबोरा इ. साठी वापरण्यात येिारा.) 
 
कोठी स्त्री. १. सरकारी वाडा, घर; मोठ्या सरदार जहागीरदारार्ा इमला; करे्री : ‘साहेबानंन 
महाराजासं देवासकरारें् कोठीवर त म्ही का ंगेला होता - म्हिून हवर्ारले.’ - हवहक्षप्त ३·१७१. २. नार्गािे 
करिाऱ्या हस्त्रयारें् राहण्यारे् हठकाि. 
 
कोठी स्त्री. हर्लखतार्ा एक प्रकार. 
 
कोठी खांबपद्धती (भशूा.) खािीतून र्ौकोनी खोल्या व आधारभतू खाबं खोदून कोळसा काढण्यार्ी 
पद्धत. 
 
कोठीकरा प . वखारीतील तादंळाच्या नासध शीबिल अजमास करून जास्त वसूल केलेले धान्द्य. 
 
कोठीभाडे न. १. रयतेने हकल्ल्यावर धान्द्य नेऊन देण्याऐवजी त्याचं्यावर बसवलेला कर. २. धान्द्य 
हकल्ल्यावर स्वतः पोर्वण्याऐवजी हदलेली नेिावळ. 
 
कोठीमहाि प . सरकारी धान्द्यार्ी वखार, कोठार. 
 
कोठीि  हव. कोित्या हठकािर्ा; कोठर्ा. [सं. क्व] 
 
कोठीवािा : प . १. पहा : कोठवळा. २. पेढीवाला; सावकार; व्यापारी. 
 
कोठीवािे गवई परंपरेने र्ालत आलेल्या तेवढ्यार् हर्जा म्हििारे गवई. (क .) 
 
कोठून, कोठोन हिहव. कोित्या हठकािा - स्थळा - वळेेपासून; क ठून. 
 
कोठे न. पक्षयारे् घरटे; पहा : कोटे : ‘कातिीने जाळें केलें  पाकोळीने कोठे बाधंले.’ - ज्योफ  ३८५. 
(को.) 
 
कोठे हिहव. १. कोित्या हठकािी. २. (जोर हदला असता) कोित्याही स्थळी; कोिीकडेही; कोठेही : 
‘आहि नसता ंपोटन । कोठे काष् असे सृष्ी ।’ - रा्ा १८·६००. ३. (र् कीने) कधी; केव्हा. [सं. क त्र] 
 
कोठे कोठे, कोठे मोठे काही काही हठकािी. [कोठेरे् हद्व.] 
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कोठेजिे अहि. वाळिे : ‘(नाटकूट वोषधी) कोठेजौहन जाहत-’ हवद १७. 
 
कोठ्या पहा : कोठी ७, कोठा 
 
कोड न. १. कौत क; लळा; लाड; क रवाळिे (मूल, देव, हप्रय, वस्तू इ.); आवड; मौज; नाजूक 
रीतीने वागहविे; काळजीने जपिे. कौत क शब्दाबरोबर योजतात : ‘जयातें अव्यक्त म्हिों ये कोडें ।’ - ्ा 
८·१७९. 
२. हौस; उत्कट इच्िा; हाव; उत्कंठा (ह्यात हेकेखोरपिा, हट्ट, तऱ्हेवाईकपिा गर्मभत असतो.) ३. 
खेळाडूपिा; र्ैनी स्वभाव; आनंदीपिा; मजा; गंमत. ४. आश्चयच, आनंद, नवल उत्पन्न करिारी गोष् : 
‘ज्याच्या शरीरबळार्ें कोड । एकला लक्षावंरी दे िंड ।’ - एभा १७·१३९. (वा.) कोड प रहविे - कौत काने हौस 
प रहविे; लाड प रहविे; पाहहजे असलेली वस्तू देऊन आनंहदत करिे : ‘आवडी धरूहन करंू गेलों लाड । 
भल्क्तपे्रम कोड न प रेहर् ।’ - त गा ८७६. 
 
कोड न. १. कोडे; कूट; प्रश्न; गूढ. २. (ल.) संकट; कष् : ‘कोडें थोडें तो करी नीर गोळा ।’ - अहम  
३०. 
 
कोड स्त्री. २१ नग; कोडी; कोटी (वास्तहवक २०); खंडी. [सं. कोटी] 
 
कोड प . न. १. महारोग; रक्तहपती. २. कातडीर्ा नैसर्मगक रंग जाऊन पाढंरे डाग पडिे. [सं. क ष्ठ] 
 
कोड न. कायदेप स्तक; कायद्यारं्ा, हनयमारं्ा संग्रह : ‘लष्ट्करी कोड क िालार् नाकबूल नाहन.’ - के 
२२ । ७ । १९३०. [इं.] 
 
कोडकी  स्त्री. उडीर्ा एक प्रकार व खेळ. या खेळारे् तीन र्ार प्रकार आहेत. (ठाकरी) 
 
कोडगा प . लाथा, ब क्क्या इ. र्ा मार; हग्या मार. (हि. देिे.) 
 हव. १. मार खाल्लेला; मारलेला; लतखोर. २. हनलचज्ज; हनस ग; हनसवलेला; कोटगा; हनगरगट्ट. 
[क. कोहट्ट = बेशरम] 
 
कोडगा प . भोवरा. पहा : कोटगा 
 
कोडगेखाऊ हव. नेहमी हग्या मार खाऊनही द ग चि सोडीत नाही असा. 
 
कोडगेिा हव. काहीसा कोडगा; हट्टी. 
 
कोडत न. न्द्याय देण्यार्ी जागा; न्द्यायालय; कोटच : ‘कोडतातूंनहह मराठी भाषा काढण्यार्ा सरकार 
यत्न र्ालवीत आहे हें अगदन गैर आहे.’ - हनमा ४. [इं. कोटच] 
 
कोडतसांव प . पैलू. (गो.) 
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कोडता, कोडते प . न. १. (शतेी) हातानंी हेटे (ढेकळे) फोडण्यारे् हत्यार. २. (स तारी) लाकडी ठोकिी; 
हातोडा. (बे.) [क. कोहडता] 
 
कोडपिे अहि. मारिे; हशक्षा करिे. (ना.) 
 
कोडपा प . कोपरा; आडबाजू : ‘एका कोडप्यातल्या खेडेगावात त्यानंी हदवस कसे कंठावते?’ - आआश े
२६९. 
 
कोडपारधी स्त्री. खेळ म्हिून केलेली हरिाहदकारं्ी हशकार : ‘कोडपारधी हरिारंोहहया ंहर्तळारं्ी’ 
- लीर्पू २१०. 
 
कोडबा हव. कोडबी वल्हविारा. 
 
कोडबाड स्त्री. कोंडी; वढेा; गराडा : ‘हफरंगी लोकासं कोडबाड िंाली.’ - ऐपो २·५३. 
 
कोडबी स्त्री. उलंडी असलेली मोठी होडी. (को.) 
 
कोडबुळे, कोडबुळे न. १. भाजिीच्या हपठार्ा तेलात तळून केलेला लाबंट वत चळाकार 
खाद्यपदाथच. २. संकीिच जातीरे्; भेसळ जातीरे्; जाहतभ्रष्. (ग्रा.) [क. कोड = झशग + बळ्ळी = बेली] 
 
कोडबो, कोडवो प . भात (धान्द्य) ठेवण्यारे् होडीसारखे लाकडी पात्र. पहा : कोटंबा 
 
कोडबॉ प . नदीहकनाऱ्यावर उगविारे गवत. (गो.) 
 
कोडम न. कोनाकार लाकूड; गाड्ाच्या ध ऱ्याला बाधंलेले लाकूड. (व.) 
 
कोडमा प . लाड; फाजील लोभ. (व.) 
 
कोडव प . क ं पि : ‘र्ापंाटीयारे् कोडव कीजहत’ - हशव ३१२. 
 
कोडवळी न. कडबोळे. 
 
कोडवाणदने, कोडवादीने हिहव. प्रत्येक वस्तूर्ी झकमत न ठरहवता सरसकट कोडीर्ी झकमत ठरवनू (देिे, 
घेिे). 
 
कोडवाव स्त्री. कोरडी, कोरडवाहू जमीन; केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबनू असलेली जमीन; 
पािथळ झकवा बागाईत नसलेली जमीन. 
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कोडवाळ स्त्री. कडू मासळी; कड वाळ. (गो.) 
 
कोडविॅॉ हव. कडू (गो.) 
 
कोणडया  प . क ष्ठरोगी : ‘कोहडया न हदसे र्दंनबरवा’ - नाम १८४७. 
 
कोणडवरी, कोडीवारी संख्या हव. कोट्यवधी : ‘हतयें कोहडवरी सगळन । घेताहत शसे्त्र’ - ् ा ११·३९१. 
 
कोणडसवािा, कोणडसवािी, कोणडसवािे हव. स ंदर; मनोहर; कौत कवािे; लहान; गोहजरवािे : ‘ऐसी 
मूर्मत कोहडसवािी कृपा । करूहन होसी ना हवर्श्रूपा ।’ - ्ा ११·२९१. [सं. कूटसम] 
 
कोडी स्त्री. १. हवसारं्ी संख्या; खंडी (कापड, लोखंडी पते्र, बागंड्ा इ. मोजताना योहजतात) : 
‘इंगरेजी तरवारा उत झम कोडी’ - पेद ८·५२. २. कोटी; शभंर लक्ष : ‘जे वषचशताहंर्या कोडी ।’ - ्ा ६·४६५. 
पहा : कोहट ३. अनेक पकं्ती : ‘आनंदें डोलहत कोडी । हवमानाहर्या ।’ - ऋ ३६. ४. प्रकार; तऱ्हा : ‘कोडीअे 
असंख्यात  कळस  । जेथें हमवचती गगना ।’ - धवळे १५. [सं. कोटी] 
 
कोडी स्त्री. (भहूमती) उंर्ी; खोली. [सं. कोटी] 
 
कोडी हव. रक्तहपत्या; कोड िंालेला; महारोगी. [सं. क ष्ठ] 
 
कोडीमोडी स्त्री. खोडीमोडी; अवयव आखडिे : ‘ते... वाये कोडीमोडी करूहन घातले असहत’ - 
लीर्पू ४३९. 
 
कोडुळे, कडुवळे न. कडब ळे. पहा : कोडबोळे (व.) 
 
कोडू प . कात. (बे.) 
 
कोडू स्त्री. हर्रीहमरी; वानगी. (गो.) 
 
कोडे न. १. अडर्ि; कोंडमारा; पेर्; संकट : ‘कोडें साकंडें संकट । नाना संसार खटपट ।’ - दास 
४·३·६. २. कूटस्थळ; गूढ प्रश्न; साकेंहतक भाषेतील प्रश्न; उखािा : ‘आहज हफटले मािंें कोडें ।’ - त गा 
२२४०. ३. क वडेे; करिी; जादूटोिा. ४. रहस्य; न कळिारी गोष् : ‘कृष्ट्िाताई हे एक कोडं होतं.’ - रथ 
२३१. [सं. कूट] कोडे करिे - द सऱ्यावर भ तेखेते वगैरेसारख्या वाममागाने अहभर्ार करिे : ‘...तेव्हा 
झशद्याकंडील लोक काहंी कोडें केलें  म्हिून आळ घेऊन कटकटीस आले.’ - ऐलेसं ५१२८. कोडे घालिे - 
कठीि प्रश्न हवर्ारिे; अडर्िीत टाकिे. कोडे पडिे - काय कराव े हे न स र्िे; अडर्िीत सापडिे. 
कोड्ात टाकिे - काय कराव ेते द सऱ्याला न स रे्ल असे करिे : ‘हवरुबाईनी त्यानंा कोड्ात टाकलं होतं.’ 
- राऊ ३३४. कोड्ात पडिे - काय कराव ेते न स र्िे; प्रश्न पडिे. 
 
कोडे न. पे्रम. 
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कोडे न. १. पिती (मातीर्ी); हदव े लाविे. २. डाक लावण्याच्या वळेी उपयोगात आिायर्ा 
समईवजा हदवा. [सं. कूट = मडके] 
कोडेि हव. कोड आल्यासारखे अधूनमधून, त टकत टक, एकसारखे नसिारे. (व.) 
 
कोडेवमय  न. कपट वृत झी; कूट कमच : ‘कासया करावें कोडेंवमच । सत्यधमच लपवनूी ।’ - भहव १४·१४. 
 
कोडोळे, कोंडोळे न. १. पातेल्यात झकवा कढईत केलेले थालीपीठ (भाजिीरे्). २. पहा : 
कोंडाळे 
 
कोड्या, कोढ्या, कोढी हव. क ष्ठरोगी; महारोगी : ‘जैसा कोढी आप ला हाती । वारंवार लहक्षत ।’ - म रंश  
२६०. [सं. क ष्ठ] 
 
कोढळे न. भाडें : ‘बाइसन : कोढळे पाहहलें  :’ - लीर्उ ६. 
 
कोढी हव. हट्टी; द राग्रही. (ना.) (वा) कोढी पडिे - कोंडी होिे; कोंडमारा होिे : ‘याम ळे संस्थानासी 
कोढी पडोन काहंी ताखद नाहीसारखी िंाली.’ - पेद २८·२०४. 
 
कोढिे पहा : कोंढाळे : ‘कोढ ले आहिलें  : तव ंतेल नाही’ - लीर्उ ८. 
 
कोि सना. १. प्रश्नाथचक सवचनाम. अ्ात मािसासंबंधाने हवर्ारताना योजतात. २. कोिती; हकती : 
‘तेथें या काहंबटार्ा गहरब ग ि हकती? प्रौहढही कोि येिें?’ - आसी ३२. ३. हकती तरी; फार; अतोनात. ४. 
काय. [सं. कः प नः] 
 
कोि, कोिटा प . कोपरी; कोन : ‘त झ्या स्वरूपाच्या हनजस्थानन आकाश लोपलें  एके कोिी ।’ - भारा 
बाल ११·१७० [सं.] 
 
कोि, कोन, कोनी प . प्रसूती : ‘रुल्क्मिीसी जाला कोि  । जन्द्म पावला मदन ’ - उह ३७२. २. 
म लगा : ‘तेही आप लेया कोिातें (लेकाते) गोसावीयातें पाहावयेा पाठवीले :’ - लीर्उ २९९. (वा.) कोिी 
नीगिे - बाळंत होिे : ‘तव ंतीए कोिन नीगाली’ - लीर्उ २०२. 
 
कोि प . (ज्यो.) लग्न, परं्म व नवम स्थान. [सं.] 
 
कोिएक सना. १. कोिीतरी एक. २. हवहशष् झकवा एखादा माहीत असलेला मन ष्ट्य, वस्तू. 
 
कोिकोिटे अ. कोपऱ्याकोपऱ्यातून : ‘कोिकोिटें र्ौक िंाहडला’ - गोप्र १९३. 
 
कोिकोष्टक न. (गं्रथ). कोलन वगीकरिात वापरले जािारे संकेतहर्न्द्ह, र्ौकोनी कंस. 
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कोिगे न. पहा : कोनगे 
 
कोिचा  हव. १. दोन वस्तंूपैकी कोठला. २. जो तो; हववहक्षत. 
 
कोि जािे कोिास ठाऊक, माहीत; न कळे ब वा. 
 
कोिताका, कोिचाका सना. हवा तो; पाहहजे तो; कोिताही. (एकवर्नी व अनेकवर्नी प्रयोग) 
 
कोित्या तोंडाने, कोित्या नाकाने हिहव. न शरमता; न लाजता, उघडपिे, उजळमार्थ्याने; कसा 
(प्रश्नाथचक). 
 
कोित्यासी कोिास : ‘येिें कोित्यासी रोख हदलें  ।’ - ब ५०३. 
 
कोिदंड प . खाबंार्ा वाटोळा दाडंा. 
 
कोिप न. १. क िप; पे्रत. २. (ल.) त च्ि, गहलच्ि वस्तू : ‘वरीते कश्मला कोिपा या ।’ - आसी २८. 
[सं. क िप = पे्रत] 
 
कोिपदाथय हव. यःकहश्चत; झनद्य; त्याज्य; क्ष र : ‘कोिपदाथच हस्त्रयाचं्या जाती । अपहवत्रा द हष्िी । 
पहत असता ंव्यहभर्ाहरिी ।’ - पला ४३. 
 
कोिपा प . कोपरा, कोना. (बे.) 
 
कोिणपका हव. कोपऱ्यात अगर घरात हपकलेला (आंबा, फिस इ.). 
 
कोिकबदु, कोिकबदू प . कोनाच्या दोन बाजू ज्यात हमळतात तो झबदू. [सं.] 
 
कोिय सना. कोिीही. 
 हिहव. कसाही. (गो.) 
 
कोिव सना. कोिीतरी; कोिीहन. 
 
कोिसा  हव. कोिीतरी; फलािा; बोलिाऱ्याला माहीत नसलेला. 
 
कोिाइत हव. प . कोपऱ्यामधील; कोनाहश्रत : ‘कोिाइत माकंडे उत झरे वाडी’ - स्थापो ११. 
 
कोिाक  सना. कोिाला. (क .) 
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कोिाचा कोि सना. (अ्ात मािसासंबधंी, त्याचं्या नात्यागोत्यासंबधंी माहहती हवर्ारताना) लाबंर्ा 
नातेवाईक; बळेबळे संबंध जोडलेला. (यःकहश्चत, फालतू मािसासंबधंी योजतात.) 
 
कोिाच्या केरवळ्या एक खाद्य; कोिफळ सोलून व उकडून त्यात मीठ घालून वाटून त्याच्या लाट्यात 
खोबऱ्यार्ा कीस, भ ईम गारे् दािे यारें् प रि भरून तळून काढतात. 
 
कोिाश्म प . (भ शा.) दीघचकालीन खडकारें् अनेक कोर्दार खंड नैसर्मगक ल किहियेने एकत्र 
साधंले जाऊन बनिारा एकसंध खडक. 
 
कोणिष्ठी  प . कोष्ी; हविकाम करिारा : ‘दहसि हदसें कोहिहष्ठआहर् वाडी’ - नागावशीला 
१·२१. 
 
कोिी प्र. सना. १. क िी; कोिी एक; कोिीतरी; कोिीही : ‘नये ज्वाळ वीशाळ सन्नीध कोिी ।’ - 
राम १२१. नकारवार्क हवधानात पूिच अभावदशचन. २. कोितीही : ‘हातीर्ा बाि जाई तव कोिी तजवीज?’ 
- ऐकोप र. 
 हव. कोिी एखादा; वाटेल तो; हवा तो. 
 
कोिीकडिे, कोिीकडून हिहव. १. कोित्या हठकािाहून - हदशहूेन - बाजूकडून. २. कसेही; कोित्याही 
प्रकारे. 
 
कोिीकडे हिहव. कोित्या बाजूला, हदशलेा, हठकािी. 
 
कोिीका सना. १. हवा तो; पहहजे तो. २. हभकार; यःकहश्चत; उपेक्षिीय. 
 
कोिीतरी सना. १. कोिीही; क िीतरी. २. यःकहश्चत; नालायक; हभकार. 
 
कोिीही  सना. १. वाटेल तो, त्याने. २. पहा : कोिीर् 
 
कोिे न. खोली; अंतगृचह. [क.] 
 
कोिे न. ग राचं्या कानात होिारा एक रोग. याम ळे ग राचं्या कानातून पाण्यासारखा पू वाहत असतो. 
 
कोिेकवजा हव. कोित्याही प्रकारर्ा. 
 
कोिेकोिी हिहव. प्रत्येक कोपऱ्यात; अडर्िीत. पहा : कोनी 
 
कोण्या प्र. सना. कवण्या; कोित्या : ‘हवरक्तें असावें कोण्या ग िें ।’ दास ६·९·१. (वा.) कोण्या, 
कोित्या िंाडार्ा पाला असिे - कसपटाप्रमािे लेखिे : ‘नवरा म्हिजे कोित्या िंाडार्ा पाला?-’ ख  २५. 
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कोत प . १. भाला; त्यारे् पाते : ‘घायन कोंत न हजरे ।’ - ्ा १३·५३८. २. वळूेर्ा, बाबंरू्ा कोंब. (बे.). 
 न. १. माडाच्या झकवा ताडाच्या पोयीरे् अग्र; गाभ्यारे् टोक (टोक कापून नंतर त्यातून रस 
काढण्यासाठी तेथे मडके लावतात.) २. अिक र्ीदार टोक. [को.] 
 
कोत स्त्री. क वत; शक्ती. (क .) [फा. क व्वत] 
 
कोतकार प . भालाईत. 
 
कोतकांती स्त्री. भाला; एक शस्त्र : ‘लागंूल सागर कटारें । कोतकातंी ईट तोमरें । - कथा २·११·१४. 
 
कोतमीर पहा : कोझथबीर (क ि.) 
 
कोतरखळ्या स्त्री. घळी; भेगा : ‘... यम नेच्या संगमन दीस धरून रहाव,े तरी ते जागा जबनू. 
कोतरखळ्या फार.’ - ब्रर् २३. 
 
कोतरा, कोतारा प . नदीच्या हकनाऱ्याला प्रवाहाम ळे पडलेले खोल खडे्ड. 
 
कोति हव. १. हरकामे; राखीव. (व.) २. जरुरीपेक्षा जास्त. 
 
कोति प . कोतवाली घोडा; शृगंारलेला घोडा (हमरवि कीर्ा) : ‘कोतल नर कोतवाल वारि 
मगनमस्त हकस्त कहरत ।’ - ऐपो २००. [झह.] 
 
कोति अंदीशी अदूरदर्मशत्व. 
 
कोतवार पहा : कोतवाि ३ 
 
कोतवाि प . १. मराठी साम्राज्यातील नगररक्षकारं्ा म ख्याहधकारी; शहरार्ा म ख्य संरक्षक 
अहधकारी; फौजदार; पोहलस अहधकारी; कोकिात पोहलस-उपहनरीक्षकाला कोतवाल म्हित असत. मराठी 
राज्यात याला कज्जे तोडिे, बाजारातील वस्तंूरे् भाव ठरहविे, खरेदी हविीरे् दस्त ऐवज नोंदिे इ. कामे 
असत. २. गावात जेविारे् अथवा इतर समारंभारे् आमंत्रि करिारा अहधकारी; बोलाविेकरी : ‘-हनमंत्रिे 
करण्यास कोतवालास द्यावी.’ - ऐराप त्र ९·४५९ (बडोदे-काशी). सरकारी काम करिारा गावमहार. (व.) 
३. (ल.) कायद्यार्ा बडगा : ‘प ढाऱ्यानंन त्याचं्यावर कोतवाल हफरवल्यानंतर’ - के ६·२·१९४०. [फा.] 
 
कोतवाि प . हनत्योपयोगापेक्षा जास्त संग्रह केलेला पदाथच. [झह.] 
 
कोतवाि प . पोपटाएवढा एक काळा पक्षी. याला कोळसा असेही म्हितात. यार्ी शपेटी 
द भागलेली असते. हा पक्षी लहान असून कावळा, घार वगैरे पक्षयानंाही हाकून देतो. 
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कोतवािघोडा प . १. हमरवि कीप ढे शृगंारून र्ालहवलेला घोडा : ‘कोतवालतेजी धावा घेती ।’ - ऐपो. 
पहा : कोतल. २. (ल.) शोभेसाठी वापरावयारे् अलंकार, ठेविीतील कपडे इ. 
 
कोतवािी स्त्री. १. कोतवाल करे्री; कोतवालार्ा कारभार, खाते. २. शहर जकात; बाजारपट्टी. 
३. पोहलसर्ौकी; नाके; र्ावडी : ‘सहा महहने पायात हबड्ा ठोकून एकेक महहना एकएक कोतवालीवर 
त्यास बसहवला-’ - हवहक्षप्त १·८८. (बा.) ४. कोतवालार्ा खर्च भागहवण्यासाठी बसहवलेले कर. 
 हव. कोतवालासंबंधी; फौजदारी. 
 
कोतवािीचा पोषाख सिास दीला घालायर्ा उंर्ी, ठेविीतील पोषाख. 
 
कोतवािी कपजरा कैदखाना; त रंुग : ‘कोिास बेश द्ध होईपयंत मार देण्यातं आला व कोतवाली 
झपजऱ्यार्ी भरती करण्यातं आली’ - हवहक्षप्त १·७३. 
 
कोतळे आतडे; कोथळा : ‘घाई वाटती कोंतळी ।’ - उह १४०६. 
 
कोता हव. जरुरीपेक्षा आखूड; अप रा; लाडंा; त्रोटक; लहान; त टका; कमती; त टप जें; संक हर्त : 
‘आमर्ें ्ान हकती कोतें आहे पहा.’ - गीर २४६. [फा.] 
 
कोताई, कोताही स्त्री. आखूडपिा; अप रेपिा; कमताई; कोतेपिा : ‘वसूल घेण्यास सख्ती कहरता 
कोताही केली नाही.’ - ऐहट ५·११. [फा.] 
 
कोतान्देसी; कोते अंदेशा हव. अदूरदृष्ी; अहवर्ारी : ‘परंत  रागंडे कोतादेंसी आहेत.’ - पेदभा २९·१६९. 
 
कोतायरक न. कोते हत्यार; आखूड पल्ल्यारे् हत्यार. (क.) कोते हतेरा पोर्िे - प्रत्यक्ष हाताला 
हात हभडवनू लढाई होिे : ‘दोन वलेा पठाि र्ालोन कोते हातेरास पोहोर्ले.’ - झहदखं १·४१. 
 
कोतार न. वैर; भाडंि. (क .) 
 
कोताणसिा प . तरवार, भाल्यासारखे आखूड पल्ल्यारे् हत्यार. 
 
कोणतक कौतुक : ‘देवने कोहतक प रीन ।’ - कला १५. 
 
कोणतयाळ हव. कोयता (शस्त्र) घेतलेला (वीर) : ‘येक धावती आगळें । लोहागळे कोहतयाळ । 
फरशधर ।’ - काहलका २२•७. 
 
कोती स्त्री. वरईर्ी एक जात. हहर्ा दािा पाढंरा असतो; एक तृिधान्द्य. 
 
कोती अंदेशा अदूरदृष्ीपिा; अहवर्ार : ‘कोती अंदेशा करून त म्ही हनजाम हस्तीखान यासं जाऊन 
भेटला.’ - पेद २०·१३३. 
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कोतेकर, कोतेकार प . भालाईत. पहा : कोतकारू : ‘पैले कोतेकारा । जवहळके र्ाला ।’ - हशव 
५६४; ‘सेले साबळे कोतेकर । धन धचर पायारे् ।’ - एरुस्व ८·१३. [सं. क ं त + कार] 
 
कोतो प . पािी काढण्याच्या लाठीर्ा कोळंबे अडकहवण्यार्ा बाबं.ू (क .) [क. कोट्ट = बाबंरू्ी नळी] 
 
कोत्त प . ज डगा; घोस. (तंजा.) [क. कोत झ ] 
 
कोत्ता प . गवडंी. (तंजा.) [त. कोल त कार] 
 
कोत्फ, कोत्फगारी न. स्त्री. बदं कीच्या नळीवर झकवा दस्त्यावर केलेले नक्षीकाम झकवा हमन्द्यारे् काम. 
 
कोथ प . अरबी सम रात हमळिारा एक मासा : ‘ह्यातील काही जाती म्हिजे कोथ, घोळ... ह्या होत.’ 
- महासागर १५३. 
 
कोथ न. (शाप.) सडिे; क जिे. [सं. क थ् = क जिे] 
 प . (वै.) शरीरावयव क जिे, सडिे. [सं.] 
 
कोथरा पहा : कोतरा : ‘महीकाठी कोथरे भारी आहि अवघड हठकाि पाहून वाटा रोवनू बसले आहेत.’ - 
पेद ३६·२५५. 
 
कोथळ प . शरीर, डोके नसलेले धड : ‘बाि लागोहनया र्रिन । कोथळ उलंडहत धरिी ।’ - म आहद 
३२·५३. 
 
कोथळा  प . १. मोठे पोते; थैला (धान्द्यार्ा, दारूर्ा) : ‘माझ्या हातातंली र्ूड इथल्या 
कोथळ्याला लावली की प रे!’ - सूयोदय १७६. २. मोठा मािग्यार्ा किगा, पालटे (धान्द्य ठेवण्यारे्); मध्ये 
रंुद व वर हनम ळते, सामान्द्यतः एका प्रकारच्या बरिीसारखे, धान्द्य वगैरे ठेवण्यासाठी केलेले मातीरे् भाडें : 
‘जैसें धान्द्यें कोथळेयामध्यें साटहवती ।’ - ऋ ७५. ३. पोट (पक्वाशय); पोटातील कोठा; पोटातील 
कोठ्याभोवतालरे् मासंारे् आवरि. ४. शरीरातील कोितीही हपशवी; कोश. जसे :- अन्नार्ा कोथळा; मूत्रार्ा 
कोथळा. ५. भोत; (उशीर्ी) खोळ; अभ्रा. ६. जनावरे हवताना बाहेर पडिारी आतडी, ग ह्यभाग. 
 
कोथळी  स्त्री. १. (म ंबई) ६ मिार्ी गोिी; ६७२० स रती भारारें् वजन. २. थैली. 
 
कोथळी  स्त्री. १. लहान कोथळा; राजंि; मातीर्ी किगी; लहान पोते. इतर बह तेक अथच 
कोथळ्याप्रमािे. २. हावरी अथवा हतळाच्या िंाडारं्ी गंजी (व.) ३. महालक्षमीर्ा म खवटा बसहवण्याकहरता 
केलेली मातीर्ी वाटोळी व पोकळ उंर् बैठक; खापरारे् धड. (व. ना.) 
 
कोथळे शस्त्रसमूह : ‘माथे भरत्याहंत कोथळी । घाई लह हडर्ा ं।’ - हशव ९६९. 
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कोथंबरी, कोणथबरी, कोथंणबरी, कोणथणबरी, कोथंबीर, कोणथबीर, कोथमीर, कोथरीब, कोथंुणबरी, कोथंुबुरी
 स्त्री १. धन्द्यारे् रोप. हे उगवनू कोझथबीर व्हायला १५ हदवस लागतात. कोझथबीर कोवळी 
असताना हतर्ी पाने व देठ भाजीपाल्यात घालतात. यार्ा एक हवशषे स्वाद असतो. धने मसाल्याच्या उपयोगी 
आहेत. २. धने : ‘लस ि हमरर्ी कोथ ंहबरी । अवघा मािंा जाला हरी I’ - सावता -३५ [सं. क स्त ंबरी] 
 
कोथंबरी देवी देवीच्या रोगार्ा एक प्रकार. 
 
कोथंबरीबाळी स्त्री. कानात घालायच्या बाळ्यारं्ा एक प्रकार. याला कोझथहबरीच्या दाण्याच्या 
आकारारे् मोत्यारें् घोस जोडलेले असतात : ‘कोझथहबरी टोपि घोंसबाळ्या ।’ - सारुह ६·२४. 
 
कोथंबरी भात भाता (साळी)र्ी एक जात. (को. क .) 
 
कोथा प . पािी काढण्याच्या लाठीच्या कोळंब्यार्ी काठी; ओकतीर्ी काठी (क .) पहा : कोतो 
 
कोथामेथा प . १. पहा : कोथेमेथे. २. सम च्चयाथी हकरकोळ धान्द्य. 
 
कोणथरे, कोथेरे न. एक प्रकाररे् गवत : ‘आकाशात तारे कोहथराच्या आहि पोह्याच्या त ऱ्याप्रमािे र्मकू 
लागले.’ - सराई ६२. 
 
कोथी स्त्री. लाकडी क दळ. (ठा.) 
 
कोथेमेथे न. धने, झहग, मेथी इ. हजन्नसारं्ा सम च्चय. (को.) 
 
कोद प . तीळगूळ. 
 
कोदया प . क ं ड (भाडें). (व.) 
 
कोदरिे स्त्री. उकरिे. (बे.) [सं. क . = पृर्थ्वी + दृ = हवदारिे.] 
 
कोदरा हव. र्ोरटा. (नंद) 
 
कोदरू पहा : कोद्रव : ‘कोंबड्ाने लवकर आरव ूनये म्हिून त्याला कोदरू खायला घालू लागली.’ - ओदे 
६०. 
 
कोदवा प . एक प्रकारर्ा दगड : ‘सीरसाळा : कोदवा : म रंुबाळा’ - लीर्उ ३३५. 
 
कोदळे न. थालीपीठ. पहा : कोडोळे 
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कोदंड न. १. धन ष्ट्य : ‘आता ंकोदंड घेऊहन हातन । आरूढ पा ंइयें रथन ।’ - ्ा ३·१८९. २. (ल.) भ वई. 
३. (ल.) मोठे संकट (राविाच्या िातीवर हशवकोदंड पडल्याने तो कासावीस िंाला त्यावरून). पहा : 
रामकोदंड [सं.] 
 
कोदंड हव. उद्धट; दाडंगा; भाडंखोर; बेपवा. 
 
कोदा प . हलके व घािीरे् काम; काबाडकष्ारे् काम; क ते झघाशी. बह धा अव. प्रयोग - कोदे (हि. 
करिे, हनपटिे, उपसिे, पडिे.). 
 
कोदविे, कोदाविे, कोदुिे अहि. ग दप्रक्षालन करिे; ढ ंगि ध िे. २. कोदा उर्लिे, करिे. (क . 
राजा.) पहा : कोदा 
 
कोदीि हव. णठसूळ. 
 
कोदे, कोदो न. एक धान्द्य : ‘कोदेया भातेया (उड्ा) पडतील.’ - लीर्उ ४४८. 
 
कोदेभाते प . अव. हलकीसलकी, कष्ार्ी कामे : ‘रायार्ीया राहिया कोदेभाते पडतील.’ - लीर्उ 
१८९. 
 
कोद्रव, कोदू्र प . एक प्रकाररे् हलके धान्द्य; हरीक. सवच धान्द्यातील हे हलके धान्द्य असून 
गहरबाहंशवाय ते द सरे कोिी खात नाहीत. हकतीही हनकस जहमनीत हे हपकते. [सं. कोरव] 
 
कोद्रा प . एक हवषारी तृिधान्द्य : ‘खळ्यातले हवषारी हरीक (कोरा या नावंारे् धान्द्य) त्याच्या 
गाढवानंी खाल्ले हन त्यातली दोन गाढवें..... मेली.’ - सोबत ११७. 
 
कोद्री लहान खडा. (पूवचहवदभातील हववाह १८२३) 
 
कोधळे न. भाडें : ‘मग इंरभटासहरसे एक त पार्ें कोधळे घेउहन एत होते :’ - लीर्उ ८९. 
 
कोन, कोि प . १. (भहूमती) दोन रेषा हतरकस येऊन एका झबदूत एकत्र होतात ती आकृती. यारे् 
लघ कोन, काटकोन, हवशालकोन असे प्रकार आहेत. २. कोपरा. ३. पागोट्यार्ा एक प्रकार : ‘कोन पाठहवला 
आहे. घेिे.’ - ब्रर् २९. ४. जागा; जहमनीर्ा लहान त कडा; ‘कान द्यावा पि कोन देऊ नये.’ - एहोरा ९·२९. 
५. प्रसूती, बाळंतपि (ह्या प्रसंगी स्त्री घराच्या कोपऱ्यात - बाजूला जाते यावरून) ६. बाळंहतिीर्ी वसे्त्र, 
खाटले, भाडंीक ं डी इ. सामान; बाळंते. ७. ठेवण्यार्ी राहण्यार्ी जागा. उदा. देवार्ा कोन = देवघर (बे.) 
[सं. कोि] (व.) कोन होिे, कोि होिे, कोन णनघिे, कोि णनघिे - बाळंत होिे, प्रसूत होिे. (हव. प्र.) 
कोनी णनघिे, कोन येिे - बाळंत होिे. हे प्रयोग सवचमान्द्य आहेत. : ‘मग ते गरोदर होऊहन कोनी हनघाली’ - 
परं् ३. 
 
कोन पहा : कोंडा (व.) 
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कोन प . एक कंद व त्यार्ी वले. हा कादंा गोराडूसारखा असतो : ‘(गोराडूरे् कंदास) कोकिात 
कोनफळ व नारहमगे म्हितात.’ - फहर् ८४. 
 
कोनकर, कोनकार पहा : कोतकर 
 
कोनकोपरा, कोनाकोपरा प . १. साधंीकोंदी; एका कडेर्ी बाजू; अडगळ; सहज लक्षात न 
येिारी जागा. २. टेंगूळ; प ढे आलेला फ गीर भाग. 
 
कोनकोपरा प . आवडहनवड : ‘तैसा कोनकोपरा । नेिे जीउ ।’ - ्ा १३·३६. 
 
कोन णखळि (यंत्र) सरळ आहि लाबं कोनातील बाजू तपासिीर्ा मापक. 
 
कोनगे न. दरीतील त टलेल्या कड्ाला वा मोठ्या फादंीला लागलेले मधारे् पोळे; कोंगे; मधाच्या 
पोळ्यार्ी एक जात; कोिगे. (गो.) 
 
कोनट, कोना, कोन्या प . क िब्यासाठी वापरला जािारा झनदाव्यंजक शब्द. (को.) 
 
कोनटा, कोिटा प . १. कोपरा. २. घरातील अंधारी जागा : ‘देऊळार्ी दहक्षि कोनटा आसन - स्थापो 
३८ (व. ना.) 
 
कोनटोपर न. कानटोपी; कान्द्होळे. (व.) 
 
कोनडा, कोनाडा, कोनडे, कोनाडे प . न. सामान ठेवण्याकहरता झभतीत केलेली जागा; देवळी; 
गोखला. 
 
कोनपट न. (कोनरे् हीनत्वदशचक रूप.) १. कोपरा. २. (ल.) एकीकडर्ी, एकान्द्तार्ी जागा; आड 
बाजू. 
 
कोनपडा पहा : कोनपट 
 
कोनपािट प . १. द खिेकऱ्यास आराम पडण्यासाठी हनजण्यार्ी जागा बदलिे. २. व्यालेल्या 
माजंरीने आपल्या हपलारें् स्थलातंर करिे. (हि. करिे.) 
 
कोनफळी स्त्री. दोन झभतनच्या कोपऱ्यात बसहवलेली फळी : ‘घरातल्या अंधाऱ्या कोनफळीवरर्ा 
डबा काढताना’ - काजवा ४. (को.) 
 
कोनकबदु, कोनकबदू प . (भहूमती) हत्रकोिार्ा हशरोझबदू पहा : कोिझबद , कोिझबदू 
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कोनमापक प . (भहूमती) कोन मोजण्यारे् उपकरि. हे आकृत्या काढिे आहि जहमनीरे् भाग 
पाडिे यासाठी उपयोगात येते. 
 
कोनमापी प . (भशूा.) स्फहटकाच्या कोित्याही दोन बाजंूमधील कोन मोजण्यासाठी वापरण्यात 
येिारे उपकरि. भहूमतीत वापरल्या जािाऱ्या कोनमापकापेक्षा हे वेगळे असते. यारे् अनेकहवध प्रकार 
असतात. 
 
कोनवासा प . घराच्या दोन पाख्याचं्या साधं्यावर आढ्यापासून िपराच्या कोपऱ्यापयंत घातलेला 
मोठा वासा : ‘कोनवाशार्ा कठीि सर त्याने ताकदीने हन कसबाने बसवला.’ - तोरि ३६५. (को.) 
 
कोनवृत्त न. (ज्यो.) ईशान्द्य झकवा वायव्य वेधवलय झकवा वेधवृत झ. 
 
कोनणशिा स्त्री. १. इमारतीच्या बाधंकामाला आरंभ करण्यापूवी हतच्या जागेवर समारंभपूवचक 
ठेवलेला पहहला दगड; पायार्ा दगड. (वा.) कोनणशिा बसविे - समारंभपूवचक इमारतीच्या पायार्ा दगड 
बसविे. २. महत्त्वारे् तत्त्व; आधारभतू तत्त्व. उदा. मूलभतू हक्क आहि मागचदशचक तत्त्व ेही भारतीय घटनेर्ी 
कोंनहशला आहे. 
 
कोनसो प . कोपरा; कोन. (गो.) 
 
कोना प . १. कोनहशला. २. कोपऱ्यार्ा घडीव दगड. ३. कोपरा : ‘गोसावी... कोनेसी दडले’- गोप्र 
२८०. ४. घराच्या आढ्यावर झकवा कोनवाशावर घालण्यारे् र्ापट कौल. ५. कोनवासा. [सं. कोि] 
 
कोना प . (यंत्र.) बोथटीकरि; क ठलीही कड लागू नये म्हिून बोथट करण्यार्ी हिया. 
 
कोना हव. एक प्रकारर्ा िंंिंावात : ‘हवाई भागात दहक्षिेकडून वाहिारे िंंिंावती वारे आहेत. त्यानंा 
कोना वारे असे म्हितात.’- महासागर ४५. 
 
कोनाइड हव. (ग.) शकूंच्या आकारार्ा (पदाथच, आकृती). 
 
कोनात्मक हव. कोनासंबधंी; कोनारे्. 
 
कोनात्मक अंतर, कोनाचे अंतर वत चळाच्या भागामध्ये मोजायरे् अंतर; वत चलखंड. 
 
कोनासन न. आसनार्ा एक प्रकार. उभे राहून दोन पायामंध्ये अंतर ठेविे. उजवा हात वर करून 
डाव्या पायाच्या अंगठ्याला लाविे तसेर् या उलट करिे. [सं. कोि + आसन] 
 
कोनांक  प . (ज्यो.) सूयच, तारे झकवा इतर ग्रह हे हक्षहतजाच्या ज्या झबदूत उगवतात झकवा 
मावळतात तो झबदू आहि हक्षहतजावरील पूवच झकवा पहश्चम झबदू ह्याचं्यामध्ये सापडिारा कंस; हदगंश. 
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कोणनता  स्त्री. १. सकोन असण्यार्ी ल्स्थती, कोनीयता. २. (भशूा.) संशकली खडकातील 
किाचं्या पषृ्ठभागार्ी गोलाई झकवा खडबडीतपिा दशचविारी सं्ा. 
 
कोनी स्त्री. मासे धरण्याकहरता हनम ळती हविलेली बाबंरू्ी नळकाडंी. (ही कोनासारखी असते म्हिून.) 
[सं. कोि] 
 
कोनी वाल काश्म बारीक, काटेरी, टोर्िारी वाळू. 
 
कोनीय संदेश (ग.) र्िीय गतीर्ी तीव्रता मोजण्यारे् र्लनहत्रज्या पहरमाि. 
 
कोने न. हत झी, उंट, म्हैस, गाय इ. जनावराचं्या पायानंा, कानाला झकवा एखाद्या साधं्यात होिारा 
एक रोग. पहा : कोिे [सं. कोि] 
 
कोने न. अंबाडीच्या काड्ारं्ी ज डगी, झबडे (माि.) [क. कोने = िंाडार्ी फादंी, काटकी] 
 
कोनेणपछाने प . कोनेकोपरे : ‘कोनेहपिाने देखील तो अक्षरशः वार्ून पाहहला.’ - ऐलेसं १७५२. 
 
कोनोणिथ प . (भशूा.) सापेक्षतः लहान पि आकारहीन अंतवेशी अल्ग्नज खडक. 
 
कोन्टा प . कोपरा. (मा.) पहा : कोनटा 
 
कोन्याकोपऱ्याचा हव. १. साधंीकोंदीतला; कोठला तरी. २. (ल.) क्ष र; हलका. 
 
कोन्हे न. मधारे् पोळे. पहा : कोनगे 
 
कोन्हेक कोिी एक : ‘कोन्द्हेकें  वानरें फळे खाउं लागली.’ - परं्ो ४·२२. 
 
कोप प . १. द सऱ्याच्या अपराधाम ळे आपल्या अंतःकरिार्ी होिारी रागीट वृत झी; राग; िोध : 
‘त मच्या कोपें कोठें जावें ।’ - त गा ११६५. २. पहा : प्रकोप. (वा.) कोपास चढिे - रागाविे; कोप येिे; 
संतापिे : ‘गागेंय कोपा र्ढला कसा रे ।’ - वामन भीष्ट्मप्रहत्ा १०. 
 
कोप प . न. १. क जलेली, गंजलेली, हकडलेली व्रिार्ी जागा (फळ, काष्ठ, पाषाि इत्यादीर्ी). २. 
(सामा.) दोष; हवकार; व्यंग. [सं. क प्] 
 
कोप, कोपी, कोपट स्त्री. न. १. िंोपडे (शतेातील गवत, पानारें्); वृक्षार्ी ढोली; खोपटी; क टी; माडंव; 
मंडपी : ‘तैशी जीवेंसी कोंपटी । धरूहन ठाके ॥’ - ्ा १३·७८६. २. (ल.) घर : ‘लाहव आंत ठाऊहन कोपट ।’ 
- अमं ४·४ : ‘म्हिौहन मठारे् दाझर कोंहप करुहन असावें ।’ - परं् १·२८. ३. (ल.) शरीर : ‘काय करू उपर्ार 
। कोंप मोडकी जजचर ॥’ - त गा ६८२. [क. कोप्प = खोपटी, खेडे] 
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कोपट हव. कोहपष्; रागीट; हर्डखोर. [सं. कोप] 
 
कोपिे अहि. रागाविे. [सं. कोप] 
 
कोपर प . भ जा आहि हात याचं्या मधल्या साधं्यारे् मागील टोक. [सं. कूप चर] (वा.) कोपराढोपराने 
करिे - (बायकी) कसे तरी करून कष्ाने, आयासाने (घरकाम) करिे. कोपराढोपराने र्ालिे, जािे - 
मोठ्या नेटाने संकटातून तरून जािे, कसेबसे काम प रे पाडिे. (कमजोरी, अशक्तता असताना). कोपराने 
खििे - सवलतीर्ा प्रमािाबाहेर फायदा घेिे; अहतरेक करिे. कोपरापासून हात जोडिे - अहत कळवळ्याने 
हवनविे. कोपरापासून नमस्कार - १. वरील अथच. २. याप ढे संबधं नसेल तर बरे अशा अथी.  
 
कोपर, कोपरा, कोपरी, कोहोपरा  १. स्त्री. भाकरीरे् पीठ मळायर्ी मोठी परात (ताबं्या-हपतळेर्ी); 
थाळी; सनकी; हपतळी. लहान कोपराला कोपरी म्हितात. (क .) २. हंडा; रंुद तोंडारे् भाडें. लहान लोखंडी 
कढई (व. ना.) [सं. खपचर] 
 
कोपरकात्री स्त्री. उपयोगात येिारी वाकड्ा पात्यार्ी कात्री. 
 
कोपरखळी, कोपरणखळी स्त्री. १. कोपराने मारलेली ढ सिी, ढ सकिी. (हि. मारिे, देिे.) २. कोपराने 
पाडलेला खळगा. (हा ग राख्यारं्ा खेळ असतो. अशा खळग्यात ती पोरे गोट्यानंी खेळतात.) (हि. पाडिे.) 
३. (ल.) लेखात, भाषिात उगार् द सऱ्यावर घेतलेले तोंडस ख; जाता जाता, सहजासहजी एखाद्याहवरुद्ध 
बोलिे; ताशरेा. 
 
कोपरदुटी स्त्री. कोपरे आहि ग डघे पोटाशी धरून िंाकण्याप रते वस्त्र : ‘स्नानक ं डली का ंकोपरद टी 
पागं रावी :’ - लीर्उ १३७. 
 
कोपरघुसिी स्त्री. (गोट्याचं्या खेळातील एक शब्द) कोपराने गोटी गलीत घालिे. पहा : कानघ सिी 
 
कोपरबरास, कोपरबास न. १. ताबंे व हपतळ यारं्ा हमश्र धातू. २. टीनर्ा धातू. कोपरबरासर्ा डबा = 
केरोहसनर्ा (हटनर्ा) डबा (क .) ३. जमचन हसल्व्हर [इं. कॉपर + ब्रास] 
 
कोपरमोड हव. कोपरासारखी मोडलेली (जागा). (व.) 
 
कोपरवाळी स्त्री. बाजूबदं; एक दाहगना. (व.) 
 
कोपरा प . १. कोन; उपहदशा. २. (वास्त .) दोन झभतीच्या साधं्यातील, दशचनी काटकोनातील र्ौरस 
दगड. [सं. कूपचरौ] (वा.) कोपरा धरिे - १. रुसिे. २. हवटाळशी असिे. 
 
कोपरी स्त्री. १. तळहातापासून कोपरापयंत ४० अगर जास्त वढेे देऊन स ंभासारख्या दोरीर्ी केलेली 
ग ंडाळी : ‘त्या हदवशी स ंभार्ी कोपरी आिून िपरार्ी डागड जी करीत होता.’ - रथ २५५. २. गोट्याचं्या 
खेळातील एक सं्ा. - डाव लागला म्हिजे हनयहमत स्थळापासून गोटी कोपराकोपराने उडवीत गल्लीमध्ये 
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आिून टाकिे. ३. कोपराजवळ येिारी सूज; एक रोग. ४. कोपरापयंत बाह्या असलेली बडंी, अंगरखा : 
‘अंगातं रेशमी कोपरी.’ - हाकाधं २११. [सं.] 
 
कोपरी स्त्री. नख रडे. [सं.] 
 
कोपि, कोफि न. एक प्रकाररे् तेल, वार्मनश : ‘रोगिार्ा उपयोग करिें िंाल्यास कोपल रोगिार्ा 
उपयोग करावा.’ - मरॅट २५. 
 
कोपळी, कोपी स्त्री. काटेरी िं डूप. (व.) 
 
कोपळे न. कोपळी तोडण्यारे् हत्यार. (व.) 
 
कोपान्नि प . िोधाग्नी. 
 
कोपायमान हव. रागवलेला; संतप्त. [सं. क प्यमान] 
 
कोणपष्ट, कोपी हव. ज्याला लवकर राग येतो असा; शीघ् संतापी. 
 
कोपी स्त्री. १. शतेातील िंोपडे; खोपट. पहा : कोप, कोपट : ‘आश्रमासी स्थान कोपी ग हा ।’ - त गा 
२७२५. २. वृक्षार्ी ढोली : ‘अन्न कोपीसी ठेवी.’ - गोप्र ७७. 
 
कोपीि, कोपीन न. स्त्री. लंगोटी. (हि. नेसिे.) : ‘नेसोहन कोपीन श भ्रवस्त्र जाि ।’ - त गा २८३०. [सं. 
कोपीन] 
 
कोफता प . गोळा (स्वयंपाकातील) : ‘खेम्यारे् कोफते म्हिजे गोळे करून...’ - गृहश २·२१०. [फा. 
कोफ्ता = क टलेला गोळा (मासंार्ा)] 
 
कोफेहाट प . एकप्रकारे् द कान, बाजार : ‘कोफेहाट... धनगरहाट’ - स्थापो ८१. 
 
कोबरी प . मातीरे् एक भाडें. (क .) [सं. खपचर] 
 
कोबिे न. आंबे काढण्याकहरता काठीला बाधंले जािारे जाळे; घळ; िंील; िेंलगे; िेंला. 
 
कोबिेबारक, कोबरब्राक न. हटन. पहा : कोपरबरास 
 
कोबा : प . (वास्त .) र् ना, माती, कािंीट, हसमेंट, शळेीच्या लेंड्ा इ. रे् हमश्रि. ह्याने जमीन, गच्ची 
तयार करतात. 
 
कोबाया  स्त्री. कलकल करिाऱ्या बाया, हस्त्रया. (व.) 
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कोबाळ प . १. फारसे काम न करिारा म लगा, म्हातारा इ. हनरुपयोगी लोकारं्ा सम दाय (हर्.). २. 
सटरफटर वस्तू. 
 
कोबी, कोब स्त्री. पानारं्ा एक गड्डा; भाजी. ही य रोपीय लोकानंी आिलेली असून हहरे् तीन-र्ार 
प्रकार आहेत. ही थंडीच्या हदवसात व र्ागंल्या जहमनीत तयार होते. कोब.ू (गो.) [इं. कॅबेज] 
 
कोबीट न. फाळ नसून बोंडशी असलेला बाि, तीर. 
 
कोबीफ्िॉवर प . कोबीच्या वगातील एक भाजी. 
 
कोबेिे, कोबेविे  अहि. कोंब येिे; अंक र फ टिे. (राजा. गो.) पहा : कोंबिे 
 
कोम स्त्री. १. हस्त्रयाचं्या नावाप ढे अमक्यार्ी पत्नी असे दाखहवण्याकहरता हा शब्द योजतात. २. जात. 
[फा. कोम = जात, क ट ंब] 
 
कोम  या अक्षरानंी आरंभ होिारे शब्द कोंब खाली पहा. 
 
कोमजिे, कोमेजिे अहि. स किे; वाळिे (फूल); िंडिे; अशक्त, क्षीि होिे. 
 
कोमट पहा : कोंबट 
 
कोमटा प . खाऱ्या पाण्यातील एक मासा : ‘फ टलेल्या बाधंारे् द ःख हवसरून तो कोमटा घेऊन घराकडे 
धावला.’ - इंधन २५. 
 
कोमटी प . १. कनाटकातील वैश्य जात व त्या जातीतील मािूस; व्यापार उदीम करिारी एक जात. 
२. (ल.) सोवळे-ओवळे नसिारा; अधार्ममक; नाल्स्तक. [क.] 
 
कोमिे, कोमाईिे, कोमायिे पहा : कोमजिे : ‘कोम न जाता ंतरी मला तंू फें कून हदधलें  असतें ।’ - हटक 
३९; ‘म्हिोनी कृपा आकहळला । हदसतसे अहत कोमाइला ।’ - ्ा २·४. [सं. क  + म्लान] 
 
कोमि, कोमळ हव. १. मृदू; स क मार; नाजूक; स ंदर. २. गरीब; सौम्य; हळव्या मनार्ा. ३. मध र; 
रमिीय, प्रसादय क्त. (शब्द, नाव, आवाज) : ‘सकोमल सहरसे ।’ - रा्ा ६·१८३. ४. अपहरपक्व (्ान). ५. 
बेअक्कल. [सं.] 
 
कोमििे, कोमायिे, कोमाविे, कोमेजिे अहि. १. कोमिे; कोमाइिे; स किे; हनस्तेज होिे : 
‘ब्रह्ाहदस खें कोमाये ।’ - भाए १७५. २. रविे; सद्गहदत होिे : ‘मािंें तोंड उतरलेले पाहून हा फारर् 
कोमावला.’ - बाळ २·१८. ३. कमी होिे; ओसरिे : ‘कॉलेजमध्ये गेल्यावर त्याला अधांगवाय  िंाला आहि 
त्यार्ी सवच महत्त्वाकाकं्षा कोमेजून गेली.’ - स्मरि ४०. [सं. कोमल] 
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कोमिभाव प . वत्सलभाव; मृद भाव. 
 
कोमिस्वर प . (संगीत) श द्ध स्वरापेंक्षा ध्वनीने नीर् स्वर. हल्लीच्या संगीत पद्धतीत कोमल स्वर 
पार् मानतात. (कोमल) ऋषभ, गाधंार, मध्यम, धैवत, हनषाद. 
 
कोमिॉ  प . कोंबडा. (गो.) 
 
कोमळ प . आरंभीच्या अवस्थेतील साधक : ‘की हरढावया कोमळार्ी स्वस्तताः देवें बोधशल्क्त 
पाठहवली मज पातंा :’ - मूप्र ११६. 
 
कोमाइिे, कोमािे अहि. स किे, कोमेजिे : ‘जेवी कदचळी कोमाती र्डंवातें ।’ - जासं्व २५४. पहा : 
कोमिे 
 
कोमार न. १. तरुिपि; कौमायच. २. उत्साह; हौस. [सं. कौमायच] (वा.) कोमार काडप - हौस उत्पन्न 
करिे (गो.) कोमार काढिे - कोित्याही गोष्ीला प्रवृत झ होिे. (क .) 
 
कोमाळिे, कोम्हायिे, कोम्हाळिे पे्रमाने अंगावरून हात हफरविे; क रवाळिे; गोंजारिे. (व.) : ‘कोम्हायता 
फ टे पान्द्हा’ - बगा १. [सं. कोमल] 
 
कोमेिे पहा : कोमिे, कोमजिे : ‘वदनेंद  कोमेला कळाहीन वाटे स खसंपत झी ।’ - पला ४४. 
 
कोमेतुिा प . १. सम रातील एक प्रािी. २. सपक्ष, सकेश तारा. 
 
कोय स्त्री. १. आंब्याच्या फळातील बाठ, आठी, अठळी; बीज. २. बाठीतील गर; बाठाचं्या पोटी 
असिारा दोन अवयवरूपी अंश. ३. (ल.) अंडक ली. ४. ताड फळाच्या हगरावरील कवर्ी. ५. आंब्याच्या 
अध्या बाठीर्ी झभगरी. [क. काई] 
 
कोय प . डोंगर. (आगरी) [फा. कोह = पवचत] 
 
कोयकमळ न. र्श्ेतकमळ; क वलय. [सं. क वलय] 
 
कोयका  प . ग न्द्हेगार जातीतील पोलीस या अथार्ा शब्द. 
 
कोयकानाई प . पोलीस हशपाई. 
 
कोयकोय, कोंयकोंय स्त्री. क रयारे् झकवा त्याच्या हपल्लारें् भ कंिे; ओरडिे; क्यावं-क्यावं करिे. 
कोयडे पहा : कुवेडे 
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कोयडेबार न. हवटीदाडूंर्ा खेळ. (गो.) 
 
कोयतट न. आंब्यातील कोयीला हतरस्काराथी म्हितात. 
 
कोयतपट्टी स्त्री. जी जमीन नागंरटीस करायला योग्य नसल्याने हातानंीर् कसतात, अशा 
जहमनीवर कोयताचं्या संख्येन सार बसहवण्यात येिारी पट्टी. 
 
कोयता प . १. लाकूड तोडण्यारे् एक हत्यार. कोयतो : ‘मी हहवाने मेलो घे मािंो कोयतो.’ - भज ८ 
(गो.) २. केस काढण्यारे् हत्यार. (ढोर) [क. कोहयत = हवळा] 
 
कोयताड न. कोयतीसारखे मोठे किीस; मोठी आकडेदार झर्र् वगैरे. 
 
कोयताि न. शतेाच्या कडेर्ी जमीन. (बे.) 
 
कोयती स्त्री. लहान कोयता; कोकिात भात कापण्याच्या कोयतीला करवतीसारखे दाते असतात. हतला 
दाती कोयती असेही म्हितात. 
 
कोयते, कोयतूि  न. लहान कोयता, कोयती. (राजा) 
 
कोयतेवाि प . कोयतीच्या आकाराच्या शेंगा असिारे वाल; खरसाबंळ. 
 
कोयतो एक अलंकार. 
 
कोयनळ, कोकळदर प . दोन रुखावंर ख ंट्या मारून त्यावर एक आडव ेलाकूड मारतात त्यास 
कोयनळ म्हितात. कोयनळावर कोळंब्यार्ी एक बाजू टेकलेली असते. (को.) 
 
कोयनाटकी स्त्री. कोयीर्ी केलेली झभगरी, हपपािी; कोकाटी; कोय. 
 हव. (कोयीने संत ष् होिारा) कंजूष, कृपि. 
 
कोयनेि न. हीवतापावररे् एक औषध; झसकोना सालीरे् सत्त्व : ‘५ गे्रन कोयनेल हदवसातून ३-
४ वळेा घ्याव.े’ - हनऔ २२. [इं. क्वीनीन] 
 
कोयपािी न. ग ठळ्या व पािी िंालेले (हशतड्ा पाण्यारे्) दही. 
 
कोय मारिूक कोया : म लारं्ा एक खेळ. 
 
कोयमे न. ताक करायरे् मडके. (खा.) पहा : कोळंबे 
कोयर प . केर; उहकरडा. (गो.) 
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कोयरणसताडो प . शिेपोतेरे. (गो.) 
 
कोयरी स्त्री. १. र्ादंीच्या परयार्ी, सपाट अगर पसरट आकारार्ी, साधी अगर नक्षी केलेली डबी. ही 
मधोमध कापलेल्या आंब्याच्या िेदासारखी हदसते. हहच्यात हळदीक ं कू ठेवण्यासाठी दोन-तीन प डे असतात; 
हळदीक ं कवार्ी डबी; क यरी. २. िंीग व हटकली यारें् कोयरीच्या आकारारे् हविकाम. ३. आंबेघाटी 
कोयरीच्या आकारार्ी टोपिे, मिी, घागऱ्या हजच्यात ओवल्या आहेत असा दाहगना, कमरपट्टा, माळ इ. 
 
कोयरीची माळ स्त्री. र्ादंीच्या कोयरीच्या आकाराच्या मण्यारं्ी माळ; घोड्ार्ा दाहगना. 
 
कोयि न. नागंरताना र् कलेली जागा. (बे.) 
 
कोयि, कोईि, कोयाळ स्त्री. कोहकळा : ‘मंजूल शब्द जहश टाहो कहरहत कोयाळ ।-’ अफला ५४. [सं. 
कोहकल] 
 
कोयंडा  प . १. दारार्ी कडी अडकहवण्यारे् गोलाकार अडकि; वाकवनू द हेरी केलेला हखळा. 
२. कडीत घालायर्ा हखळा; अडसर; आकडा. ३. लाबं आस डार्ा लाकडी दाडंा. (कर.) ४. फासा (नथ, 
डूल इत्यादीर्ा). ५. कोलदाडंा (मन ष्ट्याला झकवा ग रानंा घालण्यार्ा) हाताला बाधूंन त्यामध्ये घातलेला. ६. 
एका खेळातील वाकडी काठी. ग राखी हा खेळ खेळतात. (क .) 
 
कोयंडा  प . आंब्यातील कोय. (राजा.) 
 
कोयंडी  स्त्री. १. ग राने दावे र्ावनू तोडू नये व मारक्या ग राने एकदम वळून हल्ला करू नये म्हिून 
एका लाबं काठीला दोन कान्द्या लावनू वेसिीत बाधंण्यार्ी केलेली व्यवस्था. २. हशक्षा म्हिून हात वगैरेंना 
कळ लागण्यासाठी लावण्यात येिाऱ्या हटपऱ्या. 
 
कोयंडी, कोयंडो  स्त्री. प . हवहहरीच्या दोरार्ा फास. (गो.) 
 
कोयंडो, कोयडो  प . दाडूं. (गो. कर.) 
 
कोया प . १. एक पक्षी. २. या पक्षारे् केहवलवािे ओरडिे, ध्वनी, शब्द. [ध्व.] (वा.) कोया करिे, 
कोया करीत झहडिे - १. कीव येण्याजोगी यार्ना, हवनविी करिे (अन्न इ. कहरता). २. कंगाल होऊन 
भटकत हफरिे. 
 
कोयाड न. मंत्रतंत्र, जादूटोिा : ‘त्या काळात तरी हा कोयाडार्ार् प्रकार’ - बह  २८. 
 
कोयाडे  न. हपकलेले, पाडारे् व आंबट आंबे उकडून गीर काढून त्यात पािी, गूळ व मसाला 
वगैरे घालून केलेला पदाथच; आंब्यारे् तोंडी लाविे. 
 
कोयार प . बेलफळ कोरून केलेला भोवरा. (व.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोयाळ  स्त्री. १. कोयीरे् केलेले वाद्य; प गंी; हपपािी. २. आंब्याच्या कोयीर्ी झभगरी; कोकाटी. 
 
कोयाळ  हव. कोय अथवा बाठा धरलेला आंबा. 
 
कोयाळ  हव. मंजूळ : ‘पाटच्या पारामंदी किा वाजतो कोयाळ.’ - जसा ४६१. 
 
कोयाळिे अहि. (आंब्याने) बाठा धरिे; आंबा कोयीने य क्त होिे. (को.) 
 
कोयी स्त्री. डोक्यातील केर काढण्यासाठी आंब्याच्या कोयीला दाते पाडून केली जािारी फिी. 
 
कोर स्त्री. प . १. कडा; धार; कडेर्ी रेषा; हकनारा; पदाथाच्या कडेर्ा सूक्षम व एकसारखा धाराकार 
अवयव; मयादा. २. (वस्त्रार्ा) काठ; काठार्ी पट्टी; (जरीर्ी) हकनार; फीत इ. ३. (भाकरी-पोळीर्ा) 
त कडा, र्तकोर (र्रंकोरेप्रमािे र्तकोराला कड असते यावरून). ४. नखाच्या म ळाशी असलेल्या र्रंाच्या 
कोरीसारख्या रेषा व तेथे होिारे नख रडे. ५. (झशपी) काखेत लावण्यार्ा हत्रकोनी त कडा; ठ शी. ६. 
हजामतीर्ा एक प्रकार. ७. हि; मयादा : ‘तैसे जी न बडबडी । पदार्ी कोर न साडंी ।’ - ्ा १२·८५४. ८. 
गोवरीर्ा त कडा; गोवरी; शिेी. (वा.) [क. कोरू = भाग] कोर धरिे - कपाळावरील केस र्रंाच्या 
कोरीप्रमािे ठेविे, राखिे; तशी हजामत करिे. 
 
कोर स्त्री. मत्सर; दे्वष; बरकस. [फा. क ऱ्हा] (वा.) कोर धरिे, लाविे - दे्वष करिे : ‘मानकऱ्याने 
कोर धरली ।’ - ऐपो २८७. कोर र्ालहविे - वैर धरिे : ‘परंत  हहसायेब मोहहिीनखानासी पठािानी थोडेंर् 
हदवसातं कोर र्ालवनू दक्षि आपि आटोपावी या तलाशास लागले.’ - झहदखं १·४२. 
 
कोर स्त्री. हशपायारं्ी त कडी, रागं. [इं. कोअर] 
 
कोरक न. एक भाजी. 
 
कोरका  प . (प रा.) पाषािार्ी, हाडार्ी, धातूर्ी बनवलेली आरी, टोर्ा. 
 
कोरका  प . ह ंडी; वही; कागद. (नंद.) 
 
कोरका  प . (भाकरीर्ा) त कडा, कोर : ‘मग गोसावन दोन्द्ही कोरके एकवट मेळवली’ - गोप्र 
६१. 
 
कोरकापी स्त्री. स तारारे् नक्षीकामारे् एक हत्यार. (को.) 
कोरकांगुिी, कोरकांगोिी स्त्री. एक प्रकाररे् धान्द्य पहा : कागं िी 
 
कोरकांडे न. कोरफड. घृतक मारी; कन्द्याक मारी. (को.) [सं. क मारी + काडं] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोरके न. कोरडे अन्न : ‘तळिवळि केलें  : कोरकें  हसद्ध जाले :’ - सारुह ६·७२. 
 
कोरखडी स्त्री. एक प्रकारर्ा खडू. झशपी लोक हा खडू कापडावर ख िा करण्यासाठी वापरतात. 
 
कोरखांड न. भाकरी झकवा पोळीर्ा त कडा : ‘या अवघेया ंकोरखाडं आले’ - लीर्उ १३१. 
 
कोरणगरी पहा : कोरबंदी 
 
कोरगू प . खेड्ातील एक बल त्या. प्रवाशारं्ी बडदास्त ठेवण्यारे् काम याच्याकडे असे. 
 
कोरट स्त्री. कातलेले पि कच्चे (न उकळलेले) रेशीम. [झह. कोरा = साधे रेशीम] 
 
कोरटाि स्त्री. कोरेपिार्ी घाि, वास (कपडे, मडकी वगैरेस येिारी). 
 
कोरटे प . कारळे तीळ. 
 
कोरड हव. हनष्ठ र, ज्यारे् अंतःकरि रवत नाही असा : ‘एक कोरडे किवाळ  : हवर्श्ासघातकी.’ - म प्र 
२७६. 
 
कोरड स्त्री. १. तोंड अथवा घसा याला पडलेला शोष (आजार, उपास, भय वगैरे प्रसंगी); तोंड वाळिे; 
कंठशोष. (हि. पडिे, येिे.) २. (सामा.) श ष्ट्कपिा; ओलेपिा नसिे. (हि. पडिे.) ३. हनझश्चत : ‘मग आपि 
एथ कोरडी एहत’ - लीर्पू ३९७. [क. कोरग  = वाळिे, श ष्ट्क होिे] (वा.) कोरड वळिे, कोरड वाळिे - 
क्ष धेने व्याक ळ होिे. 
 
कोरड स्त्री. अंगि; घराप ढील उघडा ओटा. (तंजा.) 
 
कोरडक न. घराच्या आढ्याला वा झभतीला लोंबिारे कोहळष्क, जळमट. (को.) 
 
कोरडिे  अहि. कोरडे पडिे, वाळिे : ‘बोलायारे् प ष्ट्कळ शल्क्त न कोरडले ओंठ ।’ - 
अनंततनयकृत मािें क ं डल (हृदय तरंग २). 
 
कोरडिे  न. ओिें आवळताना दोरी ज्यावरून ओढून घेऊन बाधंतात तो लोखंडी मिी; प ली. 
(बे.) पहा : कोरहडके [क. कोरड  = लाकडार्ा त कडा] 
 
कोरडवट स्त्री. १. हजराईत, कोरडवाहू जमीन; स की जागा. २. जमीन; भमूी (नदी, सम र, सरोवर 
याचं्या हवरोधी शब्द). (व.) 
 
कोरडवाव, कोरडवावू, कोरडवाही, कोरडवाहू हव. हवहीर झकवा पाटबधंाऱ्याच्या पाण्याहवरहहत 
फक्त पावसाच्या पाण्यावर हपकिारी जमीन; हजराईत; कोरडवट. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोरडवाहतूक स्त्री. श ष्ट्कता; कफल्लकपिा. 
 
कोरडा, कोरडे, कोरडी हव. १. अनारच; श ष्ट्क; जलरहहत; आरचताहवरहहत; पाण्यार्ा थोडास द्धा अंश 
नसलेला : ‘ते रडे भरतही तसा रडे जोंवरी नयन होहत कोरडे ।’ - वामन भरतभाव १६. २. न सते; बरोबर 
कोरड्ास नसलेले; दूध, दही वगैरे पातळ पदाथांरे् कालवि नसलेले (अन्न). ३. नक्त (जेविाहशवाय 
मज री); उक्ते. ४. (ल) औपर्ाहरक, श ष्ट्क, पोकळ, वरकातंी, हनष्ट्फळ, हबनहहशलार्ा, हबनफायद्यार्ा, 
हनरथचक. ५. व्यथच; फ कट : ‘झहडिवारा कोरडा । तैसा जया ॥’ - ्ा १३·६९०. ६. (ल.) वािंं. ७. व्याकूळ. 
[क.] (वा.) कोरड्ा अंगी हतडका - १. प्रसूहतवदेनारें् ढोंग. २. ढोंग; भोंदूपिा. 
 
कोरडा प . १. कातडी र्ाबकू; आसूड. २. तडाखा, फटकारा. (वा.) कोरडा ओढिे - र्ाबकू लगाविे, 
मारिे. २. (ल.) कडक टीका करिे. [फा. कोर] 
 
कोरडा अणधकार  १. न सता पोकळ, नावार्ा अहधकार. (क.) २. हबनपगारी अम्मल, ह िा; हवनावतेन 
काम. 
 
कोरडा खडक अहतशय कठीि, टिक खडक. पहा : खडक. २. (ल.) अडािी. ३. पहा : कोरडा पाषाि 
 
कोरडाटाक, कोरडाठाक  हव. १. म ळीर् पािी नसलेला; कोरडा ठिठिीत : ‘गंगेच्या 
कोरड्ाठाक पात्रात ...’ - प त्र १३. २. (ल.) हनर्मवकार; घ म्या : ‘त्यारं्ा रे्हरा तर कोरडाठाक होता.’ - देव 
९०. 
 
कोरडा चंदा आतबट्ट्ट्यार्ा झकवा हबननफ्यार्ा उद्योग. 
 
कोरडा पाषाि १. कठीि, ठिठिीत दगड. २. (ल.) उपदेशाप्रमािे आर्रि न करिारा मािूस. 
 
कोरडा प्रदेश जेथे मद्य हनर्ममतीस वा हपण्यास बंदी आहे असा प्रदेश. 
 
कोरडा ब्रह्मज्ञानी प . भोंदू; ढोंगी; स्वतः ब्रह््ानार्ा अन भव नसलेला पि लोकानंा त्यार्ा 
उपदेश करिारा मन ष्ट्य. 
 
कोरणडके, कोरडीक, कोरडुके, कोरडूक, कोरुडके, कोरुडगे, कोडके, क्वाडका, क्वाडके न. १. 
अडसर, अडर्ि (गज, दारारे् क ते्र, क से, तसेर् क ळव, पाभर यारें् एले झकवा कोयंडा यारे् क सू). २. 
अधचगोल झकवा अंतगोल लाकडी मिी, प ली. (यातून दोर ओढून घेऊन शतेकीर्ी अवजारे बाधंतात.) दोर 
त टू नये म्हिून ही बाधंतात. ३. सूत काढण्याच्या रहाटाला बसहवलेले (कण्याच्या शवेटी) एक लाकडी र्ाक. 
या र्ाकाला एक बोट जाईल असे भोक असून त्यात बोट घालून ते हफरहवले असता रहाट हफरतो. ४. सनगर 
लोकारें् हबनर्ाकारे् सूत उलवण्यारे् साधन; कोरीटक. (को.) 
 
कोरडी आग स्त्री. भयंकर मोठी आग. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोरडी ओकारी, कोरडी खाकरी स्त्री. १. घशात बोटे घालून म िाम काढलेली ओकारी. सकाळी तोंड 
ध ताना घशात बोटे घालून काढलेले खाकरे. (हि. देिे, काढिे.) २. ओकारी येतेसे वाटिे; (हि. येिे.). 
पोटात ढवळल्याप्रमािे होऊन मळमळ स टते आहि थ ंकी पडते, हृदयात पीडा होते, ओकारी येते परंत  अन्न 
पडत नाही अशा वेळी म्हितात. 
 
कोरडीक स्त्री. बलैाला बाधंलेला दोर. पहा : बलैा, बलैी, कोरहडके ४ 
 
कोरडी णकटाळ स्त्री. १. (शब्दशः) कोरडी हठिगी. २. (ल.) तोहमत; आळ. (हि. घालिे, उठविे, 
घेिे.) 
 
कोरडी णकरणकर स्त्री. हवनाकारि त्रास, कटकट, तिार, हपरहपर, भ िभ ि. 
 
कोरडी जागा स्त्री. वरकड कमाई नसिारी अहधकारार्ी जागा. 
 
कोरडी जांभई, कोरडी जांभळी स्त्री. श्रमाम ळे आलेली (िंोपेम ळे नव्हे) जाभंई. 
 
कोरडी दारू वायबारार्ी दारू; वायबार. 
 
कोरडी पद्धत स्त्री. (कृषी.) केवळ पावसाच्या पाण्यावर केलेली शतेी. 
 
कोरडी णभक्षा तादूंळ, गहू वगैरे धान्द्यार्ी हभक्षा. 
 
कोरडी मेजवानी स्त्री. अन्नाहशवाय मेवाहमठाईर्ी आहि तळिावळिार्ी मेजवानी; उपाहार. 
 
कोरडी सवाशीि स्त्री. जेविाखेरीज ओटी भरून क ं कू लावनू हजर्ी बोळवि करतात अशी 
सवाष्ट्ि. ब्राह्िेतराचं्या घरी ब्राह्ि सवाष्ट्ि बोलावतात तेव्हा हतर्ा याप्रकारे सत्कार करतात. 
 
कोरडे अंग वािंंपिा; वािंं कूस. 
 
कोरडे कष्ट, कोरडे श्रम प अव. हवनाफायदा, हनरथचक श्रम; व्यथच मेहनत. 
 
कोरडे काम न. १. हवटाळशपेिी व पार्व्या हदवशी न्द्हाऊन श द्ध होण्यापूवी करायरे् काम. २. वळे 
घालहवण्याकहरता केलेले सटरफटर काम. 
कोरडे तप  न. श्रद्धाहीन, भल्क्तहीन तपश्चया, आराधना. 
 
कोरडे बोििे, कोरडे भाषि न. वरकातंी, मनापासून नव्हे असे भाषि, बडबड. 
 
कोरडे ब्रह्मज्ञान न. आर्रि नसताना साहंगतलेला वेदातं, परमाथचहवद्या; बकध्यान; भोंदूपिा, ढोंग. 
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कोरडे वैर न. हनराधार दे्वष, मत्सर. 
 
कोरडे सुख न. उपभोगाहशवाय स ख; नाममात्र आनंद. 
 
कोरड्या गाथा स्त्री अव. बनावट बातम्या; भ मका; कंड्ा. 
 
कोरड्या टाकाचा णहशेब, कोरड्या टाकाचा णहशोब, कोरड्या टाकाचा णहसाब ज्यात यल्त्कंहर्तही 
फेरबदल करण्यासाठी लेखिी शाईत ब डहवली गेली नाही असा स्वच्ि, हबनर्ूक हलहहलेला जमाखर्च; 
तक्ता; र्ोख हहशोब. (हि. देिे, करिे.) 
 
कोरड्यास न. भात, भाकरी इत्यादीच्या जोडीला खायर्ा कालविासारखा पदाथच; कालवि : 
‘र्ूल पेटली, वागं्यारे् कोरड्ास गाडग्यात रटरटू लागले.’ - हपा २१. 
 
कोरि, कोरिे न. कोरान्न; कोरडी हभक्षा : ‘कोरिें माग न िंोळी भरली ।’ - भज ४२ 
 
कोरि स्त्री. खोबि; खार्; (हखडकीच्या िंडपाचं्या खालच्या पट्टीतील) कोरून काढलेला भाग. 
 
कोरि न. १. (रसा.) रावककोरि; रासायहनक हियेम ळे होिारे कोरि, खड्डा. २. धातूच्या परयावर 
आम्लाने नक्षी झकवा अक्षरे कोरिे. 
 
कोरिणचन्ह न. (भशूा.) हवहशष् राविाने हवहशष् जातीच्या स्फहटकावर उमटिाऱ्या ख िा. 
 
कोरिणछन्नी स्त्री. (स्था.) दगड कोरण्यारे् हत्यार. 
 
कोरिमुद्रक प . कोरिारा; कोरीव काम करिारा. 
 
कोरिी स्त्री. (स्था.) कोरीव कामासाठी वापरले जािारे हत्यार. 
 
कोरिी, कोरिे स्त्री. न. १. कोरिेपासून धात साहधत नाम. कोरण्यार्ी हिया; खोदिी. २. कोरण्यारे् 
साधन; शस्त्र (मूती, कान, नालबदंी करताना घोड्ारे् खूर) कोरण्याच्या कामी उपयोगी; मातीच्या हर्त्राच्या 
कामी लागिारी करिी. ही हपतळी, लोखंडी झकवा लाकडार्ी असून ग ळग ळीत, सभोवार र्पटी व हनम ळती 
गोलटे मारलेली असते. र् नाळ्यार्ी कोरिी त्याला साखळीने अडकवलेली असते. ती काडीसारखी पि 
तोंडाला र्ापट असते. ३. द कानाच्या फळ्या काढघाल करण्यासाठी खालच्या व वरच्या उंबरठ्याला खोबि 
पाडलेली असते ती सवच रर्ना. 
 
कोरिे उहि. १. एखाद्या पदाथावरील थोडा थोडा अंश नाजूक रीतीने काढिे; पोखरिे; खोदिे; नकसिे 
(आकार देण्यासाठी झकवा आतील भाग काढण्यासाठी) : ‘तो काष्ठें कोरंू धावं े।’ -्ा १८·७१९. २. कान, 
दात यातील मळ काढिे. ३. एखाद्यारे् रव्य त्याच्या नकळत थोडे थोडे य ल्क्तप्रय क्तीने बळकावण्यार्ा 
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व्यापार, उद्योग. [क. कोरे = खोदिे, भोक पाडिे] (वा.) दात कोरून पोट भरिे - अहतशय कंजूषपिा 
करिे. 
 
कोरदार  हव. कंगिीदार : ‘मृद तर हथरमे त्या कोंर्क्या कोरदारा ।’ - सारुह ३·४०. 
 
कोरदृष्टी स्त्री. हतरपी नजर; र्ोरार्ी नजर; र्ोरून पाहिे; न्द्याहाळिे : ‘कोरदृष्ीने असावें पहात 
।’ - कथा १·६·१९६. 
 
कोरनगटी पहा : कोरनाड : ‘पीतवसन पहरधान कोरनगटी त्यावर भरजरी ।’ - मला २३५. 
 
कोरनाड हव. या पेठेच्या साड्ा व ल गडी (रेशमी, जरीर्ी), (तंजा.) [क. कोरे = लग्नप्रसंगीरे् 
वस्त्र; भारी वस्त्र + नाड = देश, पेठ] 
 
कोरणनतकोर हव. भाकरी, पोळीर्ा लहानसा त कडा; अगदी थोडासा : ‘क िी कोरहनतकोर (भाकरी) 
हदली ती घेऊन ओढ्याकाठी गेला.’ - गागो ४७. 
 
कोरप न. गोवऱ्यारं्ी आगटी; िंगरे. (को.) 
 
कोरप न. बदं कीर्ा काना. 
 
कोरपट्टी स्त्री. वलेब ट्टी व कहशदा काढलेला काठ. ही कापडाला स्वतंत्रपिे जोडतात. 
 
कोरपिा स्त्री. रुखरुख. (कर.) 
 
कोरपा हव. वाळून श ष्ट्क िंालेला (पदाथच). (व.) 
 
कोरफड स्त्री. कडू गर असलेल्या जाड, कडेला काटे असलेल्या पातीर्ी औषधी वनस्पती. ही 
वनस्पती पाण्याहशवाय वाढते. ज न्द्या पात्या स कल्या म्हिजे नव्या पात्या फ टून ही वनस्पती नेहमी ताजी 
राहते. म्हिून हहला क वारी, क मारी, क वारकाडें म्हितात. हहच्या रसापासून कडू (काळा) बोळ तयार 
करतात. 
 न. कोरफडीपासून तयार केलेला पदाथच : औषध : ‘कोरफडीच्या पानारे् औषधी उपयोग 
प ष्ट्कळ आहेत.’ - वनश्री ४००. [सं. क मारी] 
 
कोरबंद  हव. हर्डखोर; त्राहसक. 
 
कोरबंदी स्त्री. बरकस; दे्वष. 
 
कोरबंदी स्त्री. एका ओळीत सैन्द्यार्ी रर्ना करिे : ‘त्या बाबा फडक्यार्ी कोरबदंी न्द्यारी ।’ - ऐपो 
२८१. 
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कोरबी स्त्री. झिंगा; एक प्रकारर्ा मासा. (को.) [क. कोरव] 
 
कोरबू, कोरभू प . गावातील एक बल तेदार. ही धनगर जात आहे. कोरबरू्ी कामे प ष्ट्कळ आहेत. पैकी 
प्रवाशारं्ी बडदास्त ठेविे, त्यारं्ी ओिंी वाहिे, रयतेपासून सरकार देिे-घेिे वसूल करिे इ. : ‘मंगळवढेेकर 
कोरबूरे् काहंन खटले होते...’ - हहरवबं ११. 
 
कोरभारि न. (स्था.) र्रंकोरीच्या आकारारे् घातलेले भरवि. 
 
कोरम हव. पहा : कोरंब. १. (लाकूड हकड्ाने पोखरून पोकळ केले म्हिजे त्याला कोरम म्हितात. 
त्यावरून लक्षिेने) पोकळ; पोखरलेले : ‘आतून जीिच व कोरम िंालेले हें ज नें खोड.’ - महादजी र्हरत्र १. 
२. क्षीि; द बचल; हनःसत्व : ‘वाढत्या खर्ार्ी धोंड आधनर् कोरम िंालेल्या शतेकऱ्यावंर पडता कामा नये.’ - 
के ७·१·१९४१. [सं. कृहम] 
 
कोरम प . न. सभेस आरंभ करण्यासाठी अवश्य ठरवलेली सभासदारं्ी संख्या; गिपूती. [इं.] 
 
कोरमा प . एक मासंय क्त खाद्य. 
 
कोरमेनचे हि. पोखरिे. (गो.) 
 
कोरिा प . कारं्नाच्या जातीर्ा एक रानटी वृक्ष. यार्ी भाजी र्वदार असते. गंडमाळा व अदर्ी रोगात 
सालीर्ा काढा ग ग्ग ळाबरोबर देतात. 
 
कोरवट  हव. नव्यासारखे; कोरे. पहा : कोरवाि 
 
कोरवडा प . कोहळ्यार्ा कीस घालून केलेला उडदाच्या हपठार्ा वडा. (व.) : ‘सहहत पापडे 
कहथकवडे, आहिक कोरवडे ।’ -अमृतस दाम १४. 
 
कोरवि  न. घर शाकारिीरे् गवत. 
 
कोरवाि, कोरवान न. १. अगदी नव ेकोरे हदसिारे कापड. २. हलक्या प्रतीरे् कापड. 
 हव. १. (वस्त्रोद्योग) मागावरून काढलेले परंत  पाजंिी न केलेले (वस्त्र अगर तागा). हा अथच 
कोमटी लोकातं रूढ आहे. २. (सामा.) अगदी कोरे करकरीत; ताजे; नवे (कापड, मोती, भाडंी, दाहगने 
वगैरे). 
 
कोरवान हव. कपाळावर केसारं्ी कोर ठेवली आहे झकवा ठेवण्यारे् वय िंाले आहे असे. (दहा 
बारा महहन्द्यारें् मूल). पहा : कोर धरिे 
 
कोरसी हव. विदृष्ी : ‘तो कोरसीया कोनाडी : पहरिेदारे् सीर पाडी.’ - मूप्र २१५३. 
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कोरष्टाि, कोरसाि : पहा : कोरटाि 
 
कोरळ प . एक िंाड. हपवळा कारं्न. [क. करले] 
 
कोरळा प . सम राच्या कडेला मासे खाऊन राहिारा, हपवळ्या पायार्ा व र्ोर्ीर्ा, पाढंऱ्या रंगार्ा एक 
पक्षी. (क लाबा) 
 
कोरंटी स्त्री. एक काटेरी, फ लारें् िंाड 
 
कोरंब हव. िंडलेला; हिंजलेला; खंगलेला; जीिच; अशक्त; जजचर (काष्ठ, शरीर इ.). (राजा.) [क. 
कोरे = िंडिे, कमी होिे] 
 
कोरा हव. १. ताजा; नवा; नवीन; न कतार् केलेला; न ध तलेला; न उपभोगलेला; न वापरलेला 
(कागद, भाडें, वस्त्र, इमारत, द कान इ.). २. (ल.) ज्याला सराव झकवा अभ्यास नाही असा नवहशका 
(मािूस); अन भव नसलेला. ३. न स धारलेला, बदललेला; काही पहरिाम ज्यावर होत नाही असा; 
संस्कारहीन (हशक्षि, हशस्त वगैरेनी). ४. कमी-जास्तपिा, वाढ झकवा काही पहरिाम िंाला नाही असा 
(व्यवहार, व्यापार, माल). ५. ज्याच्यावर काहीर् हलहहलेले नाही असा. (कागद इ.) ६. रोख. (वा.) कोरा 
घेिे - हदव्य स्वीकारिे. [फा. कोऱ्हा] 
 
कोरा रुपयार्ा एक प्रकार. 
 
कोरान, कोरान्न न. न हशजहवलेल्या तादूंळ, गहू इत्यादी धान्द्यारं्ी हभक्षा. पहा : कोरडी हभक्षा. (हि. 
करिे, मागिे.) : ‘काय समथार्ी कातंा । कोरान्न मागे ॥’ - ्ा १२·८५. 
 
कोरान्नकर, कोरान्नकरी, कोरान्नकरीि प . स्त्री. कोरान्नार्ी हभक्षा मागिारा प रुष झकवा स्त्री : ‘दारा न ये 
कोरान्नकर ।’ - एभा २३·९३. 
 
कोराि  न. (पश .) पाळीव जनावराच्या संरक्षिासाठी घातलेले क ं पि. 
 
कोराळ, कोराळे  न. १. डोंगरातील कडा, खडक : ‘एरव्ही फोडी कोऱ्हाळें  । पािी जैसे ॥’ - ्ा 
१६·११७. २. डोंगरातील कोरीव लेिी. ३. दगड; खडकाळ जमीन. [क.] 
 
कोराळ जमीन (डागं प्रातंातील) ताबंडसर अशी हनकस जमीन. ही टेकड्ाचं्या पायर्थ्याशी असते. पहा : 
कोराळे 
 
कोरांटा, कोऱ्हांटा, कोरांटी, कोऱ्हांटी, कोऱ्हांटकी प . स्त्री. एक फ लिंाड. याला पाढंरी, ताबंडी, हपवळी, 
हनळी, पारवी या रंगार्ी फ ले येतात. िंाड २/४ हात उंर् असते. सवांगाला काटे असून फ लाला वास येत 
नाही. या फ लात मध फार असतो : ‘ग लाबार्न फ लें  रम्यें हदसे तैशीर् कोऱ्हाटंी ।’ - हटक २७२. [सं. क रंटक] 
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कोरांटकी : पहा : कोरांटी 
 
कोणरका प . खाद्य पदाथच : ‘नाना कोहरके हवस्तीिच, रुल्क्मिी वाढीतसे ।’ - नागा ९९५. 
 
कोरी स्त्री. नापीक जमीन. ही द सऱ्या जहमनीबरोबर कसली असता त्या जहमनीवर सरकारसारा बसत 
नाही. पहा : कोराळ जमीन 
 
कोरीटक पहा : कोरणडके ४ 
 
कोरीव हव. १. कोरलेले; खोदलेले; पोखरलेले. २. खवलेला, मगज बाहेर काढलेला (नारळ इ.). 
‘घडीला का ंकोरीवा । पहर जैसा ।’ - अमृ ९·७. 
 
कोरीवकातीव हव. कोरलेले व कातलेले. (ल.) स बक; स रेख; स ंदर; र्ागंल्या आकारारे्. 
 
कोरीव ठोकळा हर्ते्र िापण्यार्ा ठसा. 
 
कोरीव िेख (गं्रथ) दगडाच्या अथवा अन्द्य पषृ्ठभागावर कोरून काढलेली अक्षरे, हर्न्द्हे, लेख इत्यादी. 
 
कोरी सवाशीि स्त्री. हववाहहत परंत  ऋतू प्राप्त न िंालेली सवाष्ट्ि. 
 
कोरे हव. हबनर् न्द्यारे्; कच्चे : ‘हदवसगती लागेल याकहरता कोरे काम करावे यैसे आमर्ा हवर्ार 
आहे.’ - पेद १६·३७. [फा. कोऱ्हा] 
 
कोरोडा, कोऱ्हडा, कोऱ्होडा : पहा : कोरवडा 
 
कोरोिॅं न. शतेातील ति. (गो.) पहा : कोरळ [क. करले] 
 
कोटय न. १. न्द्याय देिारी सभा; न्द्याय करे्री; सरकार दरबार. २. न्द्यायाधीश. ३. सवच न्द्यायाधीश 
आहि म लकी अहधकारी तसेर् लवादपरं् याचं्याहशवाय ज्यानंा प रावा घेण्यार्ा कायद्यान सार अहधकार आहे 
अशा सवच व्यक्ती. [इं.] (वा.) कोटचकरे्री, कोटचदरबार करिे - एखाद्या गोष्ीच्या हनकालासाठी कोटात 
झकवा अहधकाऱ्याकडे तिार करिे : ‘ग जा, व्यंकू, अरे आता कोटचदरबार का करिार आहात?’ - पडघ ११५. 
 
कोटय न. खेळण्याकरता तयार केलेली बहंदस्त जागा, जसे :- टेहनस कोटच. 
 
कोटयमाशयि न. लष्ट्करातील ग न्द्हेगारासंाठीरे् लष्ट्करी न्द्यायालय : ‘त्यार्ा इन्द्साफ कोटच 
माशचलकडून करवावा.’ - के १७·५·३०. 
 
कोऱ्हेर, कोऱ्हेरी  हव. लाकूड इत्यादीतून कोरून तयार केलेला; कोरीव. (बाह ली इ.) 
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कोि, कौि प . अभय. हकल्ला शरि आला म्हिजे त्याने कौल घेतला असे म्हित : ‘ठािेकरी काही 
अद्याहप कोलार्ी बोली बोलत नाही.’ - इएमपी ३६. 
 
कोि प . १. दंड; काठी. २. हतळार्ी कळी : ‘िंाहडलीहर् कोळे िंाडी ।’ - रा्ा १३·५८६. 
 
कोि, कोिि, कोििी स्त्री. हवटीदाडूंच्या अगर गोट्याचं्या खेळातील गली. पहा : कोिी 
 
कोि न. कजचफेडीकहरता जप्त केलेले उत्पन्न, मालमत झा; शतेातील पीक इ. जप्तीर्ा माल; कबज. 
(हि. धरून ठेविे, सोडिे.) [ फा. कौल = करार] 
 
कोि हव. गरीब, अशक्त; द बळा (रव्याने, शरीराने, र्ालण्याने, ब द्धीने); असमथच (को.) [क. कोळे 
= वाळिे, हिंजिे] 
 
कोि प . ड क्कर. [सं.] 
 
कोिकर, कोिकरी प . सेवकेरी; हशपाई; तराळ. (माि.) [क. कोत कार = हशपाई] 
 
कोिकाठी स्त्री. एक खेळ; दाडंपट्टा : ‘देवेंहस कोलकाठी धरंू । आखाडा िंोंबीलोंबी करंू’ - ्ा 
११·५४८. [क. कोल  = काठी] 
 
कोिके न. वजन. 
 
कोिखंड न. मोठे पोट. (गो.) 
 
कोिगे न. क त्री. (गो.) पहा : कोली 
 
कोिडे न. १. एक प्रकारच्या गवतारे् बी. कब तरे हे बी खातात. २. एक प्रकाररे् बारीक धान्द्य. 
 
कोििे, कोिविे उहि. १. (हवटीदाडूं) गलीवरर्ी हवटी दाडूंने उडहविे : ‘रावबानें प्रथम कोललें  
व त्यार्ी हवटी िेंलली गेली.’ - स दे ६. २. आपिावरर्ी जबाबदारी द सऱ्यावर टाकिे. (कामार्ी, 
देण्याघेण्यार्ी इ.) : ‘हनकड कायच करिें आल्या द सऱ्यावर कोलत्यें ।’ - प्रल १७०. ३. लोटिे; हिंडकारिे; 
दूर फेकिे; नाकारिे; हडहड करिे; उडहविे. ४. पराहजत करिे (वादहववादात). [क. कोल  = काठी] 
(वा.) कोिून मारिे - १. लाथेने िं गारून देिे; उडवनू फेकिे, वर करिे; उर्किे. २. एका अंगावरून 
द सऱ्या अंगावर वळहविे. 
 
कोिता  प . हनखारा. पहा : कोणित 
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कोिती, कोिेता स्त्री. १. मशाल; कोलीत जळता हनखारा; पेटलेले लहान लाकूड : ‘पैं 
कोहलताही कोपे ऐसें । राक्षारें् हहरवेपि असे ।’ - ्ा १८·७९०. २. (ल.) दे्वष - मत्सर - द ष् ब द्धीने रर्लेले 
क भाडं; खोटा आरोप. (हि. वर ठेविे.) (वा.) कोलती, कोलेता लाविे - (ल.) क भाडं रर्िे; द ष् आरोप 
करिे; कलागत लाविे : ‘लावहून कोहलत । मािंा कहरतील घात ।’ - त गा १००७. 
 
कोिदंडा, कोिदांडा, कोिदांड प . १. द्वाड क रयाच्या गळ्याला बाधंतात ते दाडंके अगर गज. (हि. 
बाधंिे.) २. (हशके्षर्ा प्रकार) उहकडवे बसवल्यानंतर हातामध्ये पाय अडकवनू व हात बाधूंन कोपरे व ग डघे 
याचं्या मधून घातलेला दाडंा : ‘जावाई हाहर् कोलदाडं । काळें  घातलासे हवतंड ।’ - स्वाहद २·३·३८. ३. हवघ्न; 
अडथळा : ‘साम्यवादी पक्षाच्या कोलदाडं्ाम ळे जमचनीतील समाजवादी पक्ष अहधकार ग्रहि करू शकला 
नाही.’ - लोस ४० (ल) पेर्; अडर्ि; कोडे : ‘म्हिून आहद प रुष कतृचक म्हिजे ईर्श्रकतृचक असा कोलदाडंा 
पडतो.’ - के २५·१०·१९४०. [क. कोल  = काठी + दंड] (वा.) कोिदंडा घाििे, कोिदांडा घाििे, 
कोिदांड घाििे - अडथळा आििे; द सऱ्यारे् काम यशस्वी होऊ न देिे : ‘नाना प्रकाररे् कोलदाडें 
घालून...’ - ज्योफ  १२७. 
 
कोिदेव प . करकोर्ा झकवा क दळपक्षी. (क लाबा) 
 
कोिन न. (भशूा.) वनस्पहतजन्द्य पदाथांरे् कोळशामध्ये रूपातंर होण्यार्ी हिया. 
 
कोिन प . अगदी लहान खड्डा. (व.) [क. कोळ = डबके, तळे] 
 
कोिन वगीकरि (गं्रथ.) रंगनाथन यानंी रूढ केलेली वगीकरिपद्धती; हद्वझबदू वगीकरिपद्धती. 
 
कोिनाडॉ, कोन्नाडॉ पहा : कोिदांडा (गो.) 
 
कोिबोि प . कौल; संरक्षि : ‘म लखास कोलबोल देऊन बदंोबस्त करिें.’ - ऐर् ८९. 
 
कोिभांड हव. भाडंक दळ; भाडंिात पटाईत. 
 
कोिम न. १. ताबंडे जाडे शाकारिीरे् गवत. २. एक प्रकाररे् भात; तादूंळ. 
 
कोिम प . पोहरा; पािी पाजण्यासाठी झकवा आंबोि ठेवण्यासाठी उपयोगी असिारे मातीरे् रंुद 
तोंडारे् भाडें : ‘म्हस्के धनगर याने राखीर्ा कोलम र्ोहरला सबब...’ - पेसा ३८. 
 
कोिमडिे, कोिमाडिे उहि. १. अडखळिे; ठेर्कळिे; मागे ओढिे; द सऱ्या बाजूवर पडिे, उलटिे. 
२. खाली कोसळून पडिे; पाडिे (सोसाट्याच्या वाऱ्याने िंाड इ.). [क. कोला + माड = आडकाठी] 
 
कोिमाडा प . १. एका बाजूवरून द सऱ्या बाजूवर जािे; एका क शीवरून द सऱ्या क शीला वळिे. 
(हि. देिे.) २. उलटिे; ठेर्ाळिे; अडखळिे; कोलाटंी खािे; मागे ओढिे; कलाटिी. (हि. देिे). ३. 
(ल.) लाबंिीवर टाकिे; टाळाटाळ; हदरंगाई. (हि. देिे.) [क. कोले + माड ] 
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कोिवा  प . घरावर घालायर्ा गवतार्ा ज ना शाकार; स पारी, नारळ इ. र्ा र्ूड. (राजा. गो.) 
 
कोिवाकोिव, कोिाकोि, कोिाकोिी स्त्री. १. टोलवाटोलवी; एकमेकावंर टाकिे (धंदा इ.); 
इकडून हतकडे असे. (हि. मारिे, उडहविे.) २. र् कवार् कव; अनास्था; टाळाटाळ. [कोलिेरे् हद्व.] 
 
कोिवे न. अगदी लहान खोली, कोर्के. [झह. कोल, कौल] 
 
कोिंगी  स्त्री. अग्नीर्ी हठिगी : ‘एक लालर् ट क कोलंगी त्या जागी उमटली.’ - पेरिी ११७. 
(हि. उडिे.) [क. कोहळ्ळ = कोहलत] 
 
कोिंबी  स्त्री. खाऱ्या झकवा गोड्ा पाण्यातला एक कवर्धारी र्वदार मासा : ‘ही संगीत कोलंबी 
तडतड नार्ती पाईं’ - संगीत घोटाळा ६. 
 
कोिा प . क त्रा. (बे.) 
 
कोिा प . जळता हनखारा. (व.) [क. कोळ्ळा] 
 
कोिाटी, कोणयटी पहा : कोल्हाटी [क. कोल  = काठी + अझटग = खेळिारा] 
 
कोिाडा प . हरळीसारखे गवत. (वाई) 
 
कोिावि स्त्री. जहाजावरील जकात; संरक्षिाबिलर्ा, राज्यातून स रहक्षतपिे जाऊ देण्याबिलर्ा 
कर : ‘इंग्रजासं कोलावि माफ करून त्याशंी सख्य संपादावें.’ - ब्रर् ५२. 
 
कोिाहि, कोिाहळ प . १. मोठा गलबला; गोंगाट; कलकलाट; ओरडा; गोंधळ; संहमश्र आवाज : 
‘(त्या) कोलाहलात एवढी एकर् गोष् न हवसरण्यार्ा आपि प्रयत्न करू या.’ - भाआसं ३०. २. अनेक 
हवर्ारारं्ा गोंधळ : ‘मनात खूप कोलाहल र्ालला होता.’ - हनअ ३६७. [सं.] 
कोिांटी  स्त्री. एक हवशषे प्रकारर्ी उडी; खाली डोके करून उलटी उडी मारिे. (हव. प्र.) 
कोलाटंी उडी. [क.] (वा.) कोलाटंी उडी मारिे - राजकारिात वा अन्द्यत्र सोयीन सार आपली मूळ भहूमका 
बदलिे, टोपी हफरविे. 
 
कोणित  हव. रक्षिकता. [सं. क ल = आप्ताप्रमािे वागिे] 
 
कोणिसा प . कोळसा : ‘कोहलसा कालेपिें घहडला जैसा ।’ - रा्ा १८·७४६. 
 
कोणिसे  न. १. रेशमासारखे पाढंऱ्या अंगारे् कोळी वगैरे हकड्ानंी बनहवलेले जाळे झकवा घरटे. 
यारे् बदं कीसाठी वेष्न करतात. २. तोड्ाच्या बदं कीला रेशमारे् हदलेले वेष्न. 
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कोणिस्त न. सूक्षम शषे; तालीमखाना; इक्ष गंधा; कोहकलाक्ष; इक्ष र. 
 
कोिी कोिूक स्त्री. क त्री; कोलगे. (गो. बे.) 
 
कोिी स्त्री. हवटीदाडूं, गोट्या इ. खेळण्यास करतात ती खळी, गल. पहा : कोि 
 
कोिी प . कोळी : ‘तेिें कोहलयें हत्रजगती । एकावट केली ॥’ - रा्ा १८·१७०. 
 
कोिीत  न. पहा कोिती 
 
कोिीत काकि न. आलातर्ि; पेटते लाकूड गरगरा हफरवले असता हदसिारी कंकिाकृती आकृती. 
 
कोिीस  न. क ं डीत वाढिारी एक वनस्पती. 
 
कोिू प . १. घािा. २. पहा : कोलदाडंा [क.] ३. हवटी. 
 
कोिू प . घरावररे् ज ने शाकार (र् डते, गवत इ.). (गो. क .) पहा : कोिवा 
 
कोिेती  स्त्री. खाजक यली नावार्ी वनस्पती. 
 
कोिो प . कोल्हा. (खा. को.) 
 
कोल्ल स्त्री. हवटी. (गो.) 
 
कोल्लबार प . हवटीदाडूं. (गो.) 
 
कोल्लमशक प . हा शक हिस्ती शकाच्या आठश ेर्ोहवसाव्या वषी स रू िंाला. हा मलबारात र्ालू 
आहे. 
 
कोल्लाळ प . आरडाओरड; कोल्हाळ : ‘कोल्लाळ कहरती माया बहहिी ।’ - नागा १८०७. 
 
कोल्ली हव. १. रागीट (गो.). २. नादी; लहरी. [सं. िोहधन्] 
 
कोल्हरी  स्त्री. सोंग; हमष; बताविी. पहा : ओडंबरी, कोल्हारी 
 
कोल्हा प . स रवटं. (व.) 
 
कोल्हा, कोल्हे प . न. १. क रयाच्या वगातील प्रािी. हा भ ऱ्या विार्ा व मऊ केसारं्ा असून रात्रीर्ा झहडतो 
: ‘कन कोल्हेया र्ादंिन । आवडी उपजें ॥’ - ्ा ४·२३. २. (ल.) लबाड, धूतच, र्ोरटा मािूस. (वा.) कोल्हा, 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोल्हे कोल्हीरे् लग्न - ऊन असताना पडिारा पाऊस. कोल्याचे तोंड बघिे, नागवे कोल्हे भेटिे - श भशक न 
घडिे; मोठा अकल्ल्पत लाभ होिे. कोल्याचे कशग - अशक्य गोष्; (गो.) (ल.) १. अशक्य गोष् साध्य होिे; 
२. वशीकरि कला अवगत असिे. 
 
कोल्हाट, कोल्हांट, कोल्हाट अड, कोल्हांट अड न. कोल्हाट्यारं्ा खेळ; डोके खाली करून एक 
र्क्कर मारून प न्द्हा पायावर उभे राहण्यार्ी उडी. पहा : कोलाटंी 
 
कोल्हाटी, कोल्हाटीि, कोल्हाणटन प . स्त्री. दोरीवर कसरत करिारी एक भटकी जमात; भोरपी, 
नाडेभोरपी, डोंबारी : ‘जीवनोपावो का ंजैसा । कोल्हाहटयारं्ा ॥’ - ्ा १८·६०६ : ‘आली कोल्हाटीन खेळाया 
। सग ि ग ि माया ।’ - भज ३५. २. कोल्हाट; कोलाटंी; कसरतीर्ा खेळ; नार्. [क. कोल  = काठी + अहटग 
= खेळ्या] 
 
कोल्हार  प . क ं भार. 
 
कोल्हार  न. क ल्हार; मायघर; ग हा; कपाट : ‘ब्रह्हवदे्यर्ें कोल्हार :’ - भाए ६६२. [क. कोल्हार 
= झखड, हबकट मागच] 
 
कोल्हारा प . रानभाजीरे् एक िंाड. पहा : कोरळ [क. कोळर] 
 
कोल्हारी, कोल्हेरी हव. क ं भारी (मातीर्ी हर्ते्र); कृहत्रम; बनावट : ‘अथवा कोल्हेरीरे् अहसवार ।’ 
- ्ा ९·१७३. [सं. क लाल] 
 
कोल्हारी वे ताळ, कोल्हारी वै ताळ न. शतेातील ब जगाविे; भ तारे् हर्त्र : ‘आता ं कोल्हाहररे् 
वतेाळ । तैसे हनजीव हे आहाती ॥’ - ्ा ११·४६६. 
 
कोल्हाळ, कोल्हाळ प . गलका. पहा : कोलाहल : ‘आहि भयास र रिकोल्हाळ । स भटारें् ॥’ - ्ा 
१·१२२. 
 
कोल्ही स्त्री. कोल्ह्यार्ी मादी. 
 हव. कोल्ह्याच्या रंगार्ी (तोंड, पोट, पाय काळे बाकी सवच पाढंरे असलेली) मेंढी. 
 
कोल्ही स्त्री. जोंधळ्यारं्ी एक जात. यार्ा दािा वर हदसून येत नाही. 
 
कोल्हू प . उसार्ा र्रक; तेल्यार्ा घािा. [झह.] 
 
कोल्हे, कोल्हेि न. भोपळ्याच्या आकारार्ा, हबयािे ठेवण्यार्ा भाताण्यार्ा (पेंढ्यार्ा) म डा, भाडें. 
[क. कोळवी = तेल इ. ठेवण्यार्ा नळा] 
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कोल्हेकुई स्त्री. १. कोल्ह्यारं्ी आरडाओरड; ह की. २. (ल.) क्ष र लोकारं्ी एखाद्याच्या हवरुद्ध 
हनरथचक बडबड; क्ष र अडथळा : ‘जगार्ी ककच श कोल्हेक ई कोि ऐकत बसिार?’ - पे्रमसंन्द्यास. 
 
कोल्हेखोक स्त्री. डागं्या खोकला. (आय वेद आश १८५४) 
 
कोल्हेटेकि, कोल्हेटेकिे न. मावळण्यास येिे (सूयच, हदवस). कोल्हा मागच्या पायावर बसला 
म्हिजे जहमनीपासून हजतक्या उंर्ीवर असतो हततक्या उंर्ीवर सूयच मावळताना हक्षहतजापासून असला 
म्हिजे म्हितात. हवशषेतः र्त थी हवभक्तीत बसिे झकवा येिे बरोबर उपयोग. (वा.) कोल्हे टेकण्यास बसिे 
- कोल्ह्याप्रमािे दबकून बसिे. कोल्हे टेकण्यास येिे - वयाम ळे अशक्तपिा येिे. 
 
कोल्हेबुद्धी स्त्री. हलकी ब द्धी; लबाडी : ‘...अशा कोल्हेब द्धीर्ी गोष् करीत असतील’ - ऐलेसं ५१६. 
 
कोल्हेभूंक, कोल्हेभोंक स्त्री. १. कोल्ह्यार्ी ह की, ओरडा; कोल्हेक ई. २. मोठी पहाट; प्रभात. 
 
कोल्हेर न. लाकूड. 
 
कोल्हेशाही, कोल्हेशाई स्त्री. ल च्चेहगरी : ‘असला कोल्हेशाई प्रश्न कशाला?’ - लोहटकेले १·२६. 
 
कोल्हेहूक स्त्री. १. कोल्ह्यार्ी ह की; कोल्हेक ई. २. (ल.) मोठमोठ्याने ओरडून हल्ला करिे. 
 
कोल्हौर न. भ यारातील देऊळ : ‘- झक श्रृंघार कोल्हौरीर्ी महाकाळी ।’ - उगी ४२३. 
 
कोल्हौरी स्त्री. मातीरे् हर्त्र; प तळा : ‘देखौहन स्थानी कोल्हौरीहर् जाली ।’ - रुस्व १०९. 
 
कोविे उहि. १. ज ने होिे; (मडके इ. र्ी वाईट अथवा कोरेपिार्ी) घाि नाहीशी होिे; कोरेपिा जािे. 
२. (ल.) रुळिे; सराविे; हनढाविे (वाईट गोष्ीत). 
 
कोवरी स्त्री. १. फिसार्ी क यरी. २. फिसार्ी बी; आठळी. 
 
कोविा, कोविी, कोविे  हव. कोमल; ताजा; नाजूक; मृद भाव असलेला : ‘हवरुढे कोवला ं
अंक रन तैसे । रोमारं् आले ॥’ - रा्ा ११·२४३. 
 
कोवसप  अहि. म रिे. पहा : कोविे 
 
कोवसा प . १. आधार; आश्रय. (हि. देिे, करिे.) २. कैवारी; आश्रयदाता. पहा : कंशा : ‘जो भक्तारं्ा 
कोंवसा ।’ - दास २·७·४. ३. रेशमी हकडा. [क. वस = आच्िादिे] 
 
कोवळिे अहि. आझलगिे. पहा : कवळिे 
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कोवळिूस हव. अहतशय कोवळा; मऊ : ‘कोवळलूस गवत...’ - जैत ३१४. 
 
कोवळसर हव. १. जरा कोवळा (नारळ, स पारी इ.) २. लहानसर; अपक्व; नाजूक. 
 
कोवळा हव. १. लहान; कच्चा; अपक्व; हहरवा. २. ताजा. ३. (ल.) नाजूक; सौम्य (सकाळ, सूयचहकरि, 
ऊन). ४. कच्ची; अडािी; अप्रगल्भ (ग्रहिशक्ती, समजूत). ५. अधचवट; कोता; अप्रौढ; अपूिच (सल्लामसलत, 
हवर्ार). ६. कमी बळकट; नाजूक; कोमल. ७.ज्यार्ी न कतीर् स रुवात िंाली आहे असा. [सं. कोमल] 
 
कोवळा प . भोपळा; कोहळा : ‘काही बेसनार्ी, काही म गार्ी, काही कोवळ्यार्ी अशी गोडखारी भजी 
घेतली.’ - वानगी २२५. 
 
कोवळा णकरळा हव. लहान आहि नाजूक (अंक र फ टलेला). 
 
कोवळीक स्त्री. १. कोवळेपिा; (अप्रौढतेतील) नाजूकपिा, अशक्तपिा. २. तारुण्यार्ा बहर; 
नवपेिा; टवटवीतपिा. ३. मृद पिा : ‘आहि महाबोधन कोंवळीक द िावली ॥ - ्ा १·३४. 
 हव. कोवळी. 
 
कोवा प . कोका; हकनरी (कानफाट्यार्ी); एकतारी. [क. कोवा] 
 
कोवा स्त्री. (हभक्ष क लोकात साकेंहतक) हवधवा. 
 
कोवाडी  हव. जादूगार. 
 
कोवारी  हव. कोवळी : ‘र्दंनार्ी आवघी कोवारी : बािें कापली राहे वहरर्ा ंवरी :’ - रुस्व ३४४. 
 
कोवारीि स्त्री. पहा : कुवारीि. (बायकी) हजला बोडिात अगर देवीच्या पूजेला (नवरात्रात) 
बसझवतात व जेवायला घालतात अशी लग्न न िंालेली आठ अगर त्याहून कमी वयार्ी म लगी. (वा.) 
कोवारीि जािे - पूजा, उत्सव इ. प्रसंगी क माहरका म्हिून जेवायला जािे. 
 
कोवासा  प . कोवसा; कैवारी : ‘ऐसा देवो माहाबळी । भक्तारं्ा कोवासा ।’ - हिप  १७·५१. 
 
कोवाळी, कोव्हाळी, कोहाळी प . कोहळा. (हर्. क .) 
 
कोणवद हव. हवद्वान; पहंडत; ्ाता; सू्; क शल : ‘सागंी काय त ज त झ्या पौत्रारं्ें य द्ध कोहवदा राया ।’ - 
मोभीष्ट्म ३·४९. [सं.] 
 
कोणवदार प . एका जातीरे् िंाड; कोरल; कारं्न; हशसू : ‘त ळसी करवीर कोहवदार ।’ - हहर 
१०·१५९. [सं.] 
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कोवी स्त्री. पोखरलेला नारळ; बेले. (को.) [क. कोहव = पोकळ नळी] 
 
कोव्हरी  हिहव. क ठवर, हकती वेळपयंत; कोठपयंत. (ना.) 
 
कोव्हाळा, कोव्हाळे प . कोहाळा. यार्ी भाजी, साडंगे इ. करतात. यार्ा पाकही करतात. तो 
पौहष्क असतो. पहा : कोहळा (वा.) कोव्हाळा, कोव्हाळे रासिे - देवीप्रीत्यथच कोहळा कापिे. पाठारे प्रभ ू
लोकातं देवक स्थापनेच्या वेळी कोहळा कापतात. 
 
कोव्हाळी स्त्री. कोहळ्यार्ा वेल. 
 
कोव्हाळे  न. ताबंडा भोपळा. 
 
कोश प . १. खहजना; साठा; संग्रह; हतजोरी; खाि; वखार. २. जीवारे् अन्न-प्राि-मन-हव्ान-
आनंदमय असे जे कोश आहेत त्यापंैकी प्रत्येक; आत्म्यारे् आवरि. ३. (गं्रथ.) ज्यात विान िमे शब्दारं्ी 
रर्ना करून त्यारं्ी माहहती हदली आहे असा गं्रथ. ४. आवरि; पटल; पाप रा; अस्तर. ५. म्यान (तरवारीरे्). 
६. कोळीकीटक अंड ल्स्थतीतून कीट ल्स्थतीत येऊन शरीराभोवती रेशमासारखे मऊ आवरि करतो तो; 
कोशटेा. ७. कळी : ‘अंतरन फाकंें  । हृदयकोश  ॥’ - ्ा ६·२०९. 
 
कोश प . हदव्य करून लावलेला हनकाल; न्द्यायदानातील हदव्य (अग्नी, पािी, हवष, वजनार्ा काटा, 
उकळिारे तेल, क लदेवतेवर पािी घालिे इ.); शपथ; प्रहत्ा (वा.) कोश हपिे - शपथ घेिे : ‘हपयालन 
कृतहनश्चयार्ा कोशा ।’ - ्ा १३·६०५. [सं.] 
 
कोशकल्प प . (वन.) कोश असलेला संवतच; कोश असलेला प ष्ट्पम क ट; कोशाप्रमािे कायचक्षम 
अवयव. 
 
कोशकार प . १. रेशमार्ा हकडा; कोळ्याच्या वगातील प्रािी. २. कोशल्स्थतीत असलेला, 
कोशवासी हकडा झकवा फ लपाखरू. [सं.] 
 
कोशकार प . शब्दाथच कोश रर्िारा, कोश तयार करिारा संपादक. [सं.] 
 
कोशकीट, कोशकीटक प . पहा : कोशकार १. कोशहकडा हा आपल्याभोवती कोशटेा करून 
आपल्यालार् कोंडून घेतो : ‘एरव्ही कोशकीटकाहर्या परी । तो आपि या आपि वैरी ।’ - ्ा ६·७२. [सं.] 
 
कोशगृह  न. भाडंार : ‘कन कोशगृहन प्रवशेोनी ।’ - राहव १·७१. [सं.] 
 
कोशपद  कोशातील शब्दनोंद. 
 
कोशपान न. देवारे् तीथच हपिे; हदव्यार्ा एक प्रकार; शपथ घेिे. 
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कोशमय वीट (स्था.) वजनाला हलकी व उष्ट्ितारोधक सल्च्िर वीट. 
 
कोशरा, कोशरे, कोशेरे न. जाडेभरडे रेशीम. ‘बदं खानरे् बदंा बिल कोशरे स मारे ५००० हजार 
पाठहविे.’ - पेद ४५·१००. [सं. कोश] 
 
कोशि न. खलबत : ‘...खंडोपतं व सदाहशव मािकेर्श्र यासं बोलावनू कोशल अधच रात्रीपयंत जालें .’ 
- ऐलेसं ७८८१. 
 
कोशिगार, कोशिदार प . सल्लागार. 
 
कोशशुणद्ध, कोशशुद्धी स्त्री. हदव्याने हनरपराहधत्व हसद्ध करण्यार्ी हिया. [सं.] 
 
कोशणसद्धांत प . (तत्त्व.) अन्नरसमय आत्म्याच्या आत प्रािमय आत्मा, त्याच्या आत मनोमय आत्मा, 
त्याच्या आत हव्ानमय आत्मा व त्याच्याही आत आनंदमय आत्मा राहतो. हे आत्म्यारे् कोश आहेत. यारे् 
हववरि करिारा हसद्धातं. त्याला कोशहसद्धातं झकवा पंर्कोशहसद्धातं असे म्हितात. [सं.] 
 
कोशा हव. काळसर रंगार्ी (गाय, बलै). 
 
कोशा प . डोक्याला बाधंायर्ा रेशमी रुमाल, फेटा (कोशटे्याच्या रेशमार्ा). [सं. कौशयेः] 
 
कोशागार, कोषागार प . हतजोरी; जामदारखाना; भाडंारगृह; खहजना. [सं.] 
 
कोशाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष प . खहजनदार; हनधी ज्याच्याकडे असतो तो पदाहधकारी; रव्यसंग्रहावरील 
अहधकारी. [सं. कोश + अध्यक्ष] 
 
कोशासक्ती स्त्री. बहंधत असण्यार्ी इच्िा. 
 
कोणशक, कोणशका न. हकड्ारे् घर. पहा : कोशेटा : ‘कीटक करी स्वभ वन । कोहशके जैसें ।’ - 
कथा ५·७·८. [सं. कौहशक] 
 
कोणशकाजनन न. (वन.) कोहशकारं्ा उगम आहि हवकास. 
 
कोणशका पेशीद्रव्य (वन.) कोहशकेतील प्रकल, प्राकलकि  झकवा हवहशष् कोहशकागंके सोडून इतर 
सजीव व अधचघन कहलल रव्य. [सं.] 
 
कोणशका णसद्धांत सवच सजीव कोहशकामय असून त्यारं्ी वाढ व उत्पत झी कोहशका हवभाजनाम ळेर् 
शक्य होते हा हसद्धातं. 
 
कोणशया  प . काळा, लहानसा, र्कर्कीत पक्षी. 
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कोणशश  स्त्री. प्रयत्न [फा.] 
 
कोकशदा  प . कोझर्दा वनस्पती. 
 
कोकशब प . एक मोठे िंाड. याच्या हबयारें् तेल हनघते. तसेर् याच्या फादं्यापंासून लाख तयार केली 
जाते. याच्या हबयानंा कोझशबी म्हितात. [सं. कोशी + आम्र, कोशाम्र] 
 
कोकशबरे न. तादंळार्ा एक प्रकार; कोझथबरे भात. 
 
कोकशबीर, कोकशबरी, कोकशणबणरका स्त्री. कच्च्या फळारें् दह्यात कालवनू केलेले कालवि, रायते, 
तोंडी लाविे : ‘या कोझशहबहरका अनेक रहर्ल्या देवी त ला तोषदा ।’ - हनमा १•१४; ‘कोझशहबरी आंबेरायत ।’ 
- नव ९·११८. [क. को (गो) स ंबरी] [सं. क स्त ंबरू] 
 
कोकशबेि न. कोझशबीरे् तेल. 
 
कोशीस स्त्री. प्रयत्न; मेहनत. (हि. करिे.) : ‘इकडील दौलतीहवषयी कोशीस करीत जावी ।’ - मइसा 
८·५. [फा. कोहशश] 
 
कोशेटा, कोशेटी, कोशेरा प . स्त्री. १. फिस व इतर फळातंील आठळीरे् टरफल. २. व्रिार्ी खपली, साल, 
कातडे. ३. कोळी व इतर काही हकड्ारें् जाळे; कोश; हकड्ारे् घर. ४. थर. 
 
कोष प . पहा : कोश. समासात अंडकोष, बीजकोष इ. [सं.] 
 
कोषवृणद्ध, कोषवृद्धी स्त्री. अंतगचळार्ा रोग; अंडवृद्धी. [सं.] 
 
कोषावस्था स्त्री. कोषात झकवा कवर्ात राहण्यार्ी अवस्था, काळ; फ लपाखराच्या ३ अवस्थापंैकी 
एक [सं.] 
 
कोष्टक, कोष्ठक प . १. स्तंभ; तक्ता; रकाना. २. झकमत, वजन, मापे इ. पहरमािदशचक सं्ारें् 
परस्परप्रमाि दाखहविारी यादी. [सं.] 
 
कोष्टकीकरि न. (ग.) संख्या, आकडे झकवा कोितीही माहहती तक्ता झकवा कोष्क यामध्ये बसविे. 
 
कोष्टकी गुिाकार ग ण्य राशनरे् हजतके अंक हततक्या कोष्कारं्ा ग िकाकं. समसंख्याकं पंक्ती 
करून ग िण्यार्ा प्रकार. धावरा ग िाकार, बठैा ग िाकार. पहा : कपटझसध  
 
कोष्टम न. िंेंगट; लफडे; खेंकटे. (व.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोष्टसंख्या स्त्री. आराखडा : ‘मराठी व्याकरिार्ी कोष्संख्या म्हिजे आराखडा आंग्लभाषेस 
अन सरून असावा.’ - के १·१·१९३७. 
 
कोष्टा प . कोष्ी; कोळी. 
 
कोष्टाऊ  हव. हातमागार्ा : ‘त म्ही स्वतःला कोष्ाऊ ल गडी घ्या.’ - माजी. 
 
कोष्टी प . १. एक हविकर जात. ह्यारं्ा धंदा सूत कातिे व हवििे. साळ्यापेक्षा यारं्ी जात हनराळी. 
२. (ल.) कोळी, हकडा. हा तंतू काढून जाळे हवितो. ३. एक पक्षी. [सं. कोश] 
 
कोष्टी स्त्री. (बकऱ्यार्ी, ड करार्ी इ.) मानार्ी साग ती; साग तीर्ी प डी. (गो. क .) 
 
कोष्ठ, कोष्ठकोळं जन, कोष्ठकोळां जन, कोष्ठकोणळ जन न. एक औषधी वनस्पती. ही काश्मीरकडे 
होते. हहच्या म ळ्या औषधी आहेत. हशवाय त्यापासून अत झर व केसारं्ा कलप तयार करतात. 
 
कोष्ठ न. कोड (एक त्वरे्र्ा रोग). [सं. क ष्ठ] 
 
कोष्ठ, कोष्ट प . १. पोट; कोठा. २. धान्द्यारे् कोठार; कोठी. ३. खोली; हदवािखाना. ४. आम, 
रुहधर, मूत्र इ. देहातील स्थाने. जसे : - आमकोष्ठ, इ. 
 
कोष्ठ न. (स्था.) खार्; खळगा; खड्डा. इतर बाधंकामापेक्षा खालच्या पातळीवर बाधंलेली जागा. 
[सं.] 
 
कोष्ठक न. (वै.) लहान कोशापंैकी एक. यामध्ये वाहहनीरे् प्रशाखन होण्यार्ी हिया संपते. हतरे् ग च्िभ 
गं्रथीमध्ये पहरवतचन होते. या गं्रथी स्रावी पेशननी भरून जातात. या कोशमय गं्रथनपैकी प्रत्येक. [सं.] 
 
कोष्ठबंधक हव. मलावरोध करिारे; स्तंभक. [सं.] 
 
कोष्ठशुणद्ध, कोष्ठशुद्धी स्त्री. शौर्ाला साफ होिे; कोठा श द्ध होिे (प ष्ट्कळ रेर् िंाल्यानंतर). [सं.] 
 
कोष्ठागार पहा : कोठार 
 
कोष्ठीकरि न. (मानस.) कल्पना, मूल्ये झकवा अहभवृत झी दडवनू ठेविे. 
 
कोष्ि हव. झकहर्त उष्ट्ि; कोंबट; क बट. [सं.] 
 
कोस प . अंतर दाखहविारे रस्ता मोजिीरे् माप; साधारितः दोन मलै. एक र्त थांश योजन. यारे् 
हनरहनराळ्या हठकािी गजाच्या लाबंीप्रमािे अंतर हनरहनराळे असते. साधारिपिे र्ार हजार हातारं्ा कोस 
धरतात. [सं. िोश] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोस स्त्री. १. कूस; फायद्यार्ी मयादा : ‘कोित्या कापडातं हकती कोस आहे हें पाहून तसलें  कापड 
येथें तयार करण्यार्ी धडपड...’ - जप्रहश १०२. २. कापडार्ा हतरकेपिा. 
 
कोस स्त्री. सापार्ी कात. (व.) [सं. कोश] 
 
कोस प . र्त ष्ट्कोि, हत्रकोि इ. हववहक्षत आकार तंतोतंत नसून त्यात वाकडेपिा आल्याम ळे होिारा 
न्द्यनूाहधक भाव; कोर् (तािलेले कापड, हातरुमाल, शते, झभत, रस्ता, क ं पि इ. ना येिारा); आहधक्य; वाढ 
(हि. येिे, असिे, होिे, जािे, हनघिे, काढिे, हजरिे, हजरहविे.) [क. कोश े= वाकि, वळि] 
 
कोस प . हदव्य; पहा : कोश (हि. घेिे, हपिे.) 
 
कोसकोसी स्त्री. गावागावातील अंतरे कोसात दाखहविारे हटपि : ‘परगिे वाई कोसकसी संमत म रें 
देहें ४७.’ - पराग अंक ३ वषच १. ९/१०. 
 
कोसपेिी स्त्री. कोसारं्ी मोजदाद. 
 
कोसम पहा : कोकशब 
 
कोसम्यौंचे सहि. पाण्याम ळे (लाकूड) क जून जािे. (गो.) 
 
कोसरा प . कोळी; हकडा. पहा : कोसला : ‘गगनन लागला कोंसरा । कोि प रवी तेथे र्ारा ।’ - त गा 
३३०९. 
 
कोसिा, कोसा प . १. रेशमार्ा हकडा : ‘जैसा स्वयें बाधंौन कोसला मृत्य  पावें ।’ - दास ८·७९. २. 
रेशमार्ा हकडा झकवा कोळी यारं्ा कोश झकवा कोहशटा. ३. ह्या कोशटे्यार्ा तोड्ाच्या बदं कीच्या भोवती 
असलेला वेढा. 
  (हव.) १. काळसर : ‘गिा पाटलार्ा खोंड.. रंगानं कोसला.’ - गागो १००. २. हपवळसर. [सं. 
कोश + ल] 
 
कोसिा  प . र्कमकीवरून उडवलेली हठिगी ज्याच्यावर पाडतात तो कापूस. 
 
कोसिी  स्त्री. मकरसंिातंीच्या हदवशी हतळगूळ वा साखर इ. घालून तयार केलेली करंजी, हमष् 
पदाथच. कोसल्या उकडून वा तळून करतात. (ना.) 
 
कोसळिे उहि. १. एकदम पडिे; त टून, मोडून पडिे; ढासळिे; हवस्कळिे (झभत, हवहीर, रास 
इ.) : ‘बाजी एकदम जागच्या जागनर् कोसळला.’ - स्वप ८८. २. पडून त कडे होिे (यंत्र इ.) ३. (ल.) वगेाने 
खाली येिे, पडिे (पाऊस). ४. आधार स टून, हवय क्त होऊन, सपाटून भरभर खाली पडिे. (वाऱ्याने फळे, 
फ ले). ५. हफसकटिे; प्रहतकूल होिे; हनष्ट्फळ होिे (बेत, मसलत). [क. कोसरु = आधार स टिे] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोसंब पहा : कोकशब : ‘कोसंब अंजीर खैराडा ।’ - काहलका २२·१५. 
 
कोसाई स्त्री. घोड्ार्ा एक रोग. याने त्याच्या दोन्द्ही माडं्ाखाली गाठी येतात. - अर्श्प २·२८३. 
 
कोणसटा  प . कोष्ठी, हविकर : शवै हवप्र र्ाटे । सोवनी अपार कोहसटे ।’ - उह २१६४. 
 
कोसीस  पहा : कोशीस 
 
कोसे हव. भ रट्या रंगारे् : ‘कोसी कनकविे.’ - वह २८२. 
 
कोसेरा प . कोळ्यारे् घर. 
 
कोस्टी स्त्री. हशकार करून मारलेल्या सावजारे् घातलेले वाटे. [क .] 
 
कोस्त प . कलमी आंब्यार्ी एक जात. (गो.) [पो. कोस्ता] 
 
कोहक, कोहंक न. क हर; हववर; ग हा; डोंगर; पवचत; भ यारीमागच : ‘कोहकी वसती ।’ - ऋ ७९; ‘कोिें 
एके नगराबाहेरी कोहंकी । र्डंरव नामे कोल्हा असे ।’ - परं् १·३७. [सं. क हर] 
 
कोहकिे अहि. वाळिे; स किे; रोडाविे. (व.) [सं. कोय] 
 
कोहटळी स्त्री. क जकी घाि; घािीर्ी जागा: ‘मग बाळपिीर्ी कोहटळी । ध ंडूहन घेतसे ।’ - स्वान  
९·४·७३. [सं. कोथ] 
 
कोहडे, कोहेडे पहा : कुहडे 
 
कोहरटे  प . अव. वृक्षारे् शाखाहवहीन ब धें. 
 
कोहि अल्कोहोल- हभषल्ग्वलास जा १९४२ 
 
कोहणशकन प . तोफेरे् एक नाव; डोंगर सपाट करिारी तोफ. [फा.] 
 
कोहळा, कोहळी, कोहळे, कोहाळा, कोहाळी, कोहाळे, कोहोळा, कोहोळी, कोहोळे प . स्त्री. न. १. 
कोव्हाळा, कोव्हाळी, कोव्हाळे. एक प्रकारर्ा भोपळा; फळ आहि वेल. 
 
कोहळी, कोहळे स्त्री. न. १. कोथळी; २. करंडा : ‘रािंंि कोहळन घागरी बह वसा ।’ - दास ४·७·९. 
 
कोहळे, कोहाळे, कोहोळे न. बलैारे् वझशड. [सं. क ष्ट्माडं] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोहं उद्गा. प . ‘मी कोि’, ‘मी कोि’ अशा अथार्ा ध्वनी; मूल जन्द्मल्यानंतर ते प्रथम जो आवाज 
करते तो. [सं. कः + अहम] 
 
कोहा प . पायाला पडिारी भेग, (ठा.) पहा : क या [फा.] 
 
कोहार प . पालख्या वाहण्यार्ा भोयारं्ा धंदा करिारी एक जात : ‘नायकाने प्रतीवषी रुपये ५ घासी 
नाइक कोहार यास द्याव.े..म्हिून आ्ापत्र.’ - शारी १९९. 
 
कोहारतरश प . तीरार्ा एक प्रकार. 
 
कोणहस्तान न. जंगली डोंगराळ प्रदेश : ‘...बेहहमतीनें हवजयगडास कोहहस्तान व मवाश्यातं गेला 
म्हिोन सावकारी बातमी आली.’ - अखभा २·१०८. [फा.] 
 
कोहोपरी स्त्री. परात; थाळी. पहा : कोपरी 
 
कोळ प . १. रानड क्कर. २. क त्रा : ‘या ग्रामकोळार्ा ंठाइं । जैसा हमळिन ठाओ नाही ।’ - ्ा १३·६७९ 
 हव. मस्त माजलेला. [सं. कोल] 
 
कोळ न. हतळाच्या िंाडारं्ी तीळ िंाडून घेतल्यानंतरर्ी लहान पेंडी : ‘िंाहडलीहर् कोळे िंाडी । तया 
न फळें जेवन बोंडी ।’ - ्ा १३·५८६. 
 
कोळ प . १. (पाण्यात वा ताकात) झर्र्, आंबे, भात इ. कालवनू केले जािारे दाट पािी; क वळ; 
कोळलेले पािी. २. झर्र् कोळल्यानंतर हतर्ा टाकाऊ भाग, र्ोथा. (वा.) कोळून हपिे - पर्विे; आत्मसात 
करिे. 
 
कोळ प . १. जळलेला पदाथच. (हि. होिे) कोळसा. २. राख; वाळलेली, करपलेली अवस्था : 
‘डाहाळी जळून कोळ जाती गळून पडे झभतीवर आंबा ।’ - सला ५७. [क. कोहळ्ळ = कोहलत] (वा.) वाळून 
कोळ होिे - अगदी वाळून श ष्ट्क होिे; िंडिे (वनस्पती, पाने); कोमेजिे; आिसिे; करपिे (वनस्पती, 
जनावरे). 
 
कोळ प . गहाि; कजार्ी फेड न केल्याम ळे कजाइतकी झजदगी (कजचदारापासून अगर द सऱ्या 
कोिापासून) घेऊन अडकवनू ठेविे; गहाि माल. (हि. पाडिे.) [फा. कौल = करार] 
 
कोळ प . खाडीर्ा फाटा; पोहडी; ओहर (को.). [क. कोळ्ळ = खोल जागा; भगदाड, दरी] 
 
कोळऊ स्त्री. कोळ उवा; अंगावरील ऊ (म्हैस, ड क्कर इत्यादनच्या). पहा : कोळवू 
 
कोळउंदीर, कोळकंुदूर प . घूस. [सं. कोल] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोळकांदा प . एक जंगली औषधी कादंा. (गो.) 
 
कोळख स्त्री. ऐरिीरे् लाकूड. (गो.) 
 
कोळखि स्त्री. सोनारारे् सामान ठेवण्यारे् लाकडी पात्र. (गो.) 
 
कोळखंड, कोळखांदा न. बलैारे् वझशड. (को.) 
 
कोळगंड प . (कोळी जातीला) त च्ितेने म्हितात. 
 
कोळगा, कोणळगा प . भ्रमर : ‘उदैजेहत परझबबन कहळ कोहळगा राहहला कोंभन ।’ - ऋ ९०. [सं. 
क झळग] 
 
कोळगे न. ताबं्यारे् झकवा हपतळेरे् झपप. हे लहान मोठ्या आकारारे् असते. (बे.) [क. कोळगा] 
 
कोळिे १. सहि. कालविे; क स्करून सार काढून घेिे : ‘जाड कोंडा वापरिे शक्य नसेल तर तो पाण्यात 
तास - दोन तास घालून कोळावा.’ - पाक ६२. 
 उहि. क सकरिे; (पाण्यात) हाताने र् रडिे; गर काढिे; हपळिे (झर्र्, आंबा); सार, सत्त्व काढून 
घेिे. 
 
कोळदांडा पहा : कोलदाडंा 
 
कोळपिी, कोळपिे स्त्री. कोळप्याने बेििे; पेरलेल्या जहमनीतील ति काढिे; ख रपिी. 
 
कोळपिे अहि. करपिे; काळवडंिे; वरवर जळून काळे होिे; उन्द्हाने काळे पडिे (िंाड, शरीर); 
र् लीत पेटलेले हनखारे राखेने िंाकले जािे; जाळ न होता लाकूड काळे पडिे; ध मसिे; जळिे : ‘करीना 
शातं कातं ही कातं म्हि न कोळपत्यें ।’ - प्रल २१८. [क. कोहळ्ळ] 
 
कोळपाट प . पोळपाट. (तंजा.) 
 
कोळपुटी, कळपुटी स्त्री. माशाचं्या डोक्याच्या त कड्ारें् केलेले पक्वान्न, पदाथच. (गो.) 
 
कोळपुरुख प . क लदैवत : ‘मज कोळप रुख  : उधारूहन देयावा’- लीर्पू १४५. 
 
कोळपे, कोळप न. प . वीतभर पीक उभे असताना उपयोगात आिायरे् अवजार. याने हपकाचं्या दोन 
ओळनमधील जमीन हलहविे, भ सभ शीत करिे, आतील ति काढिे, हपकाला मातीर्ी भर देिे ही कामे 
होतात. शतेीरे् एक अवजार. [क. कोळ = फाळ, दात] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोळमसिे अहि. कोळपिे : ‘मला हहरवा करायर्ा बेत केला ह ता, त्यो असा कोळमसून र्ालला 
होता.’ - खळाळ १६०. [क.] 
 
कोळमाटिे अहि. पहा : कोळपिे : ‘येल कोळमाटून जावी’ - रैत ४३. 
 
कोळमुटचे अहि. कल्हई नसलेल्या भाडं्ात पदाथच ठेवल्याने त्याला कलंक येिे; पदाथच कळकिे. 
(गो.) 
 
कोळमूळ न. उभट व वाटोळे भाडें (कढी, ताक वाढण्यासाठी उपयोगी. काही भाडं्ानंा मागे मूठ 
असते); पाळे. (गो. क .) 
 
कोळम, कोळम्यां न. लहान कोळंबी (गो. क .). पहा : कोळंबे 
 
कोळयो प . भातारे् बी. (गो.) 
 
कोळवि न. वसई व कल्याि याचं्या उत झरेकडील प्रदेश; उत झर कोंकि. यात हवशषेतः कोळी 
लोकारं्ी वस्ती आहे. 
 
कोळवि न. कोळ्यारं्ा दंगा, प डंावा : ‘महीकाठी कोळवि जाले आहे.’ - पेद ३६·२११. 
 
कोळवा प . वाळवनू ठेवलेल्या पालेभाज्या. (व.) 
 
कोळवाड, कोळवाडा स्त्री. प . गावातील कोळी लोकारं्ी वस्ती, वाडी. 
 
कोळणविे उहि. पहा : कोळिे 
 
कोळवीजु स्त्री. अकाळ वीज : ‘जैसी उगवली कोळवीज र्ी प टी ।’ - रुस्व १३·१५३९. 
 
कोळवू स्त्री. (बलै झकवा रेडा इ.) जनावराचं्या अंगावरील गोर्ीड झकवा गोमाशी; कोळऊ. 
 
कोळवे न. शरेार्ा एक अष्माशं भाग अथवा हर्पट्यार्ा एक हद्वतीयाशं भाग; अदपावारे् माप : ‘-कहध 
ऐकली हर्पटन कहध हनपट कोळवन र्ोळवी कधन पाहहलन ।’ - राला १०९. [सं. क डव = पावशरे] 
 
कोळवे न. १. ठेंगण्या घराला आत जाताना वर डोके लागू नये म्हिून कमानीसारखा आकार आिून 
उंर् वाढहवलेला पाख्यार्ा भाग. २. र्ाधंईला लागून काढलेली खोली; घरार्ी पडवी. हहर्ा उपयोग 
भाडं्ारं्ी खोली, स्वयंपाक घर, न्द्हािीघर वगैरेसाठी होतो. (क . को.) 
 
कोळवे, कोळे न. बलैारे् वझशड. (को.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोळशी स्त्री. १. काजळी (जळत्या वातीर्ी झकवा मशालीर्ी); कोजळी; जळकी वात. २. जोंधळ्यावरील 
रोग. याने दािे काळे पडतात. ३. नार्िीर्ी एक गरवी जात. हहरे् दािे काळे असतात. [क. कोळ् हळ] 
 
कोळशीट, कोळशेटे, कोळष्टक, कोणळष्टक न. कोळ्यारें् जाळे. 
 
कोळशीि, कोळसीि स्त्री. एक प्रकाररे् लहान औषधी िं डूप. अंगाखाली कोळी र् रडला असताना 
याच्या पाल्यार्ा रस लावतात. 
 
कोळशी सड हपकारं्ा एक रोग. जहमनीलगत कवकाम ळे हा रोग काही हपकाचं्या रोपानंा होतो. याम ळे 
स्तंभ काळा पडतो. काही वेळेला रोगपीहडत काळा स्तंभ हलबहलहबत होतो. 
 
कोळसिे अहि. कोळशासारखे काळे होिे. 
 
कोळसन, कोळसुना, कोळसून, कोळकसदा, कोळसंुदा, कोणळष्िा कोणळस्ता, कोणळसे न  प .
 कोल्ह्याक रयासारखे एक जंगली जनावर. आपला शत्रू जवळ आल्यास त्याच्या तोंडावर आपले मूत 
झशपडून त्याला हा आंधळे करतो व मग खातो असे म्हितात. (मावळ) 
 
कोळसंडिे अहि. ध मसिे; बाहेरून जळून अगदी काळे होिे (परंत  आतून न जळिे). 
 
कोळसा  प . कोतवाल पक्षी. 
 
कोळसा प . १. अहतप्रार्ीन काळी, परृ्थ्वीवरील नैसर्मगक उत्पाताम ळे िंाडेिं डे भगूभात क जून तयार 
िंालेला काळ्याभ ऱ्या रंगार्ा काबचनय क्त पदाथच. भगूभात खडकाचं्या रूपात यारे् थर आढळतात. याला 
दगडी कोळसा झकवा खािीतील कोळसा असे म्हितात. भट्टी लावनू लाकडापासूनही कोळसा तयार 
करतात. जळिासाठी व ऊजाहनर्ममतीसाठी कोळशार्ा उपयोग होतो. २. हविंलेला हनखारा : ‘तहर वहर 
तसार् आंतहह उगाहळता ंकोळसा प्रयास करा ।’ - संशयरत्नमाला २० (नवनीत ३५०). [क. कोळ्ळी] 
 
कोळसां  न. ज्यार्ा फाळ हिंजला आहे असा नागंर. (क .) पहा : कोळसे 
 
कोळसंुदा, कोळसा, कोणळसा प . कोराटंीतील एक जात. शतेाच्या कडेला झकवा ओहोळाच्या काठी 
येिारे िं डूप. यार्ी उंर्ी दोनअडीर् फूट असते. याच्या कोवळ्या पानारं्ी भाजी करतात. पाने लाबंट असून 
त्यानंा खाली एक काटा असतो. याच्या हबयानंा तालीमखाना म्हितात. 
 
कोळसंुदा प . बदं कीर्ी माशी, मोहरी. हहच्याकडे बघून गोळीर्ा नेम धरतात. 
 
कोळसे न. नागंरार्ा फाळ बनहवण्यार्ा लाकडी ठोकळा. (क .) 
 
कोळसेमुडे न. कोळसे वाहण्याकरता केलेला भात्येिार्ा म डा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोळसॉ, कोळसो प . र्ोवीस शरेारें् माप. (गो.) 
 
कोळंगा प . जळजळीत हनखारा. [क. कोहळ्ळ] 
 
कोळंगी  स्त्री. हठिगी; गूल; काजळी. 
 
कोळंजिे अहि. जळून राख होिे (हवस्तवातून काढलेले कोलीत, हनखारा); उन्द्हाने करपून काळे 
होिे, पडिे. पहा : कोळपिे 
 
कोळंजन, कोळांजन, कोकिजन, कोकळजन न. (वन.) भारतात सवचत्र आढळिारी वनस्पती. 
कोष्ठ कोलंजन; आंबेहळदीसारखे िंाड. पानारं्ा वास मध र, म ळ्यारं्ा रंग पाढंरा, र्व हतखट, गडे्ड व फळ 
औषधी. हे वेखंडाच्या ऐवजी वापरतात, तसेर् सदीत हमऱ्याबरोबर देतात. दातद खी थाबंहवण्यासाठी र्ूिच 
दातावर र्ोळतात. ही वनस्पती मज्जातंतूसाठी पौहष्क व कामोिीपक आहे. [सं. क झलजन] 
कोळंब प . कोंडवाडा. (गो.) 
 
कोळंब, कोळंबा न. प . शाकारिीरे् ताबंडे, जाडे गवत; ताबंट; ताबंेट. 
 
कोळंब, कोळंब्या  प . एक प्रकाररे् भात. (क लाबा, क .) 
 
कोळंबा  प . पािी भरण्यार्ा पोहरा; खापरी भाडें; मडके. पहा : कोळंबे [क. कोळहब = पोकळ 
नळी] 
 
कोळंबी  स्त्री. झिंगा मासा. (को.) 
 
कोळंबी  स्त्री. १. ग रानंा पािी पाजण्याच्या उपयोगार्ी दगडी झकवा लाकडी क ं डी. हहर्ा उपयोग 
कपडे ध ण्यासाठीही करतात. (गो.) (सामा.) लाकडी पात्र. पहा : कोळंबे 
 
कोळंबे न. १. मातीरे् रंुद तोंडारे् भाडें. फ लिंाडाचं्या क ं ड्ासंाठी, जनावरानंा पािी पाजण्यासाठी व 
अंबोि ठेवण्यास यार्ा उपयोग करतात. (को. गो. क .) २. रहाटाच्या लोट्यारे् पािी ज्यात पडते असे 
रहाटाच्यामध्ये असलेले लाकडी पात्र, डोिी. या डोिीर्ी दोन्द्ही तोंडे बदं असून एका तोंडाजवळ खालच्या 
बाजूला भोक असते व त्यातून पािी आडनळीत पडते. ३. हवहहरीतून ओकतीने पािी काढण्याकरता 
स रमाडाच्या ब डख्यारे् झकवा धातूरे् केलेले पात्र; पोहरा. ४. क ं डीतील अथवा पाटातील पािी बाहेर 
फेकण्याकहरता स पाच्या झकवा पावड्ाच्या आकारारे् भाडें; शलेिे. ५. (र्मचकार) र्ामडे हभजहवण्यारे् 
र्ाभंारारे् खापरी अथवा दगडी पात्र; क ं डी; कोटमी. 
 
कोळा प . मोठा डास. 
 
कोळा प . जळता कोळसा : ‘सवांगी बाधंौहन कोळे : लाहवजहत यके वेळे’ - ्ाप्र २९८. 
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कोळावे न. कोळी लोकारं्ा दरोडा, धाड. [क. कोळते = ल टाल ट; दरोडा] 
 
कोणळक  प . कोळी; कोळी जातीर्ा; वाटमारी करिारा : ‘वाटपाडा कोहळक  (वाल्ल्मकी).’ - 
्ागा १२०. 
 
कोणळगा  प . भ्रमर; भ गंा : ‘उदैजत पराझबबन । कहळकोहळगा राहहला कोंभी ।’ - ऋव ५६९. 
 
कोणळता  पहा : कोळसंुदा 
 
कोणळश्रय, कोणळस्रा, कोणळसरा प . १. रेशमार्ा एक हकडा : जैसा कोहळश्रयार्ा बधं । तो तयासंहर् 
करी बद्ध ।’ - कथा १·५. २. रेशमाच्या हकड्ारे् कोशीट, कोश. हा हकडा औषधी असतो. 
 
कोणळष्िा पहा : कोळसन 
कोणळसिे सहि. हविंिे; कोळपिे : ‘की हवरहाल्ग्न मनन कोहळसैला ।’ - नहव १३५. 
 
कोणळसरा, कोणळसा, कोणळसे प . न. एक प्रकारर्ा िं रळासारखा प्रािी. 
 
कोणळसरी स्त्री. एक िं डूप; गवतार्ा एक प्रकार. पहा : कोळस ंदा 
 
कोळी प . जळत्या झकवा जळलेल्या वातीर्ी काजळी. [क. कोळ्ळी] 
 
कोळी प . १. एक जात व त्या जातीर्ा मािूस. मासे पकडिे, हवकिे व नावाड्ार्ा व्यवसाय करिारी 
जात. यार् जातीतील काही लोक डोंगरात, अरण्यात राहून, हशकार करून उदरहनवाह करतात. प्रार्ीन 
ग्रामसंस्थेत कोळ्याकडे पािी प रहवण्यारे् काम असे. धीवर ही एक ग न्द्हेगार जात समजली जात होती. पि 
याचं्यापैकी फक्त महादेव कोळी (राजकोळी) व ग जराथकोळी यार् दोन पोटजाती ग न्द्हे करत असत. २. 
कोळी नावार्ा हकडा. हा आपल्या अंगातून धागा काढतो व त्यारे् जाळे बनहवतो. ३. पाण्यात राहिारा एक 
पक्षी. [सं. कौल, कौहलक] 
 
कोळीि  स्त्री. १. कोळी जातीतील बाई. २. कोळी हकड्ार्ी मादी. ३. हशमग्याच्या सिात 
कोळिीरे् सोंग काढून नार्िारा प रुष. ४. नायकीि. (नाहशक) ५. कोळी पक्षयार्ी मादी. ६. रानड करार्ी 
मादी : ‘कोळीि आपल्या हपलासंह वसवसत बाहेर पडली होती.’ - श्रीयो १·३०२. 
 
कोळीिाकडी स्त्री. जंगलातून तोडून आिलेल्या लाकडावरील कर, दस्त री. 
 
कोळीष्टक न. कोळशीट; कोश. 
 
कोळीसर पहा : कोहळसरा : ‘िं ड पावंरर्ा काळा कोळीसर भ रचकन फडफडत येऊन म्हाताऱ्या गाईच्या 
ढोपरावर बसत होता.’ - बाब ४८. 
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कोळुसांटा प . एक प्रकारर्ी वनस्पती. (बे.) 
 
कोळे न. गवतार्ा लंबवत चळाकार (अंडाकृती) म डा झकवा प डा. यातं भात झकवा भातारे् हबयािे 
ठेवतात. गवतार्ी प रर् डंी (पावटे इ. ठेवण्यार्ी). [सं.] 
 
कोळे न. वाळलेल्या काटक्या व पार्ोळा : ‘एकाधा एक  तयावहर कोळें जाळो :’ - दृपा १४. 
 
कोळेरोग प . स पारीवरील एक रोग. 
 
कोळो प . मोठी माशी. (हर्. क .) 
 
कोळो प . लाबंवर उडिारा हनखारा (जळती गंजी अथवा घर यारं्ा). 
 
कोळ्याचे सूत १. लाबं सूत. २. (ल.) लाबंर् लाबं, नीरस व कंटाळवािे भाषि. 
 
कोंकिा  प . सवचसाधारि गोमंतकातील झहदू लोकानंा उिेशून हिस्ती लोक हा वापरतात तो 
शब्द. (गो.) 
 
कोंकतर, कोंकतारी स्त्री. पािकोंबडा. (गो.) [सं. कोक] 
 
कोंकारचे अहि. कोंबड्ारे् आरविे. (गो.) [ध्व.] 
 
कोंकारी  स्त्री. १. पािकोंबडा. २. एक मासा. (गो. क .) [ध्व.] 
 
कोंकिे अहि. ओरडिे; आरविे. (राजा.) 
 
कोंकेर न. पाथरवटारे् हत्यार (दगड काढण्यारे्). (गो.) 
 
कोंकेरी स्त्री. एक पक्षी; पािकोंबडा : ‘काळी कोंकेरी भातात लपून...’ - आआश े१६९. पहा : कोंकारी 
 
कोंग, कोंध न. १. ढोंग; सोंग (दाहरद्र्य, द ःख, वडे इ. रे्). (हि. घेिे, करिे, लाविे.) : ‘जो 
न्द्यायासनावर र्ढला कन द ष्ट्यंत राजाप्रमािें त्या गावंर्ार् नाहन असें बळानें कोंग मात्र करतो...’ - हनमा ६२५. 
[क.] 
 
कोंग न. क बड; क बड्ा. पहा : कोक [क.] 
 
कोंगटे न. वस्त्र; पाघंरूि : ‘तेयावरी पासौडी पागं रले : वहर जाडीरे् कोंगटें :’ - लीर् २·७८. 
 
कोंगते न. घ ंगट, ब रखा : ‘उजवयेा हाता सोरहठस जाडीरे् कोंगते घाल हन...’ - स्थापो २८. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कोंगल्ल हव. वाकडेहतकडे; कोंग. (गो.) [क. कोंक - ग.] 
 
कोंगळी  स्त्री. हवळा; कोयती; गवत कापण्यार्ी कात्री. [क. कोंग = वाकडी हवळी] 
 
कोंगा प . १. पािथळ शतेात राहून भातार्ी नासाडी करिारा प्रािी. (गो.) २. एक लहान मासा. 
[ध्व.] 
 
कोंगा, कोंगाडा, कोंगाडी  प . (ल.) मूखच मािूस. 
 हव. रोंग्या; रोगी; क बडा. [क. कोग] 
 
कोंगाटी  हव. अव्यवल्स्थत राहिारा : ‘मािसानं कोंगाट्यासारखं राहाव ंअसं आहे की काय?’ - 
लव्हाळी २६१. 
कोंगाडी, कोंगी, कोंगीनया हव. सोंगाड्ा; ढोंगी; बह रूपी; कोंग सोंग करिारा : ‘कोंडाण्यास 
कोंगाड्ारे् सोंग घेऊन...’ - सूयच ५६. [क.] 
 
कोंगाळा  हव. लाबं, वाकडे आकडे ज्या िंाडास येतात असे (झर्रे्रे् िंाड). 
 
कोंगाळे  न. लाबंट, वाकडी झर्र् (फळ व िंाड); कोंगाळी झर्र्; झर्रे्र्ा आकडा. (को.) [क. 
कोंग = वाकडे] 
 
कोंगे न. मधारे् लाबंट पोळे. [क. कोंगे = आकडी] 
 
कोंच कोंच थोडे, थोडे. (व.) [सं. क च् = थोडा होिे, करिे] 
 
कोंजट पहा : कोंझट, कोंझा 
 
कोंजळी  स्त्री. ओंजळ; पसा (दोन हातारं्ा). 
 
कोंजा, कोंझा, कोंझट १. खोल डोळ्यार्ा (मािूस.) २. खोल गेलेला व बारीक (डोळा). ३. (ल.) 
त सडा; हतरसट. ४. संक हर्त. [सं. क हर्त] 
 
कोंटा : प . कोपरा. (हैरा.) 
 
कोट्टा प . बी; कोय; बाठा. (तंजा.) [क. कोटे्ट] 
 
कोंड प . १. गोल क ं पि; वई; गावकूस : ‘इंहरयग्रामनर्ें कोंड ।’ - ्ा २·२४२. (को.) २. शपथ 
घेिाऱ्याच्या भोवती काढलेले वत चळ. ३. गोटीकहरता केलेले वत चळ; गल. ४. वत चळाकार वस्ती; खेड्ातील 
एक स्वतंत्र वस्ती (ही एकार् जातीर्ी असते); आळी; वाडी. ५. एकाच्या वहहवाटीतील जमीन, शते. ६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नदीतील डोह (राजा. क .) डबके; फोंड; क ं ड. (गो.) ७. कोंडमारा; ग दमरा : ‘बहू पाहता ंअंतरी कोंड होतो 
।’ - राम करुिाष्के ७. 
 
कोंड स्त्री. कोंडी; बदं केलेली जागा झकवा घर; त रंुग. [सं. क ं ड] (वा.) कोंड पडिे - संकट येिे. 
कोंड होिे - कोंडमारा होिे; कोंडले जािे. 
 
कोंड स्त्री. नदीतील डोह, डबके. [क.] 
 
कोंड प . एक खेळ. वत चळातील खेळ्यानंा बाहेररे् गडी बाहेर काढू पाहतात (वाघ - मेंढीप्रमािे.) 
(ठा.) 
 
कोंडका प . लाकडार्ा ओंडका, गाठ. पहा : कोंडके 
 
कोंडकी  स्त्री. १. बगीच्यात पािी साठवण्याकहरता केलेला लहानसा खड्डा, हौद. २. हमठागर. 
३. भातारे् खार्र (बाधं घालून तयार केलेले.). पहा : कोंडके 
 
कोंडके न. १. डोंगरातील आडवळिार्ी जागा; ग हा; दरी : ‘पवचताच्या कोडक्यातं गाव असल्याम ळें...’ 
- खेया ३७. (को.) २. बाधं घातलेला वाफा (पािी राखून ठेवण्यासाठी). ३. पहा : कोंडकी. ४. दारार्ी 
हखटी; क ते्र. पहा : कोरणडके. ५. (ओतकाम) भाडें र्रकावर धरण्यासाठी लावण्यार्ा लाकडी ठोकळा. 
 
कोंडडाव प . (गोट्या) कोंडीर्ा डाव. यात हनरहनराळी घरे व रेघा आखून खेळ खेळतात. 
 
कोंडि स्त्री. कोंडण्यार्ी जागा; गोठा; कोंडवाडा : ‘ऐशा हवर्ारारे् घालून कोंडिन । काय र्िपािी 
हनजलेती ।’ - त गा १·१५४२. 
 
कोंडिी  स्त्री. कोंडलेली अवस्था; ग ंतून, अडकवनू पडलेली, बहंदस्त ल्स्थती; ग ंतून, बाधूंन पडिे 
(शब्दशः व लक्षिेने). 
 
कोंडिे उहि. १. र्ोहीकडून बहंदस्त करिे; अडकवनू ठेविे; अडहविे; बदं करिे (मािूस खोलीत 
घालून, नदीला बाधं घालून इ.). २. (ल.) घोटाळ्यात घालिे, आििे, गागंरहविे; क ं हठत करिे; हनरुपाय 
करिे (वाद इ. मध्ये). ३. ग ंतिे; अडकून पडिे : ‘न कोंडे रसनेहर्या र्ाडा । न पडे क्ष धेर्ा पागंडा ।’ - एभा 
११·९३६. 
 
कोंडपािी न. (भगूोल) १. ग ंहफत प्रवाहाचं्या पहरसरातील सार्लेले पािी. २. अत्यंत अरंुद 
नागमोडी वळिाच्या व र्रंकोराकृती सरोवराचं्या पहरसरात अधूनमधून सार्िारे पािी. ३. नद्यावंरील 
धरिाचं्या उगमस्थानाकडील भागात अडवलेले, कृहत्रम जलाशयातील पािी. 
 
कोंडबार प . क ं र्बिा; कोंडमारा : ‘क मारा ंकीजे कोंडबार ।’ - उगी ६१४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोंडमार, कोंडमारा प . १. कोंडून ठेवनू मारिे; लहान खोलीत घालून ग दमरहविे. २. भाडंिात, 
वादात, र्ढाओढीत प्रहतपक्षीयाने केलेली अडविूक, कोंडी, ३. संकटात, अडर्िीत आिून नकोसे करिे. 
४. र्हूकडून कोंडल्याम ळे होिारी अवस्था; अगहतकत्व; क र्बंिा. 
 
कोंडिी  स्त्री. गाडगे; मडके. (र्रंप री) 
 
कोंडिे न. पातळ पदाथच राहण्यासाठी सभोवार भात इ. पदाथच लावनू जे ताटात (जेवताना) करतात ते 
अळे; क ं ड (क .) [सं. क ं ड] 
 
कोंडवरा हव. खोल; खोलगट (भाडें इ.). (राजा.) [क. कोडे] 
 
कोंडवाड, कोंडवाडा न. स्त्री. प . ग रारं्ा गोठा. (को.) ग रे कोंडण्यासाठी केलेली कोंडी; गावात 
अगर शतेात हशरून नासाडी करिारी ग रे कोंडून ठेवण्यार्ी सरकारी जागा; गधेघाट. ह्याचं्या स टकेसाठी 
मालकाला रोजर्ा त्यार्ा खर्च व दंड भरावा लागतो. 
 
कोंडळी  स्त्री. लाकडी फावडे; धान्द्य मळताना पातीतून उडून गेलेली किसे गोळा करण्यारे् 
साधन. 
 
कोंडळे न. कडे; वत चळ; कोंडाळे : ‘मग जमदग्नीनें हवर्ाहरलें  । मृहत झकेरे् कोंडळें केलें  ।’ - काहलकाप राि 
२२·२६. 
 
कोंडा प . १. धान्द्यारे् मूळ, सालपट, तूस इ. : ‘देवा कळिा अथवा कोंडा ।’ - त काराम (नवनीत 
४४८). २. (ल.) ताप हनवाल्यानंतर अंगावरून हनघिारा एक प्रकारर्ा भ सासारखा पदाथच, सालपटे, मळ 
(हि. जािे.) २. खपली, पाप रा. (वा.) कोंड्याचा मांडा करिे - १. स गरिपिा अंगी असिे. २. अगदी 
हनकृष् पहरल्स्थतीतही र्ागंले कायच करून दाखहविे; साध्या गोष्ीच्या मदतीनेही र्ागंल्या गोष्ी करिे. ३. 
(ल.) अडून न बसिे; गोड करून घेिे; समाधानी राहिे. 
 
कोंडा प . हर्वा; एक प्रकारर्ा लहान बाबं.ू [क.] 
 
कोंडा प . १. पहा : कोयंडा. २. मल्याळी तऱ्हेर्ी वेिी व हतर्ा साज. (तंजा.) 
 
कोंडाउर प . एका जातीर्ा साप. 
 
कोंडा पाऊस पावसार्ी ब रब र, हरपहरप; त षारय क्त पाऊस. 
 
कोंडापािी न. अन्नपािी : ‘नका देऊ हतळमात्र कोंडापािी ।’ - ऐपो २३५. 
 
कोंडाभोंडा प . १. कोंडा, भसू इ. पदाथच. २. (ल.) कोरडे, नीरस, वाळलेले अन्न; कदान्न. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोडामांडा प . कोंडा, भसू यासंारखे बारीकसारीक पदाथच : ‘माशानंा खाऊ घालायर्ा कोंडामाडंा 
भरलेला असे.’ - हकहरस्ताव १२. 
 
कोंडाळिे अहि. १. गरगर हफरिे; सैरावैरा धाविे; कोंडलेल्या जागेत इकडे हतकडे हफरिे; वाहिे 
(वारा). २. हघरट्या घेत जािे; वाताहात होिे; उधळिे (गवताच्या काड्ा, धूळ). ३. भोवरे करीत वाहिे; 
हगरक्या घेत जािे (नदी). ४. घोटाळिे; गागंरिे (मन). ५. प ढेमागे जािे; सैरावैरा धाविे (हनहबड 
अरण्यातल्याप्रमािे.) ६. कोंदिे; ग दमरिे. (ना.) 
 
कोंडाळे  न. १. वत चळ; वटेोळे; वाटोळी जागा; आळे. २. मािसानंी वत चळाकृती बसिे; भोवती 
बसिे. ३. थालीपीठ; कोंडोळे. ४. आळे (हि. करिे.) (गो.) ५. गट; टोळके. 
 
कोंडी प . खोंडा; दोन ओढ्यातील जहमनीर्ा भाग [सं. क ं ड] 
 
कोंडी स्त्री. १. हजच्यात काही व्यवहार होऊ शकत नाही अशी पहरल्स्थती : ‘एका धनाढ्य व्यापाऱ्याने 
बाजारात कोंडी हनमाि केली.’ - हवजी १५. २. जार्; बधंन; कडक हशस्त : ‘जातनर्ी संख्या व कोंडी बेस मार 
वाढली.’ - गागंा १७. ३. कोंडलेली जागा; कोंडवाडा. ४. ब्राह्िानंा दहक्षिा देण्याच्या वेळी त्यानंा 
बसण्याकहरता केलेले आवार; रमिा. ३. (आट्यापाट्या) गडी जेथे दोन्द्हीकडून अडवनू धरतात ती पाटी 
(पाटीवरर्ा गडी व म रद ंग्या यानंी अडहवलेली.) ४. नदीच्या बधंाऱ्यार्ी जागा. ५. मीठ बनहवण्यार्ी लहान 
हमठागरे. (को.) ६. अडर्िीर्ी पहरल्स्थती. (वा.) कोंडी करिे - कोंडिे; वषे्िे; घेरिे : ‘पहहल्या 
बाजीरावाने भोपाळवर कोंडी करून हनजामाच्या घोड्ानंा पळसार्ा पाला खाण्यार्ी पाळी आिली.’ - के 
१९·३·१९४०. कोंडी फुटिे - अडर्िीर्ी पहरल्स्थती संपिे; संकटातून बाहेर पडण्यार्ा मागच झकवा उपाय 
सापडिे : ‘ही कोंडी फ टिार कशी तेर् मला कळत नव्हते.’ - झपपेर २५. कोंडी फोडिे - अडर्िीतून बाहेर 
पडिे. कोंडी येिे - कोंडून ठेविे. कोंडीत पकडिे - पेर्ात धरिे; अडर्िीत आििे : ‘एकट्याला कोंडीत 
पकडून त्याच्याकडून त्यानंी होकार हमळहवला.’ - रथ १३५. 
 
कोंडी स्त्री. (सोनार) सरीर्ा अथवा ठ शीर्ा भाग. (बे.) 
 
कोंडीव हव. १. कोंडलेले; बदं केलेले (पािी, वारा, जागा). २. बदंीत ठेवलेला (मािूस, प्रािी). 
 
कोंडुिी  स्त्री. दही हवरजण्यारे् लहान मडके : ‘सदानंदार्ी लहान कोंड ली ध तली.’ - शाआ 
१११. 
 
कोंडुळे पहा : कोडुळे 
 
कोंडे न. पिती; हर्कोरी; पितोली. 
 
कोंडे न. पािसाप (बेडूक खािारा). (को.) 
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कोंडेकड न. नवीन तादंळाच्या कोंड्ारे् लहान पापड केळीच्या सोपटाच्या झकवा कोहळ्याच्या 
पाण्यात यारे् पीठ हभजवतात. (क लाबा) 
 
कोंडो प . १. बाबं.ू २. जमीन मोजण्यारे् माप. (गो.) पहा : कोंडा 
 
कोंड्या, कोंढ्या  प . माडी, ताडी ठेवायर्ा भोपळा. हा ताडीच्या िंाडाला टागंून ठेवतात. २. 
एक िंाड. 
 
कोंड्यामुरूम प . भ सभ शीत, हठसूळ म रूम. 
 
कोंढ न. क ं पि; गावक सू : ‘इंहरयग्रामीरे् कोंढ । - रा्ा २·२३७. 
 
कोंढ न. १. कोंदि. २. (ल.) खोल : ‘डोळे कोंढनी जाती ।’ - ्ाप्र ८२३. 
 
कोंढ प . क ं ड. 
 
कोंढाि  न. कोंदि; डोळ्यारं्ी खोबि. 
 
कोंढाळे  पहा : कोंडाळे 
 
कोंढी स्त्री. १. हमठागर; खार्र. २. पहा : कंुडी, कोंडी 
 
कोंता हव. कोिता; काय : ‘याच्यात बाईर्ाभी कोंता कसूर आहे?’ - अजून १३. 
 
कोंद स्त्री. भाजलेले तीळ क टून त्यात गूळ घालून तयार केलेले प रि, लाडू इ. : ‘हतळाच्या कोंदेंर्ी 
पोळी.’ - पाक ५४. 
 
कोंद प . तादंळार्ा कोंडा. (व.) 
 
कोंदट, कोंदाट हव. र्ोहोकडून हवा येण्याला प्रहतबधं असलेली; आडोशार्ी; कोंडमाऱ्यार्ी (खोली, 
जागा). 
 
कोंदटिे पहा : कोंदिे : ‘अर्ानक आकाश कोंदटले.’ - स्मृर्ापा १६१. 
 
कोंदि न. १. अलंकारावर रत्ने बसहवण्यासाठी केलेले घर, बठैक, जेडा : ‘सौंदयच हे साध वृत झीच्या 
कोंदिातं अहधकर् स ंदर हदसतें.’ - नीहत ८६. [क. क ं दन = सोने] 
 
कोंदिपट्टी स्त्री. रत्ने बसहवण्याकहरता तयार केलेली सोन्द्यार्ी तारपट्टी, पत्रा. 
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कोंदिे उहि. १. जोराने आत भरिे, दाबिे, कोंबिे; खच्चनू, ठासून भरिे. (ध राने घर, मेघाचं्या 
गडगडाटाने आकाश, आनंदाहतशयाने मन ष्ट्य इ.) : ‘इहन दोहीहर् पहर संसारू । कोंदला असे ॥’ - ्ा 
१५·४७६. २. बदं होिे; हिर, भोक ब जिे. 
 
कोंदाकोंदी स्त्री. दाटी; खेर्ाखेर्; भीड; गदी : ‘मािंारीहर् कोंदाकोंदी ।’ - ्ा १५·१५६. 
 
कोंदाट स्त्री. हवप लता; पूिचता; दाटी : ‘कपूचरकदचळीर्ी गभचप टें । उकलता ंकाप रारे्हन कोंदाटें ।’ - ्ा 
११·२५०. 
 हव. पहा : कोंदट 
 
कोंदाटिे उहि. गच्च भरिे; एके हठकािी गदी करिे; ठासून भरिे; कोंबिे : ‘तेजें कोंदाटहलया 
हदसा । जयारे्हन ॥’ - ्ा १·१३९. 
 अहि. पहा : कोंदिे 
 
कोंदी स्त्री. कोन; झभतीर्ी साधं झकवा जोड. बह धा साधंीकोंदी असा जोडशब्द येतो. 
 
कोंधाट पहा : कोंदाट : ‘कपूचरकदहलर्न गभचपूटें । उकलहत कपूचरारे्हन कोंधाटे ।’ - रा्ा ११·२४६. 
 
कोंधाटिे अहि. कोंदाटिे, कोंदिे : ‘तेजें कोंधाटहलया हदशा । जेयारे्हन ॥’ - रा्ा १·१३९. 
 
कोंना, कोंनी, कोंने प . स्त्री. न. पेरे; हातापायाचं्या नखात मळ वगैरे हशरून तो भाग 
क जल्यासारखा होतो, स जतो व ठिका लागतो तो हवकार. (हर्.) [सं. कोि] 
 
कोंब प . १. कोम; िंाडार्ा ध मारा (केळीच्या कादं्यापासून हनघिारा पासंबा) : ‘बाळाकच  कंदा हनघाले 
कोंब । तैसे रत्नमिनरे् खाबं ।’ - म सभा २·८. २. अंक र; मोड : ‘हवपरीत ्ानार्ा कोंब फ टे ।’ - हवउ ३·७. ३. 
पालखीर्ा वाकलेला दाडंा : ‘एकीकडे दाडंीयार्ा कोंब  तेिें खादंी घेतला :’ - गोप्र ८२. (गो.) [सं. कंबी] 
(वा.) कोंब फ टिे - १. कोंब येिे. २. (ल.) आशा उत्पन्न होिे. 
 
कोंबट हव. कोमट; उबट; झकहर्त उष्ट्ि; साधारि ऊन. (शरीर, वस्तू इ. स लावतात. हवचे्या संदभात हा 
शब्द वापरत नाहीत.) [सं. कोि] 
 
कोंबडका प . क क्क टपालनार्ा व्यवसाय करिारा. (शतेकी शतेकरी १९३७) 
 
कोंबडकी स्त्री. क क्क टपालन. (शतेकी शतेकरी १९३७) 
 
कोंबडखाना प . कोंबड्ा ठेवायर्ी जागा; एकंदर कोंबड्ा : ‘सगळा कोंबडखाना हवकून 
हिंपऱ्याकहरता र्ादंीर्ा करगोटा आििार होती.’ - आआश े३१. 
 
कोंबडतुरा : प . ताबंडा देठ व त रा असिारे एकप्रकाररे् ति. 
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कोंबडनखी स्त्री. एक प्रकारर्ी औषधी म ळी. 
 
कोंबडबाउि प . अंडी हवकत घेिारा : ‘मघाशी कोंबडबाउल आला होता.’ - सराई २२. 
 
कोंबडसाद स्त्री. कोंबडा आरवण्यार्ी वेळ; पहाट. 
 
कोंबडा प . १. एक पाळीव पक्षी; क क्क ट. यार्ा रंग हर्त्रहवहर्त्र असून डोक्याला त रा असतो व गळ्याला 
कल्ले असतात. यारे् मासं खातात. २. फ गडीर्ा एक प्रकार; म लनर्ा एक खेळ. ३. (ल.) केसारं्ा फ गा. ४. 
र्रंाभोवती पडलेले खळे. ५. राजहगऱ्याच्या वगातले एक फ लिंाड. 
 
कोंबडी हव. आकड्ाच्या ज गारातील पहरभाषा : ‘आंगठा म्हिजे एक, कोंबडी दोन.’ - मक १९६१·३१. 
 
कोंबडे न. १. कोंबड्ारे् लहान हपल्लू. २. ढगातील ताबंसू पटे्ट; पाऊस पडण्यारे् हर्न्द्ह. (वा.) दािे 
टाकून कोंबडे झंुजणविे - म िाम पदररे् खर्ूचन भाडंिे लाविे. कोंबडे आरिे - पहाटेर्ी वळे होिे. 
 
कोंबिे उहि. १. ठासून भरिे; गच्च भरिे. ठासिे. २. बदडिे; क बलिे. 
 
कोंबिे अहि. कोमेजिे; वाळिे; हनस्तेज होिे. 
 
कोंबिे अहि. कोंब, अंक र फ टिे, मोड येिे. 
 
कोंबरा, कोंबारा, कोंबरी, कोबरी प . कोंब; अंक र : ‘म ळन स वासना हनघती आरा । घेऊनी फ टती 
कोंबारा ।’ - ्ा १५·१८४. ‘पारूच्या हजवाला कोंबार फ टल्यागत िंालं.’ - खळाळ ९०. 
 
कोंबा प . कोंबडा. (गो. को.) 
 
कोंबाकोंबी स्त्री. थोड्ा जागेत प ष्ट्कळ भरिे; थोड्ा वेळात प ष्ट्कळ करिे : ‘सगळ्या अभ्यासार्ी 
कोंबाकोंबी स रू िंाली.’ - कोसला २०९. 
 
कोंबी स्त्री. लहान कोंब. पहा : कोंब 
 
कोंबू न. एक वाद्य. 
 
कोंबो प . कोंबा. (को.) पहा : कोंबडा 
 
कोंभ, कोम प . अंक र. पहा : कोंब : का ंरत्नबीजा हनघाले कोंभा’ - ्ा ६·२५३. 
 
कोंभ प . स्तंभ, खाबं : ‘डोळे हफरवी गरगरा ंदातं खाया करकरा कोंभाहर् कर्कावळा ।’ ॥ भज १२८. 
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कोंभ प . डागं; वन; अरण्य; एकातं जागा; साधंी क ं दी : ‘उदैजेहत परझबबन । कहळ कोहळगा राहहला 
कोंभन ।’ - ऋ ९०. 
 
कोंभिे अहि. अंक र येिे; कोंब येिे; कोबेिे; उत्पन्न होिे : ‘तव दोदंडी का ंजैसें । आकाश कोंभलैें  ।’ - ्ा 
११·२६६. 
 
कोंभरा, कोंभारा पहा : कोंब 
 
कोंभा प . ठोसा; ग िा; कोपरखळी; प्रहार : ‘ग डग्याच्या कोंभ्यानं दाराच्या फळ्या आत लोटल्या.’ - 
हशळान १. (व. ना.) 
 
कोंभा प . माडार्ा रोपा. (को.) 
 
कोंभाळा  प . एक प्रकारर्ा वले : ‘िंाडावर कोंभाळ्यार्ा वेल र्ढला होता.’ - जैत ६५. 
 
कौ 
 
कौकव प . तारा. [फा.] 
 
कौकणवत, कौटि, कौटळ, कौटाि कौटाळ, कौटाल्या, कौटाळिे, कौटाळी, कौवटाळीि, कौटीळ, कौठ, 
कौठी, कौडळ, कौडा, कौडागहू, कौडी, कौडीचंुबक, कौडीटंक, कौडीपूत, कौड्या घोिस, कौड्या साप हे 
शब्द ‘कव’ खाली पहा. 
 
कौटाळ्यणवद्या स्त्री. कौटाळ; जादू; जारिमारि; रे्टूक. (क ि.) 
 
कौणटल्य न. १. वाकडेपिा; विता. २. (ल.) कपट; द ष्पिा; कवटाळ; ठकबाजी : ‘रािीर्ें 
आनंदीबाईच्या सवाई हनष्ठ रार्रि व कौहटल्य; खंडूजीर्ा मत्सरी स्वभाव...’ - हन ५४४. ३. र्ािाक्षपिा; 
धूतचता ४. र्ािक्य ऋषी - र्ंरग प्त मौयच या राजार्ा मंत्री. यार्ा अथचशास्त्रावरील गं्रथ प्रहसद्ध आहे. 
 
कौटंुणबक हव. क ट ंबार्ा; क ट ंबाशी संबंध असलेला. जसे :- कौट ंहबक स ख. 
 
कौठीचाफा प . एक स गंधी फ लिंाड; त्यारे् फूल. 
 
कौणतक, कौतुक  न. १. आश्चयच; क तूहल; हज्ासा; नवल; हवस्मय; आश्चयच उत्पन्न करिारी 
कोितीही गोष् (मन ष्ट्य, वस्तू, कृत्य, गोष्, देखावा इ.). २. पे्रम; ममतेने, आनंदाने धरिे; लाड करिे; 
क रवाळिे (मूल झकवा वस्तू); अहतशय प्रीती, अहभमान धरिे; लालनपालन; नाजूक रीतीने वागहविे; फार 
काळजी घेिे. (हि. (कौत काने) राखिे, ठेविे, करिे, असिे.) ३. मौज; खेळ; हवनोद; प्रदशचन; गािे, 
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नार्िे इ. : ‘उत झर हनज त रगातंें द्याया अरुिासी कौत क हपटाळी ।’ - मोहवराट ४·८१. ४. मनोरंजन; 
करमिूक; ख्यालीख शाली. [सं.] 
 
कौतुकास्पद हव. कौत क कराव ेअसे वाटण्यासारखा; आनंदहमहश्रत अहभमान वाटावा असा. 
 
कौतुकी  हव. खेळ्या; मौज करिारा; आनंदी; उल्हासी. 
 
कौतूहि पहा : कौतुक १, २, ३, कुतूहि [सं.] 
 
कौदरी स्त्री. र्विेीरे् िंाड : ‘मोह, साग, कौदरी, पळस... वगैरे िंाडे गदच लागली असून...’ - मंज  
१२७. 
 
कौन हव. (दलाली) नऊ ही संख्या. 
 
कौनट प . कोपरा : ‘म्हिोहन माहालक्षहमर्ा कौनटावहर आले’ - लीर्उ १२. 
 
कौनबौ हव. १.र्मत्काहरक; भीहतदायक; भयंकर; हहहडस परंत  अगम्य व अहनहश्चत असा (पदाथच, मािूस 
वगैरे). २. पहा : काण्िूबाण्िू 
 
कौनी प . (क स्ती) दस्त उतारावरील तोड. प्रहतपक्षार्ा आपल्या मानेवरील हात आपल्या डाव्या 
हाताने खाली दाबनू मान उर्लिे. 
 
कौपीन न. स्त्री. १. लंगोटी; िाटी; (हि. नेसिे.) : ‘म ळन म डले म ंडन । बंदी बदंार्ी कौपीन ।’ - त गा ४०२०. 
२. कफनी : ‘माझ्या खोलीत द सरी एक कौपीन आहे ती घालून इकडे ये.’ - सूयोदय १५९. [सं.] (वा.) 
कौपीन करिे - लंगोट बदं होिे. 
 
कौबेरी स्त्री. उत झर हदशा. [सं. क बेर] 
 
कौम स्त्री. रूढी; प्रथा : ‘नवीनर् कौम पैदा होत आहे.’ - हवजी १६६. 
 
कौम स्त्री. वशं; जात; जमात; लोक. [फा.] 
 
कौमारत्व न. बालपि; पार् ते दहा पयंतरे् वय; क मारपि : ‘एथ कौमारत्व हदसे ।’ - ्ा २•१०९. 
[सं.] 
 
कौमुदी स्त्री. र्ादंिे; र्रंप्रकाश. [सं.] 
 
कौर प . मोसंबी; नाझरग. 
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कौि न. घराच्या िपरावर आच्िादनासाठी घातलेले मातीरे् पन्द्हळ (र्पटे, नळीवजा, मंगलोरी). 
[सं. कोलक] (वा.) घरावर कौि राहू न देिे - एखादे क ट ंब समूळ नष् करिे. 
 
कौि प . १. वर्न; आर्श्ासन; अभय; संरक्षिार्ी हमी : ‘मी त ला कौल देतो, सरदारकी देतो’ - श्रीयो 
१·४२२. २. जहमनीर्ी लागवड करण्यासाठी झकवा व्यापार करिाऱ्याला सरकार जे अभयपत्र, करार, 
कब लायतीर्ा कागद देते तो. सरकारी करारनामा; कब लायत; कौलनामा : ‘त म्हासं हर्. रा. माधवराव 
नारायि यार्ा कौल.’ - मइसा १२·१३७. ३. जहाजानंा सवच सम रातून हफरण्यार्ा म ख्य सते झने हदलेला 
परवाना. ४. परवाना; अभयपत्र. (शत्रूला आपल्या प्रातंातून जाण्यासाठी हदलेले); माफी देिे; सूट देिे : 
‘दंगेखोर गनीम आपि जेर िंालों असें जािून दगाबाजीनें कौल घेतो, म्हिून जवळ बोलावूं नये. - मराआ 
३६. ५. ईर्श्री वर्न; ईर्श्रार्ी आशा हमळहविे; प्रश्न; साक्ष; प्रसाद; देवाजवळ गाऱ्हािे सागंून त्यावर अम क 
उपाय करावा झकवा नाही हे हवर्ारताना देवाच्या अंगाला लावायरे् तादूंळ, स पाऱ्या, फूल इ.; देवार्ी संमती 
: ‘इंहरयारें् पेटे भला कौल देती ।’ - त गा ४०८. ६. अहभप्राय; मत; कल (हि. मागिे, देिे.) [फा.] (वा.) 
कौिास येिे - शरि येिे; तह करायला कबलू होिे : ‘िंालें  मोंगल बेजार मरंू लागले आले कौलाला ।’ - 
ऐपो २३६. 
 
कौिअहद प . वर्न; कौल : ‘त्यावरून म्या ंत्याजला कौलअहद हदधला.’ - मइसा ६·५७०. [का. 
कोल + अहद] 
 
कौिकरार प . लेखी करारमदार; कब ली; ठराव; वर्न; आर्श्ासन; अटनना संमती. [फा.] 
 
कौिकरारदाद प . वर्न : ‘हज्रतसाहेबार्ा तरी कौलकरारदाद आपल्यास आहे कन त मरे् जागीरपैकन 
एक र्ावर कसोदगी करिें नाहन.’- इमं ६७. 
 
कौिगी  प . कनाटकातील पाळेगाराचं्या पदरर्ा फडिीस. असे कौलगी त्या त्या पाळेगाराचं्या 
म लखात कर्मिक - क लकण्यासारखे नेमलेले असत. 
 
कौिनामा प . १. सरकारने शतेकऱ्याला करून हदलेले करारपत्र; लेखी करार; कब लायत. २. 
(कायदा) भाडेपट्टा. 
 
कौिपत्रक न. गावातील कमी साऱ्याच्या जहमननर्ा हहशबे असलेले पत्रक. 
 
कौिप्रसाद प . १. ग रवाने देवतेरे् अन मोदन हमळहवण्याकहरता अंगाला लावलेले कळे, फ ले वगैरे 
खाली पडून प्रश्न हवर्ारिाऱ्याला हदलेले उत झर अथवा प्रसाद. (को.) २. कौल मागताना लावलेली फ ले 
वगैरे. (हि. लाविे, लागिे). पहा : कौि ५ 
 
कौिव न. (ज्यो.) एका करिारे् नाव. प्रत्येक र्ारंमासात ६, १३, २०, २७ या हतथनच्या पूवाधात हे 
करि असते. तसेर् २, ९, १६, २३ या हतथनच्या उत झराधात हे करि असते. करिार्ा स्वामी हमत्र. यारे् फल 
श भ आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कौिा प . एक भाजी. कौल्यार्ी भाजी कोकिात प्रहसद्ध आहे. हे िं डूप वीतभर उंर् वाढत असून 
रानात पावसाळ्यात उगवते. यार्ी भाजी श्रावि सोमवारी अवश्य खावी असे म्हितात. 
 
कौिा, कौिे प . न. एक मोठ्या जातीरे् नाझरग. यार्ी साल आतील फोडीय क्त भागापासून, गरापासून 
स टी हनघते. सालीला कडवट वास येतो. [झह.] 
 
कौिागम न. मंत्रशास्त्र. [सं. कौल = शाक्तपथं + आगम] 
 
कौिाफोक हव. कोवळा आहि सरळ (िंाड, वनस्पती, रोपटा); तरुि व ताठ (मन ष्ट्य, 
सौंदयचलक्षि). 
 
कौिार, कौिारु  न. कौले घातलेले िप्पर. 
 
कौिा िसिसीत कोवळा ल सल शीत; नाजूक; नवीन; ताजा; कोवळा; जोमदार आहि टवटवीत 
(िं डूप, फळ). [सं. कोमल + लस् = लहसत] 
 
कौिावि स्त्री. १. सरकारी कौल; परवाना हमळहवण्यासाठी द्यायर्ी पट्टी, झकमत, फी. २. 
(नाहवक) गलबतार्ा नोर; गलबतातून जाण्यायेण्यासाठी पडिारे मूल्य. 
 
कौिासिे सहि. हवसजचन करिे : ‘गिपती म हूती होत होत्या त्या देवालये प स्करिीस 
कौलासावयास जात होत्या.’ - आंपव्य ३. 
 
कौणिक  हव. वशंपरंपरागत; वहडलोपार्मजत; वारसाने आलेले. [सं. क ल] 
 
कौणिक  प . हव. १. शाक्त पथंातील एक व्यक्ती अथवा तो पथं. २. (सामा.) माहंत्रक; वाममागी; 
रे्टक्या. ३. कपट. [सं.] 
 
कौणिक  प . व्याध; जाळे वापरून सावज पकडिारा; पारधी : ‘एके हदनन कौहलक पारधीतें ।’ -
वामन व्याधाख्यान १. [सं. कौल] 
 
कौिी स्त्री. सरकारकडून कौल घेऊन प्रथमतः लागवडीला आिलेली जमीन. 
 हव. सरकारातून ज्यार्ा कौल घेतला आहे असे (शते, िंाड इ.). 
 
कौिी प . १. एक प्रकारर्ी आखूड व दाट उगविारी वनस्पती. ही बह धा मळे जहमनीत फार होते. 
(हर्. क .) 
 
कौिीप्रके्षप प . (स्था.) पािी वाहून जाण्यासाठी झभतीच्या प ढे आलेला कौलारू िपरार्ा भाग. 
 
कौिीमक्तेदार प . कौलाने शते करिारा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
कौिू स्त्री. ज नाट पािथरी; लघ्वातंर त्वर्ा गं्रथी कठीि होिे. 
 
कौशबदार दरबारात जाताना बाहेर काढून ठेवलेले जोडे साभंाळिारा नोकर. 
 
कौशि, कौशल्य  न. १. क शलता; तरबेजपिा; र्ात यच; पारंगतता; हातोटी; ह न्नर. २. स ख; 
कल्याि; स रहक्षतता; हनहश्चतता. [सं.] 
 
कौशा प . १. रक्षक; रक्षिकता; पाठीराखा; वाली; कड घेिारा. २. सूड उगविारा. 
 
कौणशक कानडा, कौशीकानडा, कौसीकानडा प . (संगीत) गायनशास्त्रातील एक राग. गानसमय 
रात्रीर्ा हतसरा प्रहर. हा कानड्ार्ा एक प्रकार आहे. 
 
कौशेय हव. रेशमी (वस्त्र, सूत). [सं.] 
 
कौसि, कौसाि  न. ग प्त मसलत; कट; अहनष् कारस्थान; कपटी योजना; कवटाळ; 
कवसाळ. (हि. करिे.) : ‘म्हिे काय कौंसाल केलें  सतीनें ।’ - रामस तात्मज (रौपदीवस्त्रहरि १९२). 
 हव. १. कसबी; क शल (मािूस, योजना इ.) : ‘नाना कौसाल रर्ना । केली धमांहर्या स्थापना 
।’ - काहलकाप राि १६·६६. २. कपटी; क भाडंखोर : ‘त कयाबधं  स्वाहम कानड्ा कौसाल्या रे ।’ - त गा १४०. 
[सं. कौशल्य] 
 
कौसाि, कौसाल्य प . कौशल्य; क शलता : ‘तीयेतें स्वीकरी श्रीर्िपािी हे कौसाल्य कृपेरे् ।’ - 
म प्र १४९६. 
 
कौसाळ  हव. क शल; र्त र : ‘तंू माय जननी कासंवी कौसाळ ।’ - नागा. ६०९. 
 
कौसंुभ हव. १. क स ंब्याच्या रंगाने रंगलेला. २. क स ंब्यासंबधंी. [सं.] 
 
कौस्तुभ  प . सम रमंथनातील र्ौदा रत्नापंैकी एक; श्रीहवष्ट्िूच्या कंठातील मिी; अलंकार : 
‘कंठन कौस्त भमहि हवराहजत ।’ - त गा १. [सं.] 
 
कौस्तुभी, कौस्तुकी स्त्री. घोड्ाच्या गळ्याखाली लोंबिारी पोळी. - अर्श्प १·९९. [सं. कौस्त भ] 
 
कौळमागी हव. वाममागी; माहंत्रक. 
 
कौणळक  स्त्री. कावीळ. हा रोग िंाल्यास डोळे हपवळे पडतात आहि सवचत्र हपवळे हदसते. : 
‘जाहिजे कौहळक ।’ - भाए ७४६. 
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कौणळक  प . कोळी; हभल्ल; व्याध; हनषाद : ‘मातीयेर्ा रोि केला । तो कौहळका भावो फळला ।’ 
- एभा १·४३. [सं. कोल] 
 
कौणळकाचारू प . माहंत्रकारे् कृत्य; जादूटोिा : ‘उपदेशूहन कौहळकार्ार । कें हव मातें करहवसी ।’ - 
म आहद २७·११६. 
 
कौळी स्त्री. एक िं डूप; कावळी. [स.ं काकनासा] 
 
कौक्ष हव. ओटीपोटासंबंधी; पोटासंबधंी; क क्षीसंबधंी. [सं. क हक्ष] 
कौके्षपक न. खडगार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
कौंणतक  प . भालेकरी. [सं. क ं त = भाला] 
 
कौंती स्त्री. भाला; एक हत्यार. [सं. क ं त] 
 
कौंदा प . भ स्सा. 
 
कौंभिे अहि. पहा : कौंभिे : ‘कैवल्यर म कौंहभला ।’ - भाए ३. 
 
कौंस प . वत चळाच्या पहरघार्ा कोिताही भाग. [फा. कौस = धन ष्ट्य] 
 
कौंस न. दभच. 
 
क्याच न. लाकडार्ा मधला भाग, गाभा. (बे.) [क. कच्च ] 
 
क्याट न. एक प्रकाररे् रेशीम (ल गड्ारं्ा व्यापारात रुढ). (कर.) 
 
क्याटी न. बावन तोळ्यारें् वजन : ‘क्याटीरे् वजन बावन तोळे असते.’ - म ंव्या ११९. 
 
क्यातखुरपे न. दाते व पाठीकडे धार असलेला कोयता, ख रपे (बे.) [क. कहत झ = कोयता] 
 
क्यारी स्त्री. गजचना : ‘झजतले रे झजतले भिौहन देयारी क्यारी ।’ - म प्र २५०२. 
 
क्यारी, क्यारडी स्त्री. १. भातजमीन; खार्र; भोवती उंर् कडा असलेला वाफा. २. प ष्ट्पवाहटका; वाफा 
(बागेतील फ लारं्ा). [ग .] [सं. केदार] 
 
क्याि न. केळीरे् काल, गाभा (क .). पहा : काि [सं. कदल] 
 
क्युसेक प . (एका हमहनटाला एक घनफूट एवढ्या) प्रवाहाच्या आकारमानारे् एकक, य हनट. 
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क्युरीकबदू प . (भौ.) ज्या तापमानाला र् बंकीय ग िधमच बदलतात तो झबदू. उदा. ७६८⁰ से. या 
तपमानाला लोखंडारे् र् बंकत्व नष् होते. 
 
क्र 
 
क्रउ प . खरेदी, खरेदीर्ी झकमत. 
 
क्रकच प . न. करवत. [सं.] 
क्रकचमणक्षका स्त्री. (प्राहि.) िंाडाच्या पानाला व फादंीला भोके पाडून पानावर अंडी घालिारी माशी. 
[सं.] 
 
क्रकचयोग प . एक अश भ योग : ‘हतथीर्ा अंक आहि वारार्ा अंक यारं्ी बेरीज १३ होते तेव्हा अश भ 
िकर्योग होतो.’ - स ज्यो २४७. [सं.] 
 
क्रि न. करि; साधन (योगमागातील) : ‘र्ाऱ्ही ििें प्रगटली’ - लीर्पू २०६. 
 
क्रतु, क्रतू प . १. य् : ‘म्हिौहन समूळ हा उहर्त  । स्वधमचरूप ित  ।’ - ्ा ३·१३९. २. 
(प्राम ख्याने) अर्श्मेध य्. ३. सप्तऋषनपैकी एक ऋषी. [सं.] 
 
क्रदंत पहा : कृतांत 
 
क्रम प . १. वगच; अन िम. २. व्यवस्था; माडंिी; पद्धत; काही हनयमान सार र्ालिे; मोड. ३. प्रगती; 
प ढे जािे; िमि. ४. धार्ममक हवधी; हनयम. ५. (संगीत) स्वरारं्ा आरोह. ६. परंपरा; सरिी; संप्रदाय. [सं.] 
 
क्रमआगत, क्रमआगयात  हव. िमप्राप्त; वारसाने हमळालेला (वाटा). 
 
क्रमगामी णशक्षा, दंडादेश  स्त्री. प . (हवहध.) एकूि हशक्षा, दंड. 
 
क्रमचय (ग.) वस्तंूर्ा संर् झकवा त्या संर्ातील काही घटकारं्ी िहमक तऱ्हेने केली जािारी माडंिी. 
 
क्रमणचत्र न. औद्योहगक प्रहियेतील साधनसामग्री वा कामार्ी प्रिाली यारं्ा अन िम वा आन पूवी 
दाखविारा आलेख. 
 
क्रमि न. गती; गमन; प ढे जािे; प ढे प ढे सरिे; र्ालिे; प्रगती. [सं.] 
 
क्रमिे अहि. १. (वळे, काळ) आनंदात काढिे, घालहविे, करमिे. २. आिमि करिे, प ढे जािे, 
र्ालिे; ओलाडंिे; पलीकडे जािे; उल्लंघिे : ‘िमी ध्यानार्ें र्वरें । सापंडे तंव ॥’ - ्ा ६·५८. ३. मरिे : 
‘संवसारें जालों अहतद ःखे द ःखी । मायबापें सेखन िहमहलया ।’ - त गा ६५३. [सं. िम = जािे] 
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क्रमतै्रराणशक प . न. सरळ तै्रराहशक. [सं. िम = जािे] 
 
क्रमपाठी हव. वदेसंहहतेतील दोन दोन पदारं्ा अन िम धरून एक वाक्य तयार करून पठि करिे 
व पठि करताना मागील पद प ढील पदाला जोडिे, याप्रमािे अध्ययन करिारा. उदा. ‘अल्ग्नमीळे । ईळे 
प रोहहतम । प रोहहतय्स्य ।’ इ. ह्याप्रमािे जटापाठी, घनपाठी, शाखापाठी असे अध्ययन करिाऱ्यारें् द सरे 
वगच आहेत. [सं.] 
 
क्रमप्राप्त पहा : क्रमागत 
 
क्रममागय  प . रुळलेला, नेहमीर्ा मागच, धोटप मागच, सनदशीर मागच : ‘िाहंतमागच िममागापेक्षा ं
नेहमनर् वाईट असतो असें नाहन, पि बह धा तो वाईट असतो.’ - स दे १११. 
 
क्रममुग्क्त, क्रममुक्ती स्त्री. (तत्त्व.) मानवलोक, हपतृलोक, गंधवचलोक व ब्रह्लोक या िमाने 
आत्म्याला होिारा साक्षात्कार व शवेटी म क्ती; देवयान मागाने हमळिारा मोक्ष. [सं.] 
 
क्रमयोग  प . िमािमाने आत्महवकास साधिे. 
 
क्रमयोगी प . िमािमाने ब्रह्प्राप्ती करून घेिारा योगी : ‘हे मज हमळहतये वळेे । तयां 
िमयोहगया ंफळें  ।’ - ्ा १८·११३४. 
 
क्रमरचना स्त्री. (हवहध.) िम ठरवनू केलेली रर्ना. 
 
क्रमवाचक णचन्ह  (गं्रथ.) वगीकरिामध्ये हवषय िम दाखविारे हर्न्द्ह. 
 
क्रमवाचक संख्याणवशेषि  न. संख्येर्ा अन िम दाखविारे हवशषेि. 
 
क्रमवाद  प . हववहक्षत उहिष् हळूहळू टप्प्याटप्प्यानंी गाठिे हे तत्त्व झकवा मतप्रिाली. [सं.] 
 
क्रमवार  हिहव. िमाला धरून : ‘हवभाग, उपहवभाग, त कड्ा, पथके इत्यादनर्ी िमवार हनय क्ती 
करिे...’ - य हज ७८. 
 
क्रमशः हिहव. ठरावीक पद्धतीने; िमाने; व्यवल्स्थतपिे; एकामागून एक अशाप्रकारे. [सं.] 
 
क्रमसमता स्त्री. (भशूा.) भवैू्ाहनक इहतहासात एकार् कालखंडात हनमाि िंालेल्या खडकारें् 
नाते स र्हविारी सं्ा. 
 
क्रमागत, क्रमागयात हव. िमाने प्राप्त िंालेला, असलेला; वशंिमाने, वारसाने हमळालेला (वाटा, 
झजदगी); एकामागून एक अशा िमाने येिाऱ्या संख्या. [सं.] 
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क्रमाग्न्वत अध्ययन (हशक्षि) हवषयघटकारें् हनहश्चत केलेल्या टप्प्यानंी घेतलेले स्वयंहशक्षि. 
 
क्रणमक हव. १. िम असिारा. २. इयत झावार नेमलेले; अभ्यासासाठी लावलेले (प स्तक इ.) : 
‘हशकहवल्या गेलेल्या िहमक प स्तकारं्ी यादी हमळत नाहन.’ - केले १·१४३. पहा : क्रमागत [सं.] 
 
क्रणमकता स्त्री. १. प्रविक. २. ठरावीक पायऱ्या झकवा अंशानी कमी होिारा उतार. 
 
क्रणमक समंक (गं्रथ.) वगीकरिपद्धतीत वार्नसाहहत्याला वगीकरिातील हर्न्द्हारं्ा उपयोग करून 
हदलेला िमाकं. या िमाकंाखाली वार्नसाहहत्यार्ी नोंद करावी लागते. 
 
क्रमुक प . स पारीरे् िंाड. [सं.] 
 
क्रमोत्क्रम प . व्यवस्था आहि अव्यवस्था; योग्य व अयोग्य रर्ना, ज ळिी. 
 हिहव. स लट्या व उलट्या िमाने. [सं. िम + उत्िम (व्य त्िम)] 
 
क्रय प . १. खरेदी; पदाथच हवकत घेिे; हवकत घेताना हदलेले पैसे. २. हविी; घेतलेले पैसे. 
 न. हवकून आलेली झकमत. (गो.) [सं. िी = हवकत घेिे] 
 
क्रयणवक्रय प . देवघेव; खरेदीहविी; सौदा; व्यापार. 
 
क्रयणववाह प . (समाज.) म लीच्या वहडलासं पैसे देऊन केलेला हववाह. 
 
क्रयशग्क्त, क्रयशक्ती स्त्री. (अथच.) १. माल खरीदण्यार्ी क्षमता. २. ठरावीक र्लन व त्याच्या 
बदल्यात हमळिारा माल यारं्ा परस्पर संबधं. [सं.] 
 
क्रय्य हव. खरेदीहविीला योग्य; हवकण्यासाठी बाजारात आलेला; हवकण्यासाठी काढलेला (पदाथच). 
[सं.] 
 
क्रव्य न. कच्चे मासं. [स.ं] 
 
क्रव्याद हव. १. कच्चे मासं खािारे (वाघ, झसह इ.); राक्षस, पशू वगैरे मासंभक्षक. २. द ष्; राक्षस-वृत झीर्ा 
: ‘त िंी िव्यादा आई’ - हनक ८२. (व.) 
 
कं्रदन न. रडिे. पहा : आकं्रदन [सं.] 
 
क्रां 
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क्रांत हिहव. १. व्याप्त; उल्लंघलेला; आिहमलेला. २. (समासात) र्ालून गेलेला; हल्ला केलेला. जसे 
:- र्ोरिातं, टोळिातं, राजिातं इ. पहा: आक्रांत. ३. व्याकूळ; हवव्हळ; व्याप्त (द ःख इ.नी) : ‘एकें  हतयें 
बह द ःखें I िातं भतूें ॥’ - ्ा १५·४१२. 
 स्त्री. (िातंीरे् संहक्षप्त रूप) र्ाल; हल्ला; धाड (म ख्यत्वे र्ोर, शत्र,ू टोळ यारं्ी). [सं. िाहंत] 
 
क्रांतिे उहि. १. पादािातं करिे; र्ालून जािे; आिमिे (देश, रस्ता इ.) २. व्याकूळ होिे (भकू, द ःख, 
श्रम, िंोप, कजच, दाहरद्र्य यामं ळे). 
 
क्रांतदर्णशत्व न. भतू व भहवष्ट्य पाहण्यार्ी शक्ती; रष्ेपिा. [सं.] 
क्रांतदशी हव. हत्रकाल्; दीघचदशी; ्ानी; हत्रकालदशी; वतचमानकालाच्या मयादा ओलाडूंन भतू 
झकवा भहवष्ट्य पाहू शकिारा : ‘एथ मोहले गा िातंदशी I’ - ्ा ४·८८. [सं.] 
 
क्रांतमणत, क्रांतमती हव. ्ानी : ‘तऱ्हन गा िातंमती I कारि हें ॥’ - रा्ा  १३·४५०. 
 
क्रांणत, क्रांती १. हवष ववृत झापासून खस्थ पदाथारे् अंतर (हे याम्योत झर वृत झावर मोजले जाते); अपम. २. 
सूयार्ा गमनमागच (िाहंतवृत झावरून). ३. िमि; मयादा ओलाडूंन पलीकडे जािे; प्रगती. ४. राजकीय, 
सामाहजक, आर्मथक इ. के्षत्रातं घडून येिारे, ज नी व्यवस्था पार बदलून टाकिारे पहरवतचन. जसे :- 
हहरतिातंी, सामाहजक िातंी; शस्त्रबलाने र्ालू सत झा उलथून टाकिे, बडं. [सं.] 
 
क्रांणतक  हव. सीमादशी. [सं.] 
 
क्रांणतक कोन (भौ.) प्रकाशहकरि एका माध्यमातून द सऱ्या माध्यमात जाताना जेव्हा पूिच परावर्मतत होतात 
तेव्हा त्या हकरिारं्ा होिारा आपात लघ तम कोन. 
 
क्रांणतक गुिोत्तर  (शाप.) कोित्याही दोन सालं्ख्यकी मूल्यामंधील फरक महत्त्वार्ा आहे झकवा नाही 
हे ठरहवण्याकहरता काढण्यात येिारे ग िोत झर. 
 
क्रांणतकक्ष प . िाहंतवृत झ. [स.ं] 
 
क्रांणतकारक प . हव. १. र्ळवळ्या; बडंखोर; प्रस्थाहपत सत झा (सामान्द्यतः शस्त्रबळाने) उलथून 
पाडण्यार्ी र्ळवळ करिारा मािूस, गोष् : ‘प ण्यातील िाहंतकारक तरुिानंन त्यानंा म ख्य नेमलें .’ - इंप ९३. 
२. समाजव्यवस्थेत महत्त्वारे् बदल घडवनू आिू पाहिारा. [सं.] 
 
क्रांणतपात प . हवष ववृत झाला िाहंतवृत झ जेथे िेदते तेथील झबदू; संपात झबदू. [सं.] 
 
क्रांणतपातगणत, क्रांणतपातगती स्त्री. अयनर्लन; अयनगती; हवष वायन. [सं.] 
 
क्रांणतकबदु, क्रांणतकबदू प . आिीबािीर्ी वळे; हजथून पहरल्स्थतीला कलाटिी हमळते तो क्षि, तो 
झबदू. [स.ं] 
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क्रांणतमंडळ, क्रांणतविय, क्राणतवृत्त न. सूयाच्या गमनमागारे् वृत झ, कक्षा; सूयार्ी भमूध्यरेषेच्या 
उत झरेकडील २३॥ अंश व दहक्षिेकडील २३॥ अंश जाण्यार्ी मयादा. त्यामधील झबदू साधले म्हिजे होिारे 
वृत झ : ‘ज्या गमनमागांतून वार्मषक गतीनें भगूोल सूयाभोंवतन हफरतो झकवा सूयच भगूोलाभोवतन समोरच्या 
राशीतून हफरतोसें हदसते त्या गमनमागास िाहंतवृत झ म्हितात.’ - सूयच १२. [सं.] 
 
क्रांणतमागय प . बडंखोरीर्ा मागच; आमूल पहरवतचनार्ा मागच; राज्यिाहंतकारक र्ळवळ : ‘िाहंतमागच 
िममागापेक्षा ंनेहमीर् वाईट असतो असे नाहन. पि बह धा तो वाईट असतो.’ - स दे १३१. [सं.] 
 
क्रांणतसूत्र न. याम्योत झर वृत झार्ी रेषा. [सं.] 
 
णक्र 
 
णक्रडाछेदी हव. खेळाडू. 
 
णक्रप्त, णक्रप्तन प . (शाप.) हवते अहतसूक्षम प्रमािात असिारा एक वाय.ू [इं. हिप्टॉन] 
 
णक्रणम, णक्रमी प . जंतू; हकडा; कीटक. [सं. कृहम] 
 
णक्रयमाि हिहव. १. र्ालू हिया (जी केली जात आहे अशी); हातातील काम, गोष् : ‘प्रारब्धारे् हशळे 
दही व हियमािार्ी दूधसाय...’ – एवाका २७४. २. प ढील, भावी कायच (जे व्हायरे् ते); ज्यार्ा आरंभ 
करायर्ा ते कायच. ३. पूवच जन्द्मीरे् जे संहर्त असते त्यारे् या जन्द्मी भोगाव ेलागिारे बरेवाईट फळ झकवा प ढील 
प्रारब्धारे् कारिरूप अशी र्ालू जन्द्मातील बरीवाईट कृती; हियमाि प्रारब्ध. [सं.] 
 
णक्रया स्त्री. १. कमच; काम; कृत्य; करिी; कृती : ‘असेल मािंी हिया बरी ।’ - वसेीस्व ३·६४. २. 
औध्वचदेहहक कमच; पे्रतसंस्कार हवधी; उत झरकायच; हियाकमांतर. (हि. करिे.) : ‘करुहन हिया हपत्यार्ी गेला 
तो हश्रतभवाल्ब्धसेत कडे ।’ - मोवन १०·८३. ३. धार्ममक हवधी. ४. कोित्याही धंद्यारे्, कामारे् हवहशष् म िे, 
गोष्ी; इहतकतचव्यता. ५. (शपथ, हदव्य, साक्षी, कागदपत्र इत्याहदकावंरून) खरे ठरहविे; हसद्ध करिे; शपथ; 
हदव्य; साक्ष; प्रमाि; प रावा : ‘हिया करी त म्हा ंन वजे पास हन ।’ - त गा १८. ६. (वै.) औषधोपर्ार. ७. (व्या.) 
हियापद; धातंूरे् अथच स्पष् करिारा व्यापार. ८. (संगीत) ताल धरण्यार्ा प्रकार. ह्यात दोन प्रकार आहेत. 
सशब्द व हनःशब्द. ९. (सामा.) पहरिाम. जसे :- रासायहनक हिया. [सं. कृ = करिे] (वा.) णक्रया असिे, 
जागिे, धरिे - एखाद्यारे् उपकार आठविे : ‘- आईच्या द धार्ी हिया असलीर् पाहहजे.’ - संन्द्यास ६०. 
णक्रया टाकिे, सोडिे, सांडिे, णवसरिे - एखाद्यार्ा उपकार हवसरिे; कृतघ्न होिे. 
 
णक्रया अनुसंधान  न. हियाकमच; एकानंतर द सरी हिया, त्यार्ा संबंध. 
 
णक्रयाअक्षमता स्त्री. (वै.) अधांगवाय ूिंालेला नसताही इंहरये झकवा गाते्र काम न करू शकिे - ही 
अवस्था. [सं.] 
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णक्रयाकरि, णकयाकमय, णक्रयाधमय न. आर्रि. 
 
णक्रयाकमय पहा : णक्रया ३ [सं. हिया + कमचन्] 
 
णक्रयाकमांतर पहा : णक्रया २ [सं.] 
 
णक्रयाकिाप पहा : णक्रया ४ : ‘पहर हियाकलाप  आघवा । आर्रत  दीसे बरवा ।’ - रा्ा ४·९४. [सं.] 
 
णक्रयाकांड न. कमचकाडं; ठरावीक हनयमानंा धरून वागिे. [सं.] 
 
णक्रयाकौशल्य न. हिया करण्यार्ी हातोटी; कामातील क शलता; वाकबगारी. [सं.] 
 
णक्रयागुिांक प . (मानस.) व्यक्तीरे् भाषि झकवा हलखाि यामंधील हियावार्क शब्द (हियापद) 
आहि हवशषेि यारें् ग िोत झर. 
 
णक्रयाचक्र न. ठरावीक कालमयादेत होिारे हियेरे् वत चळ. 
 
णक्रयादेशधानी स्त्री. लायब्ररी (संगिक). 
 
णक्रयादे्वषी हव. (कायदा) खटल्यात ज्यार्ी साक्ष अपायकारक होते असा (साक्षीदाराचं्या पार् 
प्रकारापंैकी एक). 
 
णक्रयानष्ट हव. १. कृतघ्न. २. स्वतःरे् वर्न न पाळिारा; खोटा : ‘नव्हे हियानष् त म्हा ंऐसा ।’ - 
त गा १९११. 
 
णक्रयापद न. ज्याच्यापासून प रुष, झलग, वर्न, काळ यारं्ा बोध होतो असे धातूला प्रत्यय लागून 
बनलेले वाक्यातले रूप. 
 
णक्रयापरता स्त्री. (संगीत) अभ्यासतत्परता. [सं.] 
 
णक्रयापंजर प . प्राण्याचं्या सामान्द्य अन हियारं्ी नोंद करण्यार्ी व्यवस्था असलेला झपजरा. 
 
णक्रयापार प . मृत्यनंूतररे् धार्ममक हवधी प रे करिे; अंत्यहवधी : ‘तेयारे् हियापारु कहरता ंउसीरु 
लागैल :’ - लीर्पू ८५. 
 
णक्रयाप्रचोदन न. (मानस.) केवळ वतचन करण्यार्ी पे्ररिा. 
 
णक्रयाबंध प . (मानस.) प्रहतके्षपसदृशहिया; पहरिामारं्ा हवर्ार न करता फक्त वतचनाच्या 
दृहष्कोनातून पाहहलेला हियेर्ा द वा; वतचनसंधान. 
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णक्रयाबंध प . (भाषा) वाक्यातील हिया व्यक्त करिारा एक शब्द वा अनेक शब्दारं्ा सम दाय. 
 
णक्रयाबाि हव. १. (कायदा) अ्ान; अप्रौढ (मािूस); देिे, घेिे इ. व्यवहार करायला ज्याला 
कायद्याने प्रौढत्व प्राप्त िंाले नाही असा. २. असमथच; नालायक (मािूस-देवघेवीत). 
 
णक्रयाभ्ष्ट हव. १. वर्नभ्रष्; वर्न, शपथ न पाळिारा. २. कृतघ्न; उपकार न जाििारा. ३. 
हनत्यनैहमहत झक कमे न करिारा; धमचभ्रष्. 
णक्रयारूप न. (व्या.) हियापदारे् वर्न, प रुष, काल इ. भेदाने होिारे रूप. 
 
णक्रयारोधी (काच) (शा.) अनेकहवध रव्यारं्ा सहजासहजी पहरिाम न होिारी (कार्). 
 
णक्रयायोग प . तप, स्वाध्याय व ईर्श्रार्ी ध्यानधारिा. 
 
णक्रयावाद प . हिया, हवकार इ. गोष्ी आत्म्यावर आपली िाप बसहवतात असे प्रहतपादिारे एक 
मत; वैशहेषक व जैन तत्त्व्ान यातून हा वाद सापडतो. हा वदेातं, साखं्य, योग, बौद्धमत यातून हदसतो. 
 
णक्रयावान, णक्रयावंत हव. शास्त्राप्रमािे हवहहत आर्रि करिारा; हनत्य - नैहमहत झक हनयम पाळिारा 
: ‘जो वदेाथच करिार पहंडत । त्याहून अन ष्ठानी हियावतं । शतग िें आगळा ।’ - ह ३४·१००. [सं.] 
 
णक्रयाणवणधवाद प . (तत्त्व.) अम क एका पद्धतीने हनयमबद्ध कमच करण्यार्ी रीत म्हिजेर् कमचकाडं; 
आर्ार, कमचकाडं यावर भर असिारा वाद, मत. [सं.] 
 
णक्रयाणवभव न. (मानस.) मज्जा झकवा स्नाय ूयाचं्या कायाशी संबहंधत होिारा हवद्य तहवभव. 
 
णक्रयाणवशेषि न. ज्या शब्दाच्या योगाने हियेच्या ग िार्ा अथवा प्रकारार्ा, झकवा अम क एका हवहशष् 
अवस्थेर्ा बोध होतो तो शब्द. जसे :- तो हळू र्ालतो. काही हियाहवशषेिे मूळ नामारं्ी हवभक्त्यंत रूपे 
असतात. उदा. ब द्ध्या. [सं.] 
 
णक्रयाणवज्ञान न. शरीरातंगचत र्यापर्यातील (पर्न, शोषि, अहभसरि इ.) अनेक 
हियाहवहियासंंबधंीर्ी माहहती. 
 
णक्रयाशीि हव. १. धार्ममक हनयम पाळिारा; तत्त्वाला धरून वागिारा. २. प्रत्यक्ष कायच करिारा 
कोित्याही संस्थेर्ा सदस्य; उद्योगी. जसे :- हियाशील कायचकता. [सं.] 
 
णक्रयाशीि णकरि (भौ.) उत्सजचनक्षम हकरि. 
 
णक्रयाशीि थर (भशूा.) ज्या थरामध्ये हकरिोत्सगचदृष्ट्ट्या हियाशील खहनजे आहेत असा खडकार्ा थर. 
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णक्रयाशीि प्रारि (भौहतक, रसा.) दृश्य झकवा अदृश्य परंत  रासायहनक बदल घडहवण्यारे् सामर्थ्यच 
असलेले हवशषेतः अदृश्य प्रारि. [सं.] 
 
णक्रयाशीि भांडवि (अथच.) उत्पादनासाठी प्रत्यक्ष वापरात असलेले भाडंवल. 
 
णक्रयाशून्य हव. हनल्ष्ट्िय. [सं.] 
 
णक्रयाश्रय प . (व्या.) कता (हियापदार्ा); हियेरे् प्रधान कारक. [सं.] 
णक्रयासंस्था स्त्री. प्रहतहियेशी संबहंधत मज्जा, स्नाय ूव गं्रहथसमूह. 
 
णक्रयांगराग प . (संगीत) शास्त्रातील हनयम कायम ठेवनू हवहर्त्रतेसाठी हववादी स्वरारं्ा उपयोग 
ज्या रागात केला जातो असा राग. [सं.] 
 
णक्रयोपन्यास प . प्रमािारें् प्रहतपादन; प रावा दाखहविे. [सं.] 
 
कक्रतन स्त्री. (स.ं) म रकी. 
 
क्री 
 
क्रीड न. ध्येय; अंहतम हेतू; आद्यतत्त्व : ‘ज न्द्या पक्षानें राष्ट्रीय सभेरे् अंहतम हेतू झकवा िीड कायम 
ठरवनू...’ - लोहटकेले ३·२६३. [इं.] 
 
क्रीडिे अहि. खेळिे; मौज करिे; हवलास करिे : ‘धन्द्य धन्द्य तें नंदारे् आंगि । जेथे िीडे मनमोहन ।’ - 
हहर ५·१७७. [सं. िीडा] 
 
क्रीडन, क्रीडा न. स्त्री. १. खेळ; मौज; हवलास; लीला; मनोरंजन; करमिूक. २. परमाथाखेरीजर्ा 
व्यवहार. ३. मथै न; स रत : ‘िीडा करो त जसवें ललना पलंगन ।’ - र ३. 
 
क्रीडनकोप, क्रीडाकोप प . प्रियकोप; खोटा राग. [सं.] 
 
क्रीडनकौतुक, क्रीडाकौतुक न. हर्त झहवनोद; करमिूक; गंमत. [सं.] 
 
क्रीडनपाश, क्रीडापाश प . फासा; अक्ष (खेळण्यार्ा). 
 
क्रीडनमागय प . खेळातून हशक्षि. (प्राथहमक हशक्षि आ १९४८) 
 
क्रीडनमृग, क्रीडामृग प . १. करमि कीसाठी बाळगलेले जनावर (हहरि, वानर) : ‘पढहवलें  पाखरंू 
ऐसें न बोले । यापरी िीडामृगही तैसा र्ले ।’ - ्ा ११·१७०. २. (ल.) काठीर्ा घोडा; खेळविा. ३. 
द सऱ्याच्या कह्यात वागिारा मािूस; ताटाखालरे् माजंर; लाळघोट्या मािूस. [सं.] 
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क्रीडाउपचार प . (मानस.) म लाचं्या मानसशास्त्रातील एक प्रहिया. म लाचं्या खेळाचं्या हवषयावरून 
त्याचं्या मानहसक पहरल्स्थतीर्ा अंदाज बाधंण्यार्ी पद्धत. 
 
क्रीडावृणत्त स्त्री. (मा.शा.) खेळण्यार्ी उपजतब द्धी, सहजप्रवृत झी, स्वभाव. 
 
क्रीडांगि, क्रीडास्थान न. ज्या हठकािी हिकेट, खो खो, कबड्डी इ. मोठे उघड्ावररे् खेळ खेळले 
जातात असे मदैान झकवा मोकळी जागा. [सं.] 
क्रीत स्त्री. हिया; कृती. [कृहत अप.] 
 
क्रीत प . १. हवकत घेतलेला म लगा; बारा वारसापंैकी एक. २. दासातंील एक भेद. 
 हव. हवकत घेतलेले; खरेदी केलेले. २. हवकलेले. [सं.] 
 
क्रीतानुशय प . हवकत घेतलेली वस्तू हवकिाऱ्याला परत करिे; पसंत न पडलेल्या खरेदीर्ा 
व्यवहार. [सं.] 
 
क्रीि न. (वस्त्रोद्योग) स ताने भरलेल्या बॉहबन्द्स बसहवण्यार्ी र्ौकट. 
 
कु्र 
 
कु्रद्ध हव. रागावलेला; क हपत : ‘एकें  उदारें अहतबद्धें । ि दे्ध एकें  ॥’ - ्ा ११·१२६. [सं.] 
 
कु्रद्धदृणष्ट, कु्रद्धदृष्टी स्त्री. (नृत्य) दृष्ीमध्ये कठोरता व हनश्चलता (पापण्या आहि ब ब ळे हनश्चल 
ठेवनू) दाखहविे. िोधार्ा भाव दाखहवण्यासाठी या अहभनयार्ा उपयोग करतात. [सं.] 
 
कु्रम न. १. (शाप.) एक मूळ धातू, रव्य. २. (र्मचकार) गाय, म्हैस यारें् पाढंऱ्या रंगावर कमावलेले 
कातडे. ३. एका हवहशष् प्रकाराने कमावलेले उंर्ी कातडे. [इं. िीम] 
 
कु्रमाम्ि न. (शाप.) एक अम्ल. हा हहरव्या रंगार्ा घन पदाथच आहे. 
 
कू्र 
 
कू्रझर न. एक लढाऊ गलबत. आपल्या य द्धनौकारें् संरक्षिाथच व शत्रचू्या य द्धनौकाचं्या नाशाथच 
य द्धकालात अशी गलबते ठेवतात. [इं.] 
 
कू्रर हव. १. हनदचय; कठोर; कृपाहीन; हनष्ठ र : ‘परी िूरग्रहारं्ी जैसी । मादंी हमळे एकेहर् राशी ।’ - ्ा 
१६·२५७. २. भयंकर; उग्र; भीहतदायक. ३. प्रर्डं; धडाक्याने जािारी, वाढिारी (आग इ.). ४. अमान ष; 
फाजील; रानटी (वतचन, कृत्य). ५. झहसक; झहस्त्र (प्रािी). [सं.] 
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कू्रस प . १. वधस्तंभ. या खाबंावर प्रभ ूयेशूहिस्ताला हखळून मारले : ‘येशूला जेथें िूसावर हखळलें  
होतें तें हठकाि शहराच्या जवळर् होतें.’ - यौहा १९·२०. २. येशूहिस्तारे् मृत्य सूर्क हर्न्द्ह ✞. हिस्ती 
धमचहर्न्द्ह. ३. आत्मय्ार्ी तयारी. ४. हिस्ताबरोबर व हिस्ताकरता द ःख सहन करिे. 
 
के्र 
 
के्रतव्य, के्रय हव. १. हवकत घेण्यास योग्य. २. हवकायला योग्य. [सं.] 
के्रता हव. १. हवकत घेिारा. २. हवकिारा. [सं.] 
 
के्रन स्त्री. जड वजन उर्लण्यार्ी यारी. [इं.] 
 
के्रप न. एक प्रकाररे् रेशमी कापड. 
 हव. क रुळे, र् ण्या, आढ्या असलेले. 
 
क्रो 
 
क्रोड प . स्त्री. एक कोटी संख्या. [सं. कोहट] 
 
क्रोड न. प . िाती; ऊर. [सं.] 
 
क्रोड न. प . ड क्कर; वराह : ‘तया िोडरूपें हहरण्याक्ष मेला ।’ - वामन नृझसह दपचि १५. [सं.] 
 
क्रोड, क्रोडपत्र न. प . गं्रथामध्ये असलेली न्द्यनूता, दोष (अथच इत्यादीर्ी) गं्रथाखेरीजच्या दर कागदावर 
हलहून ठेवतात ते कागद; श हद्धपत्र; प रविीद रुस्ती. [सं.] 
 
क्रोड कुऱ्हाड १. (प रा.) कठीि मध्यभाग असिारी क ऱ्हाड; मूळ दगडाला क ऱ्हाडीसारखा आकार देऊन 
केलेली क ऱ्हाड. अशा तऱ्हेच्या क ऱ्हाडी आद्यअश्मय गात सापडतात. 
 
क्रोडीकरि न. १. आझलगन. २. समावशे; हवषयीकरि. [सं.] 
 
क्रोडोपणत, क्रोडोपती प . कोट्यधीश. [सं.] 
 
क्रोध प . राग; कोप; संताप; त्वषे. [सं.] 
 
क्रोधिे, क्रोधाविे अहि. रागाविे; कोपिे; संतापिे. [सं. िोध] 
 
क्रोधा हव. (संगीत) नवव्या श्र तीरे् नाव. [सं.] 
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क्रोधाग्नन, क्रोधाननी प . भयंकर संताप; कोपानल. [सं.] (वा.) क्रोधाग्नन णशखा टाकिे, क्रोधाननी 
णशखा टाकिे - बेफामपिे बोलिे. 
 
क्रोधायमान हव. रागावलेला; ि द्ध. [सं.] 
 
क्रोणधष्ठ, क्रोणधष्ट, क्रोधी हव. रागीट; शीघ्कोपी; कोहपष्. 
 
क्रोश प . कोस (अंतर) : ‘अनाहद परं्िोशके्षत्र ।’ - ्ा १८·१८०४. [सं.] 
क्रोशाची सुई स्त्री. दोरा हविून त्यारे् रुमाल, हपशवी इ. करण्यार्ी टोकापाशी वाकडी असिारी स ई. 
 
क्रोष्ट प . कोल्हा; जंबकू : ‘घे परं्ानन पारं् िोष्ा दे मानवले हशहतकंठ ।’ - मोसभा ४·१९. [सं.] 
 
क्रौ 
 
क्रौन हव. १. (म रि) वीस ग हिले पधंरा इंर्ी आकारार्ा (िापण्यार्ा कागद). २. लोखंडार्ा एक 
प्रकार : ‘कमानीसाठी तािाच्या सळ्या, िौन, बोझलग... लोखंडाच्या असाव्या.’ - मरॅट २१. [इं.] 
 
क्रौयय न. िूरता; हनदचयपिा; हनष्ठ रपिा; द ष्पिा; पाषािहृदयता. [सं.] 
 
क्रौंच प . करकोर्ा पक्षी. [सं.] 
 
क्िब प . मंडळ; संघ; मेळा; िीडास्थान; बठैकीर्ी जागा. (अप.) कलप, कलब. २. (पते झ) 
हकलावर, फ लावर रंग. [इं.] 
 
क्िम प . थकवा. 
 
क्िावर प . हहरा; माहिक. (तंजा.). 
 
क्िांत हव. दमलेला; थकलेला; भागलेला; कोमेजलेला. [सं.] 
 
क्िांणत, क्िातंी स्त्री. थकवा; ग्लानी. [सं.] 
 
ग्क्िन्न हव. १. ओले िंालेले; हभजलेले. २. हवरलेले (पाण्यात). [सं.] 
 
ग्क्िष्ट : हव. १. अवघड; द बोध; कठीि; बेजार करिारे (काम, प स्तक, हवषय, मागच) : ‘काव्य द बोध व 
ल्क्लष् होिे...’ - सासं ११३. २. ओढूनतािून आिलेला; कष्ाने ज ळवलेला (अथच, हवर्ार, योजना, 
स्पष्ीकरि). [सं.] 
 
क्िीनर हव. साफसूफ करिारा; (हवशषेतः) मोटार ध ऊनप सून साफ करिारा. पहा : णकन्नर [इं.] 
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क्िीब प . १. नप संक; षंढ : ‘न भजहत स यशस्काम क्लीबा आरोग्यकाम हर्ब डाला ।’ - मोभीष्ट्म १·६४. 
२. (ल.) पौरुषहीन; बायकी; भ्याड. २. खोजा; जनानखान्द्यावरील नोकर. [सं.] 
 
क्िेद प . १. घाम. २. आरचता; ओलावा. [सं.] 
 
क्िेदन न. १. ओले होिे; दमटिे; हभजिे. २. हवतळिे; हवरिे. ३. रवाम ळे होिारी संयोगहशहथल अशी 
अवस्था; मऊ, सरबरीत होिे. पहा : सप्तोपचार [सं.] 
क्िेश प . त्रास; द ःख; श्रम; कार्; यातना; व्यथा (सामान्द्यतः अनेकवर्नी प्रयोग) : ‘िंोंबती तरी 
क्लेशा । पात्र होती ॥’ - ्ा १२·७४. [सं.] 
 
क्िेशिे उहि. त्रासिे; द ःखी होिे; िळिे; पीडिे : ‘अन्द्य क्लेशें क्लेशत जाये । तो येक धन्द्य संसारन ।’ - 
म आहद २·६५. [सं. ल्क्लश्.] 
 
क्िेशदान न. आजारी मािसारे् प ष्ट्कळ हदवसारें् द खिे (पाप) जाव ेम्हिून उडीद, तेल इ. रे् 
हदलेले दान. [सं.] 
 
क्िेशी, क्िेणशत हव. द ःखी; पीहडत; कष्ी; व्यग्र : ‘बह क्लेशी िंाल्या श्रवझि पडता ंहें हद्वजसत्या ।’ - 
वामन य्पत्न्द्याख्यान ५०. [सं.] 
 
क्िैब्य न. १. नप संकत्व; हहजडेपिा. २. (ल.) भीरुता; अपौरुष. [सं.] 
 
क्िोणरन न. पािी हनजंत क करण्यासाठी वापरण्यात येिारे औषध. [इं.] 

प . (रसा.) अधात रूप मूलरव्य. यापासून हनमाि होिारा वाय ूहहरवट हपवळ्या रंगार्ा व तीक्षि 
वासार्ा असून हवषारी असतो. हवरंजक म्हिून उपयोग. 
 
क्िोरोफामय प . (वै.) रोग्यावर शस्त्रहिया करताना ग ंगी आिण्यासाठी उपयोगात आिले जािारे 
रवरूप औषध. 
 
क्व 
 
क्वणचत हिहव. कोठे तरी; त रळक; हवरळा; सवचत्र नाही असे. [सं.] 
 
क्वित, क्विन हव. मध र आवाज करिारी (झकहकिी, न पूर इ.) : ‘केयरूें भ ज पाहरजात फ लले, माजी 
क्वित् झककिी ।’ - र (गजेन्द्रमोक्ष) ६३. [सं.] 
 
क्वणित न. हकिहकि; मध र आवाज (न पूर, पैंजि यारं्ा). [सं.] 
 
क्वथन न. कढिे; काढा. [सं.] 
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क्वाडका १. अडसर, अडकि. २. अधचगोल, अंतरगोल मिी-प ली. ३. सूत काढण्यासाठी रहाटास बसहवलेले 
लाकडी र्ाक. 
 
क्वाथ प . १. औषधारं्ा काढा; कढहवलेला पदाथच. २. कात. [सं.] 
 
क्वाणप हिहव. कोठेही. [सं.] 
 
क्वार, क्वारी स्त्री. क वारी. पहा : कुमारी : ‘तेव्हा ं ते मातेनें सकरुिकरें क्वाहर धरली ।’ - सारुह 
७·१७३. [सं. क मारी] 
 
क्वारंटी न. नैसर्मगक साथीच्या रोगाने दूहषत असलेल्या हठकािर्ा मन ष्ट्य गावाबाहेर काही हदवस 
ठेवण्यार्ी व्यवस्था : ‘बसले क्वारंटी । परगावंन जाण्यास पाहहजे, स भेसाहेबार्ी पासहर्ठ्ठी ।’ - गापो ११३. 
 
क्वाटयर राहण्यारे् सरकारी घर; लष्ट्करार्ी बराक. (गो.) [पोत च.] 
 
णक्व 
 
णक्वनाईन, णक्वणनन पहा : कोयनेि 
 
कक्वटि १००० हक.गॅ्र. वजन. 

⬛ ⬛ 
ख 
 
ख मराठी विचमालेतील सतराव ेअक्षर आहि द सरे व्यंजन. 
 
ख न. १. आकाश; (समासात) खगोल, खग्रास. २. स्वगच; शून्द्य; पोकळी : ‘तैसा मी गीता वाखािी 
। हे खप ष्ट्पार्ी त रंबिी ।’ - ्ा १६·३९. ३. इंहरय. २. देहहिरे (तोंड, नाक, डोळे, नाकप ड्ा इ.) [सं.] 
 
खइिे अहि. खोविे; खोर्िे. 
 
खईं हिहव. कोठे. (क .) 
 
खउ, ऊ ने प्रारंभ होिारे शब्द येथे न आढळल्यास खौ-खवमध्ये पाहावेत.  
 
खकडे हिहव. कोठे. (क .) 
 
खकरणनखर हव. र्ागंले वाईट. [हनखररे् हद्व.] 
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खकाि, खकान हव. १. घािेरडी; अस्वच्ि (जागा, पदाथच, इमारत, जमीन इ.). २. वाईट; खराब; 
दहररी; गर्ाळ. [अर. खाक = धूळ] 
 
खकाि, खकािा, खकाना न. प . १. केर; (प स्तकावंर, लाकडी सामानावर सार्लेली) धूळ. (हि. 
बसिे, येिे, उडिे, उधळिे.) २. (तंबाखूर्ी, तपहकरीर्ी, हमरच्यारं्ी) पूड. (हि. उधळिे.) ३. गाळसाळ; 
केरकर्रा; ध रळा. (माप करताना मालातील ध रळा वजा करतात त्याबिल हा शब्द वापरतात.) ४. क्ष ल्लक; 
क्ष र : ‘म्हिून रॉय तेवढे र्ागंले, बाकीर्ा खकािा असे त्याचं्याबाबत कोिी म्हिेल काय?’ - आआआ ९५. 
[अर. खाक = धूळ] 
 
खकाि हव. नापीक; ओसाड : ‘परृ्थ्वीर्ा एक कोपरा हपकला आहि तीन खकाि राहहले म्हिजे सगळ्या 
भोरड्ा हपकलेल्या भागावर आदळतात.’ - गागंा १२१ 
 
खकाया  हव. अधाशी. (िंाडी.) 
 
खकाविा हव. अतृप्त. (िंाडी.) 
 
खग प . १. पक्षी : ‘आता ंमोडून ठेलन द गें । का ंवहळत धहरलें  खगें ।’ - ्ा १२·५८४. २. आकाशातील 
ज्योती (सूयच, नक्षत्र, ग्रह इ.). [सं. ख = आकाश. ग = गमन करिारा.] 
 
खगनायक, खगपणत, खगपती प . पक्षयारं्ा राजा; गरुड; हवष्ट्िूरे् वाहन : ‘ध्वजस्तंभन ज्यारे् खगपहत 
सदा राहत असे ।’ - सारुह ८·१२०. [सं.] 
 
खगा प . वळवार्ा पाऊस. 
 
खगान्तक प . ससािा. 
 
खगोि प . १. नक्षत्रखहर्त अंतरीक्ष; भगूोलाच्या भोवतालरे् तारे ज्या गोलाच्या अंतवचि पषृ्ठाला 
हर्कटवले आहेत असे वाटते ती पोकळी; आकाशातील गोल (ग्रह, तारे इ.). २. ज्योहतष (शास्त्र). ३. (ल.) 
ग्रहादी जािण्यासाठी केलेले गोलाकार यंत्र. 
 
खगोि गणतशास्त्र - णवज्ञान (ज्यो.) ग्रहगोलाचं्या गतीर्ा त्याचं्या एकमेकाचं्या गतीवर होिाऱ्या 
पहरिामारं्ा अभ्यास करिारे शास्त्र. 
 
खगोिदशयनागार न. (भौ.) ग्रह आहि नक्षते्र याचं्या गती व कक्षा दाखविारे संयंत्र ठेवलेली 
इमारत. [सं.] 
 
खगोिीय हव. (भशूा.) अवकाशातील ग्रह, तारे, नक्षते्र इत्यादनहवषयी. 
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खग्राशा, खग्रास्या हव. १. उसनवारी घेतलेले पैसे, हवर्श्ासाने स्वाधीन केलेला माल खाऊन 
फस्त करिारा; ल च्चा; ठक; ल बाडिारा; हरामखोर. २. खादाड; अधाशी; अहतशय उधळ्या. ३. तोटा येिारे 
(काम); ब डीत (धंदा). 
 
खग्रास प . ग्रहिाम ळे िंालेला पूिच ग्रास (र्रं, सूयच, श िास्त इ.) २. (ल.) नायनाट; स्वाहाकार; 
हगळंकृत; फस्त. (हि. करिे, होिे.) 

हव. पूिचपिे ग्रासलेले, तावडीत सापडलेले. [सं. ख + ग्रास] 
खच प . ढीग; दाट थर; रास; सडा (फळे, फ ले, केरकर्रा इत्यादनर्ा). 

स्त्री. गदी; दाटी. 
 
खचका प . सिसिीत रपाटा, सपाटा. पहा : कचका [ध्व.] 
 
खचखूच हव. पडका; ज नाट : ‘माहेरर्ी खर्खूर् िंालेली कौलारू घरं....’ - अजून ७१. 
 
खचखोि, खचखोळ न. मोडक्या तोडक्या वस्तंूर्ा संग्रह. पहा : कचकोि 
 
खचिी पहा : खंचिी : ‘मी साहंगटल्यापरमानं िंाडाला खर्िी घाटहलया नव्हं?’ - वारी ११९. (वा.) खचिी 
करिे - उद्ध्वस्त करिे : ‘मोगल आले बह  द रुनी । हनिलशाही केली खर्िी ।’ - ऐपो २·२१. 
 
खचिे उहि. १. (रत्ने वगैरे दाहगन्द्यातं) बसहविे; जडिे; जडहविे; कोंदिात बसहविे २. (दाहगने, भषूिे 
वगैरे रत्नानंी) जडहविे; मढहविे; रत्ने बसहविे; दाहगने जडावारे् करिे : ‘जैसा ब्रह्कटाह खहर्लें  माहिकन 
।’ - ्ा ११·१३३. ३. एके हठकािी कोंबून घट्ट भरिे; ठासिे; ठेर्िे; वरून ठोकून घट्ट बसहविे; कोंबिे; 
हर्िून बसहविे. [सं. खर्] 
 
खचिे अहि. १. खाली जािे, बसिे, धसिे (नरम, भ सभ शीत जहमनीत इमारत, पाया इ.) : ‘दीघचकाल 
खर्ली होती पारतंरयभारन ।’ - हवक ६. २. कोसळून पडिे; खाली येिे; ढासळिे; अधोगतीला जािे; हवनाश 
होिे : ‘गगनीहूझन खर्लें  झबब ।’ - म आहद २०·५. ३. (ल.) समूळ नाहीसे होिे; गळिे; स टिे (धैयच, आशा, 
उमेद इ.). ४. (ल.) फसिे; हफसकटिे; काहीच्या काहीर् होिे; हवफल होिे (मसलत, हवर्ार इ.) ५. मरिे 
: ‘शाहूमहाराज हशव िंाला । अवतार खर्ला ।’ - ऐपो ९५. ६. झहमत हारिे; अवसान गळिे; भीतीने माघार 
घेिे. ७. मूल्च्िचत होिे : ‘दारुि - शरप्रहारें एका काळनर् वीर ते खर्ले ।’ - मोकिच १०·१८. [सं. खर्] 
 
खचता पाया प . १. खाली जािारा पाया. २. (ल.) हपिेहाट; माघार; उतरती कळा; क्षय; ऱ्हास; 
अपकषच (कीती, वैभव, संपत झी इ. र्ा.) 
 
खचर पहा : खेचर 
 
खचरट हव. त्रासदायक; कंटाळवािे; पीडाकारक; खडतर. (खडकाळ, हर्खलार्ा रस्ता, नापीक देश, 
घोट्याळ्यारे् काम, द बोध लेख, गूढ अथार्ा गं्रथ इत्यादनसंबधंी योजतात.) 
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खचरटाि स्त्री. वाईट घाि (हवष्ठा इत्याहदकारं्ी). 
 
खचरि  स्त्री. १. (तेलंगिात) ताडपत्रावर हलहहण्यार्ी लोखंडी अिक र्ीदार लेखिी; र्रे 
पाडण्यारे्, कोरण्यारे् हत्यार. २. खार्खळग्यारं्ा, वडेावाकडा रस्ता. ३. अरंुद पात्यार्ा रंधा; खताविी; 
फावडी. ४. खार्; खोबि [सं. खच्] 
 
खचरवान प . खेर्रे साभंाळिारा नोकर : ‘खर्रवान ह ज रात’ - पेद २४८. 
 
खचरा प . १. लाकडाला खार् पाडण्यारे् स तारारे् हत्यार; अरंुद पात्यार्ा रंधा; खताविी; फावडी. 
२. खार्; खोबि. 
 
खचळिे पहा : खचिे 
 
खचाखच हिहव. खच्चनू : ‘गाडी खर्ाखर् भरली होती.’ - जात्यादें ३८. 
 
खचाटिे उहि. १. (गवत कापताना होिाऱ्या ‘खर्खर्’ आवाजावरून, झकवा मन ष्ट्याला फार श्रम 
िंाल्यावर तो आवाज करतो त्यावरून) तोडिे; साकटिे; सटहदशी कापिे; सपासपा तोडिे. २. वगेाने, 
आवशेाने धसफस करून खेर्िे; ओढिे; पकडिे; बाधंिे; ओरडिे; (सामा.) मोठ्या आवशेाने झकवा 
धसफसीने काही करिे (यार्ा उपयोग अहनबधं करतात). ३. उत्स कता, तडकाफडकी, आवशे, नेट, वगे 
इत्यादनर्ा बोध या शब्दावरून होतो. या शब्दार्ा उपयोग कर्काहविे, रगडहविे, रपाटिे, दपटिे इ. 
शब्दाचं्या अथाशी ज ळण्यासारखा करतात. 
 
खचाटून, खच्चाटून हिहव. जोराने; दाबनू; खच्चनू. 
 
खचाळा  प . गदी; खर् : ‘इतर हदवशी होतार् की तो मािसारं्ा खर्ाळा!’ - सगज १. 
 
खचाळी स्त्री. उखाळीपाखाळी. (वा.) खचाळ्या काढिे - क रापत काढिे; खोडी काढिे : ‘त ला 
खर्ाळ्या काढायर्ी ह क्की आली की फारर् हवधायक कल्पना स र्तात.’ - मापे्र ९५. 
 
खणचत हव. जहडत; जडलेला; बसहवलेला. (समासात) रत्नखहर्त, महिखहर्त, मौल्क्तकखहर्त : 
‘रत्नखहर्त म ग ट शोभतो बरा ।’ - गिपतीर्ी आरती. [सं.] 
 
खणचत, खचीत हिहव. हनहश्चतपिे; खरोखर; खात्रीपूवचक. [सं. कहच्चत्] 
 
खणचताथय प . (अग्राह्य समास) प्रस्थाहपत हनष्ट्कषच; पक्का हनकाल, संशोधनार्ा हनष्ट्कषच; पडताळून 
पाहहलेली गोष्; हनहश्चत गोष्. 
 
खणचती  स्त्री. (क्व.) पके्कपिा; हनहश्चती; हनहश्चताथच; ठरलेली गोष्. 
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खणचणिसा हिहव. खवर्ट; खवर्टपिे : ‘नानानंी बापार्ा पक्ष केला पाहहजे असे काहीसें खहर्लीसा 
बोलत होता.’ - प रंद ३·१६१. 
 
खची, खच्ची स्त्री. कापिी; िाटिी; बडविी. (वा.) खची करिे, खच्ची करिे - १. बडविे (पशूरें् 
अंड). २. कापिे; तोडिे (वृक्ष इ.). ३. (ल.) कमक वत करिे : ‘राष्ट्रास परकी भाषेंत हशक्षि देिे म्हिजे 
त्यार्ी खच्ची करण्यासारखेर् आहे.’ - हटव्या ९७. ४. वाढ होऊ न देिे; नष् करिे : ‘त्या प्रसंगाने डॉक्टर 
होण्यार्ी त्यार्ी इच्िा... खच्ची केली.’ - पाषाि ६५. खची होिे, खच्ची होिे - हनरुपयोगी होिे : ‘ॲडॅम 
ल्स्मथने कारखानदारीपासून मािसे कशी खच्ची होतात यारे् ह बेहूब हर्त्र काढले आहे.’ - कॅहपटल ५९. [अर. 
खसी] 

हव. १. अंड बडवलेला (पशू). २. (प न्द्हा र्ागंला फ टावा म्हिून) िाटलेला, कापलेला. (वृक्ष) 
[अर. खसी] 
 
खच्च हव. दाट भरलेला : ‘आभाळ ढगानंी खच्च असतं.’ - हशळान ४४. 
 
खच्च, खच्चनू हिहव. गच्च; दाटीने; कोंबनू; खेर्ून (मािसारं्ी गदी, कोंबलेल्या वस्तू इ. संबधंी 
योजतात). 
 
खच्चीकरि न. (प्राहि.) प्राण्यार्ी प नरुत्पादनक्षमता नष् करिे. 
 
खच्चीकरि गंड (मानस.) जननेंहरय गमावल्यार्ी भीती. मनोहवश्लेषि - हसद्धातंाने दाखवलेला लहान 
म लाम लनत सावचहत्रक आढळिारा गंड. 
 
खच्चनू हिहव. १. हर्क्कार; अहतशय जास्त प्रमािात; हजतक्या प्रमािात भरता येईल हततका : ‘बह तेक 
हमत्रमंडळी खच्चनू दारू हपऊन बेहोष िंाली असावीत.’ - कथाही ६५. २. जोराने; त्वषेाने : ‘कावळ्यानं त्येला 
खच्चनू टोर् मारली.’ - गोता ६७. 
 
खजबज  स्त्री. दबलेला आवाज. 
 
खजबजिे अहि. खसपस आवाज करिे : ‘अंधारात काहीतरी खजबजत होते.’ - वजे १०२. 
 
खजमत  स्त्री. हखजमत; मेहनत; र्ाकरी; नोकरी; काम; कायच : ‘राजे यानी रावसाहेब आजलग 
खोटी करून ठेहवले ते यखाहद खजमत सागंावी म्हिोनर् ठेहवले आहे.’ - पेद २५·२८. 
 
खजानची, खजानजी प . कोषाध्यक्ष; खहजनदार; हतजोरीवरील अहधकारी : ‘धाकट्यास 
खजानर्ीर्ें काम...’ - मइसा ५·४२. [त . खिंान्र्ी] 
 
खजानचीणगरी स्त्री. कोषाध्यक्षारे् काम, ह िा; खहजनदारी. 
 
खजाननीस पहा : खणजनदार 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खजानपूर हव. ज्यार्ी गंगाजळी सदोहदत भरलेली आहे असा; समृद्ध; श्रीमान. खाजानपूर असाही 
शब्द आढळतो : ‘खजानपूर आहों तें कळतर् आहे.’ - मइसा १२·७०. [अर. हखिंाना + फा. पूर] 
 
खजाना  प . तलवारीच्या पात्याच्या म ठीजवळील रंुद भाग. [फा.] 
 
खजाना, खणजना प . १. भाडंार; हतजोरी; कोष; रव्यहनधी : ‘खजानाहह पूवचवतप्रमािें नाहन.’ - 
हदमरा १·१६५. २. सरकारी जमा; राज्यारे् उत्पन्न; दौलत; सरकारी उत्पन्न. ३. संग्रह; हनधी; साठा; खाि : 
‘हव्ानल्स्थतीर्ा भहरला खजाना ।’ - स्वान  १०·२·२५. ४. कारंजाला पाण्यार्ा प रवठा करिारा त्याजवळर्ा 
बाधंलेला हौद : ‘कारंजारे् हौद खजीने ध ऊन करा हनमचळ स्वकरन ।’ - होला ८०·११७. ५. हमठागरासाठी 
राखलेला पाण्यार्ा साठा. ६. (सामा.) पािीप रवठा करण्यासाठी उंर्ावर बाधंलेली टाकी. ७. बदं कीर्ी 
कोठी, कोठा, पेट; कान्द्याजवळर्ा भाग. यात दारू राहते. खेळण्यातील दारू उडवण्यार्ी, बार उडवण्यार्ी 
उखळी; एक तऱ्हेर्ा गरनाळ. ८. हखसा; कप्पाः ‘खाशा हर्लखतास रुप्याच्या कड्ा व खजीने व वाद्या व 
ग ंड्ा तयार करून पाठहविे.’ - पेद १८·१६. [फा. खजाना] 
 
खजानेदाखि(करिे) पोते जमा (करिे); खहजन्द्यात जमा (करिे) : ‘ऐवज सत्वर खजानेदाखल 
करिे.’ - जोरा ७. 
 
खजाळ, खज्जाळी, खजेळी हव. १. नेहमी भाडंिारा; भाडंखोर; व्रात्य; खवर्ट; कलहहप्रय; 
कज्जेखोर : ‘पि त्याला बायको हमळाली खजाळ.’ - बाब १६. २. हवषयलंपट; काम क. 
 
खजाळी  स्त्री . क र्ाळी; खोडी; रे्ष्ा; क रापत; क र्ोद्यपिा. 
 
खजाळ्या हव. खोड काढिारा; हर्डविारा : ‘श्रीधरपतंासारखा धीमा परंत  खजाळ्या प रुष...’ - 
यख ६९. 
 
खणजनदार, खजीनदार, खणजनेदार, खजीनेदार प . कोषाध्यक्ष; खहजन्द्यार्ा अहधकारी; संस्था, 
राज्य इत्यादीर्ा पैसा ज्याच्या ताब्यात असतो असा मािूस. [फा.] 
 
खजीि हव. लहज्जत; ओशाळा; खेदय क्त; शरझमदा. [फा. खजल्] 
 
खजुरा प . शकंरपाळे. (व.) [झह.] 
 
खजुरा, खजुरी दोरा अनेक पेडारं्ा झकवा पदरारं्ा वळून केलेला जाड दोरा. 
 
खजुणरया प . उसार्ी एक जात. खज रासारखा रंग असलेली उसार्ी एक जात. [सं. खजूचर] 
 
खजुरी स्त्री. १. खज रीरे् िंाड. हे झशदीच्या िंाडाप्रमािे वाढते. यार्ी वाळलेली फळे म्हिजेर् खारका. 
२. खज रारे् रानटी िंाड. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खजुरी स्त्री. ‘दोहन पदरी वळलेला’ - (तंजा.) 
 
खजूर प . खज रीच्या िंाडारे् फळ; खज रीर्ी बी. [सं. ख जचर.] 
 
खजूरछडी स्त्री. रेशमी वस्त्रावर काढलेली खज राच्या पानासारखी आकृती, वलेपत झी, नक्षी. 
खजूरी बोऱ्या हजच्यात खजूर बाधूंन येतो ती हातरी; र्टई; बारदान. यातील खजूर काढून घेतल्यावर ते 
न सते टाकाऊ बनते व त्यावर माशा घोंघावतात. यावरून पोकळ डोलारा; फट फहजती : ‘त्यारं्ा तेथें कसा 
खज री बोऱ्या उडाला यार्ी ज्यानंा माहहती होती...’ - हवि १२७. 
 
खजेिी स्त्री. कळ; ख सपट; क रापत. पहा : खजाळी (क .) 
 
खजेिो प . खजेली करिारा; क रापत काढिारा. (क .) 
 
खजोरी पहा : ‘खजूरछडी’ : ‘सोहडला झदड काहढली बोभाटार्ी खजोरी डाझळबी काळी र्रंकळा िंळिंळी.’ 
- लोसामा ५/३१. 
 
खज्जाळी हव. उठवळ; हलकट. (बे.) 
 
खॅंञ हिहव. कोठे. (राजा.) [सं. क्व.] 
 
खॅंयचो कोठला. (राजा.) 
 
खट प . (संगीत) आसावरी थाटातील राग. गानसमय हदवसार्ा द सरा प्रहर. 
 
खट न. क्षत; जखम; व्रि; वि; गळू; फोड. 

स्त्री. घट्टा; वि : ‘पािी वाहता ंखटी पडल्या खादंी कावड ड ल्लतसे ।’ - अफला ७७. [सं. क्षत = 
जखम] 
 
खट स्त्री. १. क ं धा िंालेली शतेजमीन; वखरण्यात न आलेली जमीन. (व.) २. अंगावर, पदाथावर 
र्ढलेले घािीरे् कीट; मळ; केरकर्रा. (हि. पडिे, जमिे.) (वा.) खट काढिे - १. सपाटून, जोराने 
मारिे. २. खरडपट्टी काढिे. खटी खापरी िागिे, जािे - १. अंग घािेरडे, खरबरीत होिे. २. (ल.) 
संप ष्ात येिे; नष् होिे (धंदा, कारखाना, काम); उधळिे; नाहीसे होिे; ध ळीला हमळिे (दौलत); 
नेस्तनाबतू, जमीनदोस्त होिे (इमारत इ.). [सं. खट = गवत, घाि] 
 
खट स्त्री. १. (हवटीदाडूं) हवटीला दाडूंने टोला मारताना दाडूं जहमनीला लागला तर ‘खट’ असे 
म्हितात. २. (खटखट) आवाज; खट् असा ध्वनी : ‘कोि दाराभोंवतन खटखट कहरतें.’ - कफा १६. [ध्व.] 
 
खट न. रसायनशास्त्रातील एक मूलरव्य. [इं. कॅल्ल्शअम] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खट हव. खट्याळ; खोडकर; द्वाड; नष्; द ष् : ‘ठस ठोंबस खट नट ।’ - दास २·३·३२. २. हनलचज्ज; 
हलकट. (माि.) ३. ब्याद : ‘ही खट एकदा ंय रोपातून हनघाली असता बरी.’ - हन ९२८. ४. हपशाच्च. ५. 
द जचन : ‘त का म्हिे बेट्या । भाडंवल नलगे खट्या ।’ - त गा २९७४. (गो.) [सं. शठ] 
 
खटकखटक हिहव. कटकट असा आवाज. [ध्व.] 
खटकि, खटकन, खटकरे, खटकणर हिहव. खटकन; िंटकन; सटकन; त्वहरत. 
 
खटकिारा हव. पसंत नसिारा; मनाला त्रास देिारा : ‘एक खटकिारी गोष् बोलावी का नको...’ 
- राऊ २४३. 
 
खटकिे  अहि. टोर्िे; बोर्िे : ‘ही गोष् हवनोहदनीच्या मनातं काटं्याप्रमािें खटकली.’ - पपे्र ६५. 
[ध्व.] 
 
खटकमय  न. षटकमच; हनवाहार्ी सहा कमे. [सं. षट् + कमच] 
 
खटकमय  न. त्रासदायक; र्ेंगट; रेंगाळत र्ालिारे, हतरस्कार वाटिारे काम [सं. षट् + कमच] 
 
खटका प . १. काठीर्ा, र्ाबकार्ा ‘फट्’ असा आवाज. २. भाडंि; तंटा; िंगडा. (हि. उडिे.) ३. 
(वाद्य) कोिताही स्वर वाजवीत असता त्याच्या मागच्या अगर प ढच्या स्वरास िंटका देऊन त्या दोन 
स्वरापंासून उत्पन्न केलेला हमश्र स्वर. ४.अडकि; क ते्र; कोयंडा वगैरे बसवताना खट् असा आवाज करिारे 
मळसूत्र, अडकवि; त्यार्ा होिारा ‘खट्ट’ असा आवाज, नाद, ध्वनी. [सं. क्षत] 
 
खटका प . १. मनात ठेवलेला, आलेला संशय, अंदेशा, हवकार. (हि. येिे, मनात राहिे.) २. हवत ष् 
आल्याने होिारे भाडंि. (हि. उडिे) 
 
खटका प . बारकावा : ‘मला प िेरी भाषेरे् खटके जमायला लागले होते.’ - कोसला ६२. 
 
खटका प . (संगीत) कंसात हलहहलेला स्वर दोन वळेा अहत र त लयीत म्हििे. 
 
खटका, खटके प . न. (जेज री) खंडोबाच्या पूजेरे् गंध उगाळिे, पािी देिे इ. कामे करिारा धनगर. 
 
खटकामुख हस्त  (नृत्य) करंगळी व अनाहमका ही बोटे तळहाताकडे वाकहविे, अंगठा उभा ठेवनू 
त्यास तजचनी व मधले बोट हर्कटहविे. 
 
खटकाविे सहि. रागाविे; खरडपट्टी काढिे. 
 
खटकूळ  न. १. कजच फेडण्याला अगर सारा देण्याला हजगहजग करिारे, कटकटीवार्ून ऋि 
देत नाही असे कूळ, असामी, खंडकरी, ऋिको. २. खर्ाला मागे घेिारा मािूस; हर्कू्क. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खटके न. खडग. 
 
खटक्याचे घड्याळ अर्ूक कालमापनासाठी ज्या घड्ाळातील काटा इच्िेन सार थाबंहवता अथवा स रू 
करता येतो असे घड्ाळ. 
 
खटखट, खटखटी एक िंाड, यार्ी फळे गोड असतात. ‘खटखटारे् : िंाड दोनतीन प रुष उंर् वाढते.’ 
- फहर् ७४. 
 
खटखट, खटखटा स्त्री. १. कटकट; त्रास; कंटाळा; कंटाळवािे काम. २. मोठ्याने र्ाललेले 
भाडंि, कज्जा : ‘धंदा खटखट आहि लटपट ।’ - दास २·३·७. ३. बडबड, बोलण्यार्ी हपरहपर. 
 
खटखटाळिे सहि. आग्रह करिे; मागे लागिे. 
 
खटखटीत हव. १. कोरडा; वाळलेला; खडखडीत; वाळल्याम ळे कडकडीत िंालेली (एखादी 
ओली वस्तू.) २. स्पष्; हनभीड; हनस्पहृ (भाषि, वक्ता). पहा : खडखडीत 
 
खटखटे  न. १. शतेातील पक्षी इ. उडून जाव ेम्हिून केलेले खटखट आवाज करिारे यंत्र. २. 
(ल.) हनवाहासाठी लागिारा रोजगार, साधन, धंदा; मज री इत्यादी. ३. ग ळार्ा झकवा गूळ-खोबरे यारं्ा 
अहत टिक असा हलवा, हर्की; ग डदािी. (गो.) [ध्व.] 
 
खटखट्या हव. कटकट लाविारा; भाडंि करिारा; भाडंखोर. 
 
खटगुळ  हव. १. खोडकर; नाठाळ (पशू). २. पहा : खचरट 
 
खटिे अहि. १. थाबंिे; ख ंटिे; अडिे; अडथळा होिे (काम, धंदा इत्यादीमध्ये); रुसून बसिे (मािूस). 
२. (ल.) थकिे; तहकूब होिे. ३. (ल.) हट्टाला पेटून कोिारे् न ऐकिे; मागे राहिे; घट्ट उभे राहिे. ४. 
खलेल असिे; अडिे. (घोडा.) [सं. खट्] 
 
खटिे अहि. मेहनत करिे : ‘अधचपोटी राहून मज रानंी खटावं का?’ - धाधो ३४६. 
 
खटनट स्त्री. १. काळजी; त्रास; उपद्व्याप (अन्नवस्त्र, पालन-पोषिा इ. र्ा). (हि. काढिे, सोडिे.) २. 
कटकट; भाडंितंटा. 

हव. १. टाकाऊ; नासलेला; वाईटसाईट; ओंगळसोंगळ; नासका. २. ल च्चा; ठक; लबाड; द ष् : 
‘खटनट येकवहटले । र्ोरटे पापी ।’ - दास १९·३·८. 
 
खटनट्या हव. भाडंखोर; घासाघीस करिारा. 
 
खटना, खटरी हिहव. तात्काळ. (िंाडी.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खटपट स्त्री. १. धडपड; पहरश्रम; उद्योग. २. त्रास; दगदग; मेहनत; यातायात; उलाढाल; घालमेल; 
नाना तऱ्हेर्ी लहानमोठी कामे : ‘या व्यथच खटपटा । कहरत आहे ॥’ - रा्ा १२·१२१. (हि. करिे, घालिे.) 
३. भाडंितंटा; हकरहकर. ४. वाद; र्र्ा. [सं. घटपट] 
 
खटपटिे अहि. भाडंिे; कज्जा करिे : ‘ऐसन शास्त्रें खटपटती । एकार्ें एक न माहनती ।’ - ह २७·३५. 
[ध्व.] 
 
खटपटे  न. खटपटीच्या कामाबिलरे् वषासन, नेमिूक : ‘धारपाचं्या वशंाकडे असलेले 
दरसाल दहा रुपयार्ें खटपटे कवे याचं्या वशंाकडे स रू केलें .’ - आत्मवृत झ ४६. 
 
खटपट्या, खटपटी प . स्वयंपाक्याच्या हाताखाली इतर कामे करिारा मािूस. हव. १. मेहनती; 
उद्योगी; बारीकसारीक, मोठ्या कामात उत्स कतेने िंटिारा; सवचत्र खटपट करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे 
असा. २. धाडसी; कल्पक; क शल; िातीर्ा; धडाडीर्ा; उलाढाल्या. 
 
खट-प्रकपड प . (वै.) कॅलहशयमरे् क्षार हनमाि करिारी गं्रथी. 
 
खटबाविी स्त्री. कळसूत्री बाह ली. (िंाडी.) 
 
खटमट  स्त्री. पूिच परत फेड. 
 
खटमि  प . ढेकूि. [झह.] 
 
खटमार  प . अपानद्वारी झकवा कानातं लाकडी ख ंट्या ठोकण्यार्ी हशक्षा. 
 
खटर प . बलैगाडी इत्यादनरे् र्ाक वाजताना होिारा आवाज. 
 
खटरक, खटराक पहा : खटराग 
 
खटरपटर स्त्री. सटरफटर, हर्ल्लर हजनसारं्ी रास, समूह. 
 
खटराग  हव. त्रासदायक; न पटिारा; क्लेशदायक (मािूस, धंदा, काम.) 

स्त्री. १. ब्याद; पीडा; लर्ाडं; लटाबंर. (हि. लागिे, मागे लागिे, घालहविे.) २. घरातील 
जड-बोजड वस्तू; घोड्ारे् सामान; बाडहबिाईत (जेव्हा अवजड, त्रासदायक असेल तेव्हा म्हितात.) 
 
खटिा, खटिे प . न. १. जमीनज मला; घरदार; ग रेढोरे; झजदगी. २. पहरवार; इतमाम; लवाजमा; 
बाडहबिाईत; प्रवासी सामानस मान : ‘नागोपतंानें आपलें  सवच खटलें  रवाना केलें  होतें.’ - हवहक्षप्त १·३०. ३. 
क ट ंब; पत्नी, कारभारीि. ४. पोट भरण्यार्ा उद्योग; व्यापारधंदा. (वा.) खटिा ओढिे, खटिे ओढिे - 
संसार व्यवल्स्थत र्ालविे. खटिा तुटिे, खटिे तुटिे - संबधं स टिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खटिा प . १. (कायदा) हफयाद; न्द्याय हमळहवण्याकहरता न्द्यायालयात केलेला दावा; कज्जा : 
‘हायकोटारे् जज्जस द्धा त्यारें् समोर र्ाललेल्या खटल्यातं इतकें  लक्ष घालीत नसतील.’ - नाक  ३·१. २. 
त्रासदायक काम; भानगडीरे्; ग ंताग ंतीरे् काम, म िा, प्रकरि, बाब; लर्ाडं. [क. कटले = हफयाद, परंपरा, 
पद्धत.] [सं. कलत्र] 
खटिाखोकिा प . संसार, व्याधी; व्यथा; प्रकृती इ. : ‘वय उताराला लागले म्हिजे 
खटल्याखोकल्यारे् बोलत र्ावडीत....’ - घरदार ५४. 
 
खटिेखोर हव. १. भाडंखोर; कज्जेदलाल : ‘खटलेखोर तो मश्र न्द्म ल् ख ।’ - ऐपो २६९. २. क शल; 
धाडसी; हहकमती; योजक. (कर.) 
 
खटिेवाईक हव. क ट ंबवत्सल; जमीनज मला, पहरवार असलेला; संसारी 
 
खटविी न. हमरी, मीठ वगैरे असलेले भाजीरे् पािी. पहा : कट 
 
खटविे  सहि. खर्च करिे : ‘र्ागंला दीड रूपया खटवला मी.’ - वासू ७५. 
 
खटवांगपािी हव. हातात सोटा घेतलेला. 
 
खटवे न. १. हस्त्रयाचं्या पायातंील लहान जोडव.े २. पायाचं्या बोटातं घालण्यारे् दोन वढे्यारें् र्ादंीरे् 
वळे; जोडव्यारं्ी अडवि. 
 
खटंग न. खाट; बाज. [सं. खट् वागं] 
 
खटंगनटंग हव. बरावाईट; कसातरी. (व.) 
 
खटंगळी खोडी, क रापत (हि. काढिे). 
 
खटा प . पोलादार्ा एक प्रकार. 
 
खटा, खटे हव. खटू्ट; नाराज; नाखूष : ‘तथाहप ते आले याजम ळें  मल्हारबा आमळसे खटे आहेत.’ 
- पेद २·३६. (वा.) खटा करिे, खटे करिे - नाराज करिे. ‘लोक तो फारसे खटे केले होते.’ - पेद ३३·३०१. 
 
खटाई स्त्री. कलह; भाडंि : ‘आम्ही लोक खटाई (आहे) हसलहे नाहन त्या स्थलन हसलह करून उभयेता 
येकहर्त झ करून सोडावे.’ - इएम पी ९९. 
 
खटाई स्त्री. १. आंबटपिा; आंबटाई. २. आंबट रस; आंबटपिा असिारा पदाथच (खाद्य झकवा 
रासायहनक पदाथातील); झर्र् झकवा आंबट पदाथारे् पािी (भाडंी स्वच्ितेसाठी), ३. आंब्याच्या वाळलेल्या 
फोडी. [झह. खट्टा = अम्ल.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खटाई स्त्री. कापिी. पहा : कटाई (वा.) खटाई काढिे - खोड मोडिे; खरडपट्टी काढिे; खटी मोडिे. 
(व. ना.) 
 
खटाखट, खटाखटा हिहव. फटफट, र्टर्ट, खटखट आवाज होऊन (रुपये देताना, र्ापट 
मारताना, तोंडात, म स्कटात देताना). [ध्व.] 
 
खटाटोप प . १. मोठे अवडंबर, तयारी, बेत, र्ळवळी. २. मोठा डौल (पहवत्रपिा, हवद्या 
इत्यादीर्ा.). ३. गोंगाट; गोंधळ व गडबड : ‘दमनकातें खटाटोपें येता ंदेहखला ं ।’ - परं् १·१६. ४. थाट; 
देखावा. ५. पसारा; उलाढाल (कामारं्ी, धंद्यार्ी); उद्योगार्ा उपद्व्याप. ६. (सामा.) मेहनत; व्याप; 
यातायात; दगदग. ‘हवधवे लागन क ं कूम ठेव । खटाटोप कायसा ।’ - नव २०·१७९. 
 
खटाटोप प . सपाच्या फिेर्ा पसर; उभार : ‘जालीया दोहन सहस्त्रभ जा सहस्त्र एक  खटाटोप’ - 
उह १७९२ [घटाटोपः] 
 
खटाटोपी, खटाटोप्या हव. १. मेहनती; उद्योगी. २. पोकळ प्रदशचन करिारा, करण्यार्ी इच्िा 
धरिारा; खटाटोप करिारा. 
 
खटाड हव. क ं ध्याच्या, पड्ाळाच्या गवताने व्यापलेले शते. (व.) [खं. खट] 
 
खटाय स्त्री. खटाई; वडेेपिा. (गो.) [सं. शठ] 
 
खटारिे, खटाविे अहि. मरिे (साकेंहतक भाषेत रूढ). 

उहि. नाश करिे; उद्ध्वस्त करिे (देश, गाव वगैरे). [सं. खट् वा] 
 
खटारा प . १. वाहनार्ा जीिच सागंाडा; कवर्; सामानाहशवाय भाग; सरंजामाखेरीज हजन्नस (घर, 
गाडी, पालखी, जहाज या गोष्ी सामान, बलै, दोरखंड इ. च्या हशवाय असता). २. धूड; अवजड वस्तू; 
हनरुपयोगी, वापरण्यालायक नसलेली वस्तू, यंत्र. ३. मोठा गाडा; बलैगाडा; िकडा; पालखी; मेिा. ४. बैल 
रहाटाला र्ालत नसेल तर त्याला हशकवण्यासाठी एक लाकूड प रून त्याला जोडलेले जोखड. [सं. क्षत झा] 
 
खटारा, खटाऱ्या हव. (ल.) म्हातारा; रोडावलेला; अशक्त; हनरुपयोगी (मािूस, जनावर). 
 
खटारा प . गलबतार्ा एक प्रकार : ‘र्ार खटारे जाया होते तरी दहा नव ेकेले जाते.’ - पेद ३३·२२. 
 
खटाििे, खटाळिे उहि. १. आग्रह करिे; हनकड, तगादा लाविे; खनपटीला बसिे. २. सूर्ना 
करून आठवि देिे; उद्बोधन करिे. ३. प ढे ढकलिे; लाबंिीवर टाकिे. 
 
खटािा  पहा : खटिा, खटिे ३ : ‘बापानं हदली लेक कामाच्या खटाल्यात ।’ - जामामा २८५. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खटास स्त्री. आंबटपिा (फळ वगैरेर्ा). [झह.] 
 
खटासिे सहि. खाऊन टाकिे. 
खटाळभर हव. प ष्ट्कळ; अहतशय. (को.) 
 
खटाळे न. हनकड : ‘लेक रवाळीयेच्या कामार् ंखटाळं ।’ - लोले २३१. 
 
खटांबा प . (क्व.) १. आंबट आंबा. २. रानआंबा. 
 
खटी स्त्री. खोड. (हि. मोडिे.) (गो.) 

हव. द्वाड; खाष्. पहा : खट 
 
खटू पहा : खटवे 
 
खटे, बटे्ट हव. गोड नव्हे ते; खारट, आंबट वगैरे. [सं. क्षार, क्षारट.] 
 
खटेिी प . जहमनीर्ा मालक. (क .) 
 
खटोखटो हिहव. जलद. 
 
खटोिी  स्त्री. लहान खाट; पलंगडी. (व.) [झह. खटोला] 
 
खट्टर हव. खडतर. (गो.) 
 
खट्टा हव. १. आंबट (फळ). २. (ल.) असंत ष्; त्रासलेला. (हि. पडिे.) ३. उतरलेला; कमी 
िंालेला; हनस्तेज; हफक्का (रंग). ४. हनरुत्साही; उमेद नसलेला. [झह.] 
 
खट्टा प . १. कमरेर्ा साधंा; पाठीर्ा शवेटर्ा मिका; कमरेरे् हाड (जड ओिें वाहहल्याने झकवा बरार् 
वळे ताठ बसून हलहहण्याने जे द ःख झकवा ताठरपिा येतो त्याला अन लक्षून यार्ा उपयोग करतात). २. 
(व्यापक) अहत ताठरपिा; स्वतःर्ी शक्ती झकवा महत्त्व याहवषयी घमेंड. (हि. मोडिे, मोकळा करिे, 
तोडिे, हजरहविे, उतरहविे, प रहविे.) 
 
खट्टा प . खटारा. (खा.) [झह.] 
 
खट्टा अनार एका जातीरे् डाझळब. हे औषधी आहे. 
 
खट्टाबार प . फळार्ा, हपकार्ा द सरा बहर; आंबट बहर. 
 
खट्टा णमठ्ठा आंबट गोड. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खटू्ट, खटू हव. नाराज; असंत ष्; त्रासलेला; नाखूष. 
 
खटे्टर न. पोलादार्ा एक प्रकार. 
 
खट्या हव. १. गळाठलेला. २. कृश. 
 
खट्याविे, खट्याणविे प . म्हातारा बलै. (व.) अहि. १. मरिे. २. हनरुत्साही, हनराश, उदास होिे. 
३. हपच्िा प रविे; हनकड-तगादा लाविे. 
 
खट्याळ, खट्याळनाठ्याळ हव. १. खट; त सडा; हतरसट; द्वाड; द हश्चत झ; वाईट; उपद्व्यापी 
(स्वभाव, वागिूक) : ‘कळों आलें  खट्याळसें । झशवों नयें हलपों दोषें ।’ - त गा २७५४. २. खोडकर; बेरकी; 
नाठाळ; हट्टी; िप्पन्न हटकल्यारं्ा (घोडा, गाय). [सं. शठ] 
 
खट्याळिे उहि. १. रे्तविे; भरीला घालिे; धडकविे; क्षोक्षहविे. २. (ल.) आठवि देिे 
(वर्नार्ी); स्मरि देिे. पहा : खटाििे, खटाळिे 
 
खट्वामरि न. खाटेवर आलेले मरि. मरिकाळी मािसाला काबंळ्यावर उतरवण्यार्ी र्ाल 
आहे. पि एखादा मन ष्ट्य खाटेवरर् मेला तर ते झहद धमचशास्त्राप्रमािे हनहषद्ध मानतात. 
 
खट वांग  न. खाटेर्ा पाय; शकंरारे् एक आय ध : ‘त िें हातनरे् खट् वागं । करी जीवार्ा जीवभगं 
।’ - एभा १९·३. 
 
खट वांग  हव. हटवादी. (गो.) 
 
खड स्त्री. एक प्रकाररे् कोवळे गवत. [सं. खट] 
 
खड स्त्री. १. पाऊस पडल्यानंतर उगवलेले कोवळे गवत. (राजा.) २. गाय, म्हैस इ. ना खाण्यासाठी 
ठेवलेला दािा, कडबा, र्ारा, वैरि इ. ३. खािे (प हष्कारक). (हर्.) ४. (ल.) दाढी; तोंडावररे् केस : 
‘खड भहरत पहरपूिच । मोवळ झपगट विच ।’ - हिप  २·१९·३९. [सं. खट] 
 
खड प . वाटा; हहस्सा. 
 
खडक प . १. प्रस्तरमय थर, भपूषृ्ठ; कातळ; धोंड; खडपा; पाषाि : ‘ज्वालाम खीतून जळजळीत रस 
बाहेर येऊन.... त्यारे् थरावर थर बसतात. या थरातंील उष्ट्िता हनघून गेली म्हिजे त्यारें्र् खडकारे् थर 
बनतात.’ - सृष्ी (खगोल) ३८. २. कातळ, हशला. ३. मोठा खडक; ४. (ल.) कठोर अंतःकरिार्ा, 
पाषािहृदयी मािूस. [सं. क्षटक]. 

हव. १. वाळून कोरडा ठिठिीत िंालेला; खडखडीत (ध तलेले कापड, काष्ठ). २. अगदी 
कोरडी, आटलेली (हवहीर, तळे, गाईम्हशनर्ी कास झकवा स्त्रीरे् स्तन.) ३. लख्ख; र्कर्कीत (प्रभात, 
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उषा). ४. तीव्र, कडक (ऊन, भकू). हकत्येक वळेी ‘कडक’ शब्दाबिलही योजतात. (वा.) खडक िागिे - 
नफा झकवा स पहरिामार्ी आशा धरली असता हनष्ट्फळ होिे. खडकावर पोट भरिे - कोठेही पोट भरिे. 
 
खडकि, खडकन, खडकर पहा : खटकन 
 
खडकिे अहि. वाळिे; वाळून कडकडीत होिे (कापड, सरपि). 
 
खडकिे अहि. संकटात पडून मती क ं हठत होिे : ‘हहमोदकें  आकंठें । खडहकला ंसेहवजहत तटें ।’ - 
रा्ा १७·२५७. 
 
खडकत  स्त्री. खडकाळ जागा. 

हव. खडकाळ. 
 
खडकपाटिी, खडकपात्र स्त्री. म लामा र्ढहवलेली पाटली : ‘हतच्या पाटल्या ताबं्याच्या 
पाटलीवर सोन्द्यार्ा पत्रा मढवनू केलेल्या होत्या. त्या पाटल्यानंा खडकपाटल्या म्हितात.’ - आंटा ५१. 
 
खडकपात्र न. गेंड्ाच्या नाकावरील झशग : ‘पाऱ्यार्ी गोळी खडकपात्राच्या संप ष्ात घालून 
रामभट रवीड यानंन देवदेवरे्श्री नजर केली होती.’ - पेद १८·१००. 
 
खडकिाट प . हव. ठं ठं गोपाळ; काही न हमळिे; ठिठिाट. लाट म्हिजे समृद्धी याच्या उलट. 
 
खडकळ, खडकाळ, खडकाळी स्त्री. १. दगडाळ; खडकार्ा झकवा कठीि पषृ्ठभाग; पाषािय क्त 
जमीन; कातळमय पषृ्ठभाग. २. दगडाळ काळी जमीन. ही नेहमीच्या काळ्या हर्कि जहमनीपेक्षा कमी स पीक 
असते. हहच्यात ओलावा र्ागंला राहतो व कसण्याला जड जात नाही. ३. (ल.) गोंधळार्ा म िा; कठीि गोष्; 
शकंास्थान; कठीि भाग. 

हव. दगडाळ; खडाळ. 
 
खडका प . १. घोर; काळजी. २. पायरव; जवळ येिाऱ्यार्ी र्ाहूल; हालर्ालीर्ा आवाज, ध्वनी. ३. 
खडाजंगी; भाडंि; खटका. ४. खूप खािे; खाण्यावर तडाखा. (व.) (वा.) खडका घेिे, काढिे - कानोसा 
घेिे (जवळ येिाऱ्या मािसार्ा, वस्तूर्ा). [ध्व.] 
 
खडकाधडका प . भाडंाभाडंी; खडाजंगी; कलागत. 
 
खडकाविे सहि. जोराने खडखड आवाज होईल असे वाजविे : ‘वडे्ाने दार खडकावले.’ - पड रे 
४०. 
 
खडकाविे, खडकाणविे उहि. मध्येर् थाबंविे, स्तब्ध करिे. पहा : खडकिे 
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खडकाविे, खडकाणविे उहि. रागे भरिे; कान उपटिे; कान उघाडिी करिे; खरड काढिे. पहा : 
कडकाणविे 
 
खडकी मीठ सैंधव; शेंदेलोि. 
खडकुती स्त्री. सूयाच्या खडतर उन्द्हाने पदाथच करपून जाण्यार्ी अवस्था; जळून जािे : ‘आग्न 
लागला सेती । धान्द्यें बिब्या आिी खडक ती ।’ - दास ३·७·४२. 
 
खडकू, खडक्या  प . हनजामशाहीतील ताबं्यार्ा पैसा; रुपयार्ा सातवा अंश : ‘खडकू द दंडी ही 
नािी । र्ालत होती वऱ्हाड प्रातंी ।’ - श्रीगजानन हवजय. (व.) 

हव. (ल.) लहान; बारीक; क्ष र. 
 
खडकूत  प . जनावराचं्या ख रानंा होिारा एक रोग, ख रकूत. 
 
खडक्या  हव. १. धसम सळ्या; २. स्पष्वक्ता; तोंडावर स्पष् बोलिारा. 
 
खडखड, खडखडा हिहव. १. बलैगाड्ा वगैरेंर्ा खडकाळ रस्त्यावरून जाताना होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे; कोरे कापड, कागद इ. हलवले असताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. २. स्पष्पिे; साफ; 
तडकाफडकी; तोंडावर (बोलिे, उत झर देिे). ३. भराभरा; िंपािंप; (धाविे, जािे). [ध्व.] 
 
खडखडिे अहि. १. खडखड आवाज होिे; तडतडिे; फडफडिे; खरखरिे; र्रर्रिे; वाजिे इ. 
२. (ल). संपिे; पदाथच हशल्लक न राहिे. [सं. खंड] 
 
खडखडणविे उहि. १. मोठ्याने सागंिे; खरडपट्टी काढिे; रागे भरिे. २. खडखड वाजहविे; आवाज 
करिे. 
 
खडखडाट प . १. मोठ्याने खडखडिे, कटकटिे, तडतडिे. २. (ल.) (हरकाम्या भाडं्ाच्या 
आवाजावरून) द र्मभक्ष, द ष्ट्काळ; श कश काट; आत्यंहतक अभाव (पैशार्ी हपशवी, धान्द्यारे् कोठार, हवहीर 
यातील - पैसा, धान्द्य, पािी इत्यादीर्ा); र्िर्ि. [ध्व.] 
 
खडखडीत हव. १. कोरडा व ठिठिीत; वाळून कडक, श ष्ट्क िंालेला (हभजलेली पि नंतर 
वाळलेली वस्तू, पदाथच); कडकडीत (ध तलेले कापड); कडकड, सळसळ वाजिारे (कापड). २. जोमदार; 
हनरोगी; उत्साही; मजबतू; टिटिीत (हवशषेतः आजारातून उठलेला, आजारातून पूिच बरा िंालेला); प न्द्हा 
सशक्त; आरोग्यसंपन्न. ३. धसम सळा; स्पष्वक्ता; र्ोख व्यवहार करिारा. ४. धोपट; खरे; उघडउघड 
(भाषि, व्यवहार, र्ौकशी). ५. नाजूक नसिारे; खडखडीत. (क .) पहा : खरखरीत [ध्व.] 
 
खडखड्या स्त्री. अव. दरवाजातील पट्ट्ट्यापट्ट्ट्यारें् कलमदान : ‘खडखड्ा गोलर्ी केलेल्या 
उभ्या गजासं... हपतळी हबजाहगऱ्यानंन जोडाव्या.’ - मरॅट ७२. [ध्व.] 
 
खडखांबुि प . खाबंानंा हात लावनू खेळायर्ा एक खेळ : ‘खडखाबंला ंखेळ  ।’ - स्थान २१. 
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खडगळ, खडगूळ हव. १. खडकाळ; दगडाळ. २. (ल.) खडंगूळ; कठीि; त्रासदायक; खडतर; 
खर्रट. ३. नाठाळ; द्वाड; खट्याळ (गाय, पश ). ४. हतरसट; हहरवट; क रठा; त सडा; हतडहतडा. 
खडगुत  न. दािा; र्ारा; वैरि. (व.) 
 
खडि, खडीि हव. १. त्रासदायक; ओढाळ; नाठाळ; खट्याळ (जनावर इ.) २. दूध काढताना फार 
त्रास देिारी (गाय, म्हैस); वािंं. 
 
खडिे अहि. पडिे; गळिे; िंडिे (िंाडार्ी पाने) : ‘स्वराज्याच्या कोंदिातंील एक एक तेजस्वी हहरा 
कसा खडत र्ालला आहे पहा.’ - स्वप १२४. 

न. पाने गळालेले िंाड. 
 
खडिे अहि. ठेविे. 
 
खडतर  न. ज ना, क जका िंाप (नारळीर्ा). (को.) 
 
खडतर हव. कठीि; त्रासदायक; भयावह; संकटग्रस्त; वाईट; द घचट; उग्र (मािूस, देश, मागच, गं्रथ इ.) 
: ‘िंाली दडपिन खडतर देवता । संर्ारली आता ंहनघों नये ॥’ - त गा २०१. [सं. खरतर] 
 
खडतर हव. कडक : ‘स यूच खडतरन कीिीं तपों लागला ।’ - गोप्र ८८. [सं. खरतर] 
 
खडतर अमावस्या आहर्श्न, पौष व फाल्ग न अमावस्या. या हदवशी र्ोरी करायला म हूतच र्ागंला असतो 
अशी समजूत आहे. हे हदवस र्ोरानंा श भ असतात. अथात इतर लोकानंा ते कष्कर असतात यावरून. 
 
खडतर औषध तीव्र, अमोघ, रामबाि औषध. 
 
खडतरिे अहि. १. खडखड आवाज होिे (दगडावरून, खडकावरून गाडी गेली असता). २. 
खडबडून उठिे : ‘तेिें स खहनरेहर्ये सदनन । जागरोनी खडतरला ।’ - म सभा १५·१६४. ३. मोठा आवाज 
होईल अशा तऱ्हेने लागिे, आपटिे, बोर्िे, रुतिे, खोर्िे, भेदिे (बाि, दगड, बदं कीर्ी गोळी इ.) : 
‘कृपवाक्शर काळजातं खडतरले ।’ - मोआहद २६·४७. ४. खर्रट होिे; खडतर होिे. 
 
खडतरता स्त्री. कठोरपिा; उग्रता; तेज : ‘सूयास खडतरता र्ढे । धडधडायमान ।’ - दास 
१०·५·१६. 
 
खडतर बीज १. वाईट बी, मूळ; वाईट कूळ; हीन कूळ. २. (ल.) हतरसट, द ष्, खराब मािूस. 
 
खडदूर न. हकरकोळ सामान; अडगळ; हनकामी जनावरे, सामान वगैरे : ‘नेहमन वोिंन शभंर व हजीर 
बेगारीर्ी तीस व उंटेंतटें वगैरे खडदूर शेंपन्नास आहे.’ - मइसा १०·१६७. 
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खडणनगुत स्त्री. कटकट : ‘फालत र्ी खडहनग त नोका करत बसू. र्ाला मन्द्लं त र्ाला लवकर.’ - 
धग ५९. 
खडप प . १. खडक; खडकाळ पषृ्ठभाग; खडकार्ा थर, रास. २. (ल.) भाकऱ्यारं्ा ढीग; खरकट्या 
भाडं्ारं्ा ढीग. 

न. मूठभर काडसरारं्ी, ताटारं्ी पेंढी. पहा : कडप 
 
खडपडिे अहि. तीव्र इच्िेने धडपड करिे : ‘धेन  खडपडौहन मोहें उठी ।’ - रा्ा ११·४०. [सं. खट्] 
 
खडपडिे अहि. खडखड असा आवाज करिे : ‘गोरंू खडपडी बाहहहर ।’ - उगी ३८४. 
 
खडपा, खडपी प . १. मोठा खडक. २ खडकार्ा स टलेला कडा, भाग, स ळका; खडकाळ र्ढि; 
टेकाड; दरड : ‘हकतीही अवघड खडपे असले तरी त्यावंर तन (बकरन) सहज र्ढून जातात.’ - मप  ३-११७ 
 
खडफडीत हिहव. र्ापून र्ोपून : ‘मन जगन्नाथारे्हन प्रसादें खडफडीत नेसैन :’ - लीर्उ २०५. 
 
खडबड  स्त्री. १. हवहशष् आवाज (उंदीर गवतात-मडक्यात गेल्यावर करतो तो). २. 
खडखडीतपिा (जमीन वगैरेर्ा). गडबड या अथानेही हा शब्द क्वहर्त वापरला जातो. [ध्व.] 
 
खडबडखंुटा प . हरकाम्या भाडं्ात पळी घातली असता होिारा खडखड असा आवाज, त्यावरून 
अत्यंत अभाव; हरक्तता (हवहीर, फडताळ, कोठार यारं्ी). 
 
खडबडिे अहि. १. खडबड आवाज करिे. २. गागंरिे; गोंधळिे. 
 
खडबडाट प . खडबड असा मोठा आवाज; गोंधळ. 
 
खडबडीत हव. अहतशय खरखरीत; खरबरीत; खार्खळगे असलेली; ओबडधोबड; बटबटीत; 
असमान. 
 
खडबडून हिहव. दर्कून; एकदम; गडबडून; खडबड आवाज ऐकून : ‘ती खडबडून जागी होते 
आहि उठून बसते.’ - मोर ८३२. 
 
खडबुडिे अहि. १. भेदरिे; अहतशय गोंधळिे. २. खळबळिे; सळसळिे. [ध्व.] 
 
खडवि  न. १. खडकाळ, दगड गोटे असलेली जमीन. २. कडा; त टलेला खडक; स ळकेदार 
र्ढि. (राजा.) ३. बारीक खडे. 
 
खडवा पहा : खोडवा 
 
खडवा प . डोंगर; खडक : ‘पहरसार्ा खडवाहर् जोडला ।’ - ्ा ११·५३९. 
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खडणविे उहि. औताला बलै जोडिे, ज ंपिे. 
 
खडवे न. डोंगरावरर्ी, वळिारं्ी नागमोडी वाट; घाटार्ा टप्पा. पहा : खडवा (राजा.) 
 
खडवे न. जोडव.े पहा : खटवे 
 
खडकशग न. खडझशगीरे् फळ. 
 
खडकशग, खडशेरिी स्त्री. सागवानाच्या जातीर्ा एक मोठा वृक्ष. ह्यारें् लाकूड ताबंूस रंगावर, बळकट 
व इमारतीच्या उपयोगी असते. 
 
खडशेंग  स्त्री. आबईर्ी शेंग. (व.) 
 
खडस, खडसा हव. खिखिीत; दिकट; धट्टाकट्टा (म्हातारा मािूस). 
 
खडस प . गाठोडे, गठ्ठा : ‘खडस सोहडले अपार : पाटोळे हनवहडले पीताबंर ।’ - रुस्व २८०६. 
 
खडस, खडसपट्टी स्त्री. खरडपट्टी; धमकाविी; खडकाविी; खरड (एखाद्याच्या गवार्ी, 
अहंकारार्ी, तोऱ्यार्ी). (हि. काढिे.) 
 
खडसिी स्त्री. १. तोडिे; िाटिे; काटाकाट करिे (वृक्ष). २. (ल.) तासडपट्टी; खरडपट्टी. (हि. 
काढिे.) 
 
खडसिे  उहि. १. फादं्या तोडिे. २. ओबडधोबड रीतीने कसे तरी तोडिे. ३. (ल.) कठोरपिे 
बोलिे; जोराने, खोर्दार, ठसेलसे बोलिे; कानउघाडिी करिे; ताकीद देिे; खरड काढिे. ४. बजावनू 
सागंिे. [क. कीडस  = कापिे] [सं. खद] 
 
खडसपट्टी स्त्री. डोंगराळ प्रदेश. (व.) 
 
खडसमुळी पहा : खडसंबळी १ : ‘क हहरी आवई खडसम ळी ।’ - अमृत ६२. 
 
खडसर  हव. खडकाळ. 
 
खडसंबळ, खडसंबळी, खडसांबळ, खडसांबळी स्त्री. १. आबईर्ी वले; ब्राह्ीर्ा वले. पहा : 
कोयतेवाि, खरसांबळी, खडसमुळी. (तंजा.) २. महाबळेर्श्राच्या आसपास सापडिारी एक वनस्पती. 
हहच्या म ळ्या खातात. 
 
खडसा प . नागंरार्ा म ख्य भाग; नागंरख ंट; जेथे फाळ बसवतात तो भाग. (राजा.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खडसाविे उहि. १. तासडपट्टी काढिे; कानउघाडिी करिे. २. ताकीद देिे; बजाविे. 
 
खडस्तन हव. मोठे; बडे; जाडे. (गो.) 
 
खडळ प . खडा : ‘आहि घासंाआंहतल हरळ  । फेहडता ंलागे वळे  । तें दूषि नव्हें खडळ  । साडंावा कन 
॥’ - ्ा १३·३३६. 
 
खडंग हिहव. खडखडीत वाळिे या अथाच्या हियापदाबंरोबर (धान्द्य, कापड इत्यादीसंबधंी) योजतात. 
(हि. वाळिे, स किे.) 
 
खडंगूळ  हव. खडतर; त्रासदायक; कठीि. 
 
खडंजा प . उभ्या हवटारं्ा थर. 
 
खडा हव. १. ताठ; उभा; सरळ वर गेलेला. २. कायमर्ा; सततर्ा. ३. पोटी तपहशलाच्या रकमा न 
लावता हलहहलेला, प रा न केलेला (हहशबे). ४. अहनहश्चत ठेवलेला; पडून राहहलेला; जो स्वीकारला नाही 
झकवा परतही केला नाही असा (रे्क वगैरे). [झह.] 
 
खडा प . १. लहान दगड; गोटी; गोटा; धोंड्ार्ा बारीक त कडा; दगडार्ा लहान खंड. २. कळी 
(र् न्द्यार्ी); त कडा (गोंद, झहग, कात, खडीसाखर इत्यादीर्ा); अलंकारातील, अंगठीतील मिी, रत्न : 
‘एकेक खडा हनवडक हातन लागला.’ - हवहव १०·५७·१२७. ३. मळार्ा लहान पि कठीि गोळा; (सामा.) 
गड्डा; गोळा; झपड. ४. ग ळार्ी लहान ढेप. [सं. खंड] (वा.) खडा उडिे - १. (ग डग डी ओढताना हतच्यातील 
खडा वर उडतो त्यावरून) सवचस्वी संपिे; खर्च होिे (रव्य, वस्तू). २. आजाराने बेजार होिे; काम करून 
थकून जािे. खडा टाकून ठाव घेिे, खडा टाकून पाहिे - (पाण्यार्ी खोली ठोकळमानाने खडा टाकून 
पाहतात यावरून) अंदाज घेिे; सहजपिे एखादा शब्द टाकून कामार्ी माहहती काढिे; आपले काम होईल 
की नाही यार्ा अजमास पाहिे. खडा न खडा माणहती असिे - एखाद्या कामातील बारीकसारीक सवच गोष्ी 
माहीत असिे. खडा होिे - खड्ासारखे घट्ट परसाकडे होिे. खडा पहारा देिे - सतकच पिे, सावधपिे लक्ष 
देिे, (हवशषेतः स रहक्षततेसाठी.) खडा फुटिे - खडक फ टून पाण्यार्ा ओघ सपाटून बाहेर येिे. खडे खािे 
- खस्ता खािे; कष् करिे; त्रास सहन करिे (दगदगीच्या कामात.) खडे खावणविे, चारिे - पराभव करिे; 
त्रास देिे; सताविे; बेजार करिे. खडे घासिे, फोडिे - १. एखाद्यार्ी झनदा करिे; तिार करिे. २. 
(नावाहशवाय) खूप कष् करिे; दगदग करिे. खडे मोजिे - खडे माडूंन हहशोब करिे (कागदावर हलहहता 
येत नसल्याम ळे). खड्याखड्यांनी डोके फुटिे - अनेक बारीकसारीक गोष्नम ळे हदवाळखोर बनिे, हभकेला 
लागिे (एकार् गोष्ीम ळे नव्हे.) खड्यासारखा णनवडिे, बाजूिा करिे, टाकिे, सारिे - १. एखाद्याला 
क र्कामार्ा म्हिून बाजूला सारिे, करिे; हनरुपयोगी ठरहविे. २. र्टकन वगेळा काढिे, ओळखिे : 
‘राहता ंराहता ंस हशहक्षतारं्ा वगच राहहला व त्यासं मोले यानंन शत्र ूम्हिून खड्ासारखें हनवडून काढलें  आहे.’ 
- हटव्या ५. 
 
खडा प . ित्रीच्या सागंाड्ार्ी काडीवजा काबं. [सं. खंड] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खडा प . १. मळईर्ी (जाळ्यार्ी) बाबंरू्ी काडी. (कातोडी) २. लेपाटी (पाखरे मारण्यारे् साधन) 
यातील टोकदार बाबंरू्ी काठी. 
 
खडाइिे अहि. लग्न करून प्रपरं् र्ालहविे : ‘एिे कोहळिी घरवात खडाइली तहर काइ ।’ - लीर्उ 
१. 
 
खडाखड हिहव. १. खडखड; फटफट; तडतड इ. आवाज करून. २. न अडखळता; फाडकन; 
फाडफाड (वार्न, भाषि.). [ध्व.] 
 
खडाखड, खडाखडी हिहव. १. जागच्याजागी; तत्क्षिी; उभ्याउभ्या. २. ताबडतोब; िंटकन; 
तडकाफडकीने (येिे, देिे, खर्चिे, उत झर देिे) : ‘ऐक्य जालें  खडाखडी ।’ - दाहव १११. 
 
खडागंुडा प . रत्न; हहरकिी. 
 
खडा घाट १. उभी र्ढि; िातीवर येिारा, उभट घाट (डोंगरार्ा रस्ता). २. अप रा ओबडधोबड घाट 
(भाडं्ार्ा आकार), डौल, ठेवि. 
 
खडाचट, खडाचढ प . पोटात हवष्ठेर्ा खडा बनून होिारे द ःख : ‘खडार्ढारे्हन श्रमे । या नाव 
आध्याल्त्मक ।’ - दास ३·६·२९. 
 
खडाचौफेर प . घोड्ार्ी एक र्ाल. 
 
खडाजंगी, खडेजंगी स्त्री. जोरारे्, कडाक्यारे् भाडंि; बोलार्ाली. (वा.) खडाजंगी, खडेजंगी 
मचिे, उडिे - भाडंि ज ंपिे. (व.) [फा. खानह् - जंगी] 
 
खडाटी  हव. खडकाळ; दगडाळ (जमीन, शते). (गो.) 
 
खडाड पहा : खडखडाट, खडाखड 
 
खडाडिे अहि. १. मोठा गंभीर आवाज करिे; खडखडिे; गडगडिे; करकरिे; खरखरिे. २. 
(वानरानंी) केलेले आवाज. [ध्व. खडाड] 
 
खडाडता, खडाणडता स्त्री. खळबळ; गडबड; क्षोभ : ‘एऱ्हवन आय ष्ट्यार्ें सूत्र हबघडता ं। भतूारं्ी उमटे 
खडाडता ।’ - ्ा ७·१८२. [ध्व.] 
 
खडाडा  प . हव. हरकामा, व्यथच : ‘काळ  जात  असे खडाडा : कळीहवन’ - हशव १२१. 
 
खडाणडिे हि. आवशेाने य द्ध करिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खडाि हव. १. ह शार; र्लाख; खमक्या. २. नाठाळ; त्रासदायक; लाथाळ (जनावर.) पहा : खडि : 
‘खडािे आला पान्द्हा ।’ – ्ा. १३·२०५. [सं. कहठन, खट्टन] 
 
खडािा  हव. लाथा मारिारी (गाय). 
 
खडाना हव. खोडकर. 
 
खडाप प . खडक. पहा : खडपा (क .) 
 
खडापानी न. र्ारापािी : ‘इकडे नेओं तहर ग रवा खडापािीया हमळती’ - लीर्पू ४५९. 
 
खडा मसािा आख्खा मसाला : ‘न वाटता ंफडक्यात बाधूंन.... जसाच्या तसा जो टाकतात त्याला खडा 
मसाला म्हितात.’ - गृहश २·५२. 
 
खडाि हिहव. फडाफड; भडाभड; स्पष्. (व.) 
 
खडावि न. पहा : खडवि 
 
खडावा स्त्री. अव. खडाव; खडाय; लाकडाच्या पाद का. लाकडी तळावर कापडी झकवा कातड्ार्ी 
पट्टी ठोकून केलेले पायताि. साधारितः संन्द्यासी, स्वामी इ. खडावा वापरतात. [सं. काष्ठ + वह] (वा.) 
खडावा पायािा असिे - तळपाय र्ापट नसून र्वडा व टार् याचं्यामधील भाग जहमनीला टेकत नाही असा 
पोकळ असिे. हे श भहर्न्द्ह मानतात. 
 
खडाष्टक न. १. अहतशय दे्वष; हाडवैर. (हि. बाळगिे, धरिे.) २. (ज्यो.) षडाष्क; वध वरापंैकी 
एकाच्या राशीपासून द सऱ्यार्ी रास सहावी व द सऱ्याच्या राशीपासून पहहल्यार्ी रास आठवी आली म्हिजे 
त्या दोघातं खडाष्क येते. यावरून वैर हा अथच. [सं. षडाष्क] 
 
खडाळ हव. दगडाळ. पहा : खडाटी 
 
खडाळी  स्त्री. खार; र्ानी; खडी; खडोळी (ना.). 
 
खडांगा  स्त्री. झभतीतील उभी वीट. झभत रर्ताना बह तेक हवटा आडव्या रर्तात, पि मध्येर् एक 
थर उभ्या हवटारं्ा देतात. त्यातंील वीट. 
 
खणडया  प . उसार्ी एक जात. हा टिक असतो. 
 
खणडया  प . एक प्रकाररे् हवष : ‘च्याऱ्ही हवखें हमळवीली असहत : बर्नाग : काळकूट : मेिा : 
खहडया :  तथा : रगतझसगी : ’ - लीर् २·२६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खणडि न. गढूळ पािी. 
 
खडी स्त्री. एक प्रकारर्ा खेळ : ‘हवटी दाडूं र्ेंडू लगोऱ्या वाघोडी र्पें पेंड खडी एकीबेकी ।’ - त गा 
२·३०८१. 
 
खडी पहा : खडीसाखर 
 
खडी स्त्री. १. हलहहण्याच्या धूळपाटीवर घासण्यासाठी अथवा झभतीला रंग देण्यासाठी अथवा 
झभतीसाठी लागिारी माती; हर्किमाती, पाढंरट दगड; खडीर्ा दगड; खडूर्ी माती. २. कापडावर नक्षी 
काढण्यासाठी केलेले हमश्रि (गोंद, अभ्रक); एक हर्कट रंग. ३. या हमश्रिाने काढलेली नक्षी, आकृती. 
खिावंर, र्रंकळावंर खडी काढून घेतात. (हि. काढिे.) [सं. ख(खा)हटका.] 
 
खडी, खडीखपार, खडीखाप स्त्री. खार; र्ानी. (खा.) [सं. खण्ड] 
 
खडी स्त्री. मािसारे् द खिे हपशाच्चबाधेपासून आहे झकवा काय हे ठरवण्यासाठी करायर्ा हवधी. 
देवभक्त, हपशाच्च पाहण्यासाठी गहू, तादूंळ, यारें् एकीबेकी करून पाहतात, ती समसंख्या आल्यास बाधा 
आहे व हवषम आल्यास नाही असे समजतात. (वा.) खडीखापरी िागिे - १. आजाराम ळे अंग सरबरीत 
होिे. २. (ल.) संप ष्ात येिे; नष् होिे. 
 
खडी स्त्री. १. लहान दगड; सडकेवर घालण्यार्ी हगट्टी. रस्त्यावर घालण्यासाठी मोठे दगड बारीक 
फोडून केलेली खडी. २. लाकडी त ळईंखाली बसवलेला दगड. (क .) (वा.) खडी फोडिे - १. दगड झकवा 
खडक फोडून खडी करिे (हशके्षर्ा एक प्रकार). २. (ल.) त रंुगात जािे : ‘आज बोलिारा बाकंा व्यंकू होता 
म्हिून हनभलं. नाहीतर आल्ती खडी फोडायर्ी पाळी.’ - पडघ १२६. [सं. खाहटका] 
 
खडी स्त्री. १. उंर्वटा; टेकडी. २. खालाटी; सह्यारीच्या पहश्चम बाजूर्ी पायर्थ्यार्ी डोंगराळ जमीन; 
घाटाखालील डोंगरवट जमीन. 
 
खडी हव. पहा : खडा. १. उभा, उभी, उभे. २. खरा, खरी, खरे. ३. स्पष्; सडेतोड. 
 
खडी ककमत ल्स्थर, ठोक झकमत. 
 
खडीकुस्ती स्त्री. ग डघे न टेकता प री होिारी क स्ती; उभ्याउभ्यानेर् खेळलेली क स्ती. 
 
खडीखट हव. स्पष्; सडेतोड. (माि.) 
 
खडीखडी हव. पोलादार्ा एक प्रकार. 
 
खडीखाप हव. (लपंडावातील एक सं्ा, त्यावरून) फरारी; लपलेला (नोकर, बायको, र्ोर). 
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खडी गंमत दंडारीर्ा एक प्रकार. 
 
खडीचा दगड अभ्रकाच्या जातीर्ा मऊ खडक. यारे् पेले, बशा नक्षीकाम, मूती वगैरे करतात. पहा : खडी 
 
खडीचोट हिहव. त्यार् जागी; त्यार् क्षिी; खडाखडी. 
 
खडीि पहा : खडि [सं. खट्टन.] 
 
खडी तहसीि कजच देण्याबिल सक्त तगादा : ‘कोल्हाप रातंील सावकारापासून खडी तहसील लाहवलें  
आहे.’ - ऐलेसं ३२४२. 
 
खडी तािीम सन्द्माननीय पाह ण्यारें् उभे राहून स्वागत करिे : ‘ग रुजीस पाहून व त्यास खडी तालीम 
हदल्यानंतर....’- पहरभौ ४७. 
 
खडी फौज सतत तयार - नोकरीत असलेली फौज; य द्धासाठी केव्हाव्ही तयार असलेली फौज. 
 
खडी रेघ मोडी लेखनातील एक प्रकार. पहा : खडे 
 
खडीवाची पासौडी (बैसो घाििे) पे्रमय क्त भाषि (करिे) : ‘तो खडीवार्ी पासोडी बसैों घाली :’ - 
दृपा ३०. 
 
खडीसाखर स्त्री. खड्ाचं्या आकारात असलेली साखर; हमश्री; साखरेरे् स्फहटकासारखे खडे. हहरे् 
दोन प्रकार आहेत - पत्री व साधी. [स.ं खंड] 
 
खडी हंुडी न वटवलेली, न स्वीकारलेली ह ंडी. (वा.) खडी हंुडी राखिे - ह ंडीर्ा स्वीकार न करता 
झकवा खोटी न म्हिता ती वगेळी राखिे. 
 
खडुकमय न. षट् कमच : ‘पहर मािें खड कमच (षट् कमच) राहात असे :’ - लीर् ४·३७. 
 
खडुपािी गढूळ पािी. पहा : खडू : ‘तोहडजे खड  पािी । ते पारकेया ं॥’ - रा्ा १६·८८. 
 
खडुिे पहा : खडुळ 
 
खडुवा, खडवा प . पवचत; खडक : ‘पहरसार्ा खडंवाहर् जोडला ।’ - ्ा ११·५३९. 
 
खडुळ, खडूळ न. गढूळ पािी : ‘सहरता घेऊन येती खड ळें  ।’ - ्ा ११·५५७. 

हव. १. गढूळ; डहूळ : ‘नंदनवननर्ें खड ळ । मानससरोवरनर्ें महंूर्ळ ।’ - हशव ६४४. २. आरक्त; 
लाल (डोळा). 
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खडुळिे उहि. १. गढूळ होिे. २. गढूळ करिे; लाल करिे (डोळे). ३. अंगावर येिे; बेफाम होिे; 
खवळिे. (गो.) 
 
खडू स्त्री. १. एक प्रकारर्ी हर्कि माती; शाडू; पाढंरी माती. २. फळ्यावर हलहहण्यार्ी पाढंरी काडंी. 
पहा : खडी [सं. खंटी] 

प . एक प्रकारर्ा खहनज दगड; र् ना व कॅबाहनक ॲहसडवायू याचं्या कृहत्रम रासायहनक 
संयोगाने खडू बनतो. तसेर् परृ्थ्वीवरील र् नखडीर्ा हवतेील कॅबाहनक ॲहसडवायूशी संयोग होऊन त्यापासून 
खडू होतो. 

हव. गढूळ. पहा : खडूळ : ‘तोहडजे खड पािी । ते पारकेया ं॥’ - रा्ा १६·८८. [सं. खटी] 
 
खडू स्त्री. आजूबाजूर्ा भाग तासून काढल्याम ळे राहहलेला लाकडार्ा अथवा दगडार्ा प ढे आलेला 
भाग (जोखड, दाराच्या िंडपा, प तळा, नक्षीकाम इ. तील उठावदार भाग.). 

हव. दाढी, हमशा, कल्ले नसलेला; खाडू. 
 
खडूिी स्त्री. अंगि. (गो.) 
 
खडूस हव. मािूसघािा; त सडा; वाकडे वागिारा : ‘खडूस... हखडकीमध्ये उभी राहते.’ - वासू १९. 
 
खडूळ हव. गढूळ : ‘खडूळ पान्द्यामंदी मगरमाशार्ा बगंला ।’ - राके ५८२. 
 
खडे स्त्री. (हहशबे) बदंावरील पहहला डाव्या हाताकडील एक रकाना सोडून प ढील उजव्या 
हाताकडील तीन रकानेभर ओढलेली रेघ. 
 
खडे हिहव. कोठे. (क .) 
 
खडेकंकर प . अव. रत्न, हहरे वगैरेंना व्यापक, मोघम सं्ा. 
 
खडेखडे हिहव. उभ्या उभ्या; हातासरशी. (ना.) त्वहरत; लगेर्. [झह.] 
 
खडेखुपटे प . अव. दगड आहि खडे : ‘आंत ल खडे ख पटे आहार् देख.े’ लीर्पू ५४१. 
 
खडे घाट १. नदीवरील कपडे वगैरे ध ण्यार्ा व ते ध िे वाळहवण्यार्ा घाट; धोबीघाट. २. (ल.) 
अहतशय स्वच्िता; ध तलेल्या कापडाप्रमािे स्वच्िता. 

हव. (खड्ा घाटार्ा) अहतशय हनमचळ, स्वच्ि; तेजस्वी; र्कर्कीत. 
 
खडेढोस प . रत्नारं्ा ग च्ि. 
 
खडे दम  उभ्या उभ्यार् : ‘त म्हन कूर् करून र्ला. खडेदम ल टून घेतो.’ - होकै ८९. 
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खडे दोनप्रहर ऐन द पार; मध्यान्द्ह. 
 
खडेबंद प . रोजखडा; कच्चाखडा; कच्चा जमाखर्च. 
 
खडे रान ओसाड, खडकाळ प्रदेश. 
 
खडोखड हिहव. स्पष्पिे; साफ. 
 
खडोखडी हिहव. तडकाफडकी. 
 
खडोळी  स्त्री. खार; र्ानी; खडाळी (व.) 
 
खड्ग न. तरवार. [सं.] 
 
खड् गपात्र न. सोन्द्यार्ा म लामा हदलेली र्ादंीर्ी, हपतळेर्ी अथवा ताबं्यार्ी बागंडी - कंकि. 
[सं.] 
 
खड् गपात्र न. गेंड्ाच्या हाडापासून, झशगापासून केलेले भाडें. [सं.] 
 
खड् गमृग प . गेंडा : ‘खड गमृगें कस्त रमृगें । गोळाग ळें  अनेकरंगें ।’ - म आहद ११५·६०. 
 
खड् गिता स्त्री. तरवार : ‘आत्म्ानाहर्या खड गलता । िेद हनया ंभवार्श्त्था ।’ - ्ा १५·२६६. 
[सं.] 
 
खड् गहस्त हव. १. ज्याच्या हातात तलवार आहे असा. २. (ल.) रक्षिकता : ‘महाराष्ट्र हा भारतार्ा 
खड गहस्त आहे.’ - सावरकर साहहत्य. [सं.] 
 
खड् गांगशाई हव. खट् वागंशाई; बाजेवर हनजलेले : ‘रथाजी पाटील यासं द खिें.... अद्याहप 
खड गागंशाईर् आहेत.’ - मझशयाकंा ४०२. 
 
खड् गूळ  हव. खोडकर. (व.) 
 
खड् गोदक न. सहा प्रकाररे् रस; षड्रस : ‘गाहंठवना मालती मृिाळें  । असोख बावनें बक ळें  । 
खड गोदक मकरंद जळें  । देता ंम खन पोळत ॥’ - नरुस्व ५४१. [सं. षट् + उदक] 
 
खड्डा प . खळगा; खार्; गता; खिलेली खोल जागा. [सं. कतच, गतच] 
 
खड्डा प . प ठ्ठा; प हष्पत्र; काडचबोडच. (ना.) 
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खड्डी स्त्री. पाढंरी हमरी. (गो.) 
 
खड्डी स्त्री. डोके; मानगूट. (गो.) 
 
खड्डडि, खडूि, खडू्डस हव. टकल्या. (गो.) 
 
खड्पसुख न. त्रास; दगदग. (गो.) 

हव. त्राहसक; श्रमी. 
 
खड्या प . िंाळण्यारे्, डाग देण्यारे् एक हत्यार. 
 
खड्या प . सम रातील एक मोठा ताबंडा मासा. 
 
खड्या पहा : खणडया : ‘हवहहरीवर लोक खड्ा ऊस (वारे ऊस) करीत.’ - माआ २९. 
 
खड्याखार प . टाकिखार; टाकिखारार्ा एक प्रकार. 
 
खड्यानाग प . १. बर्नागासारखी एक हवषारी वनस्पती. २. नागार्ी एक जात. याच्या अंगावर 
वत चळे असतात. 
 
खड्या वाघ हर्त झा. याच्या अंगावर हठपके असतात. 
 
खड्िी हव. पाढंऱ्या अंगावर काळे हठपके असलेली मेंढी. (माि.) 
 
खि प . १. खिाळ्यातील एका र्ोळीप रता त कडा. हा दीड हात लाबंीर्ा असतो. २. खोलीर्ा, 
जागेर्ा एक भाग; दोन खाबंामंधील अथवा दोन त ळ्यामंधील अंतर. ३. र्ष्ट्मा; पडवी; सोपा. ४. होडीतील 
दोन आडव्या बसण्याच्या फळ्यामंधील जागा. ५. पेटीतील, कपाटातील, टेबलातील एक भाग, कप्पा. ६. 
इमारतीर्ा, घरार्ा मजला. पहा : खिोखाि. ७. (नाहवक) माल ठेवण्यार्ी जागा. ८. कोठार; तळघर : 
‘मस्त ह डे द गारे् खि ।’ - ऐपो ९. ९. (िापखाना) हखळे ठेवण्याच्या र्ौकटीतील कप्पा. १०. ‘माडीवर माडी 
बाहंधल्या ंत्या त्या माडीच्या भोईस खि मिावें.’ - (तंजा.) [सं. खंड, क. अंकि] 
 
खि प . स्थान; भमूी : ‘जेथ हनरंतराहस खि ।’ - ऋ ४२. 
 
खि प . एखादा खाद्यपदाथच न खाण्यार्ा हनयम (पोळीर्ा, हखरीर्ा, भातार्ा खि); एखाद्या 
देवतेप्रीत्यथच धरलेला हनबधं. [सं. खंड] 
 
खि प . खाि. (राजा.) [सं. खहन] 
 
खि प . मकर संिातंीला क ं कू लावनू वाटायर्ी पार् स गडी. 
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खि प . क्षि. [स.ं क्षि] 
 
खि प . भाडंी, तरवारी इ. एकमेकावंर आपटून होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
खिकत स्त्री. क ळकट; क ळकथा; स्वतःच्या घरच्या अथवा पूवचजासंंबधंी गोष्ी; कथा. (राजा.) 
 
खिकपाट न. (गं्रथ.) ताहलकापते्र ठेवण्यारे्, अनेक कप्पे असलेले कपाट. 
 
खिकरी प . खिण्यारे् काम करिारा : ‘तंव हवद रें धाहडला खिकरी ।’ - कथा ५·१२·४. 
 
खिका प . १. खिहदशी होिारा आवाज; खडाजंगी; भाडंि; गोंधळ; आरडाओरड; गलबला (प ढील 
प्रकारर्ा) - तोफेर्ी सरबत झी, मेघगजचना, हत्यारारं्ा खिखिाट, रागार्ा िंपाटा, रागाने पाय आपटिे, 
खडसाविे. २. पहा : किका, कनका [ध्व.] 
 
खिकादिका प . खडाजंगीरे् भाडंि. 
 
खिकाणविे उहि. जोराने बोलिे; दरडाविे; रागाने बोलिे; हशव्या हासडिे; धमकाविे. 
 
खिकी स्त्री. हलक्या दजारे् कापड. पहा : खंडकी 
 
खिकुदळ स्त्री. १. अहतशय टोर्िी, तगादा, जार्िी; जोरार्ा आग्रह; पाठीस लागिे; जार् करिे 
(हि. घेिे.) २. हनश्चयार्ा, हनधारार्ा बेत; हनग्रह; हट्ट; जबरदस्त व्यासंग (एखादा हवषय साध्य करण्यार्ा, 
कोडे सोडवण्यार्ा) (हि. घेिे.) 
 
खिके न. खिखिाट; खडाजंगी (शस्त्रारं्ी). पहा : खिका : ‘िंालें  मोठेहर् त्या रिन खिकें  ।’ - 
मोकिच ३१·५१. [ध्व.] 
 
खिक्या हव. १. खमक्या; किक्या; खिखिीत; रोखठोक्या; दाडंगा. २. िंपाट्यार्ा; आवशेी; 
उत्साही. 
 
खिखि, खिखिा हिहव. घिघिा; दिदिा; खिखि आवाजाने; घंटा, र्मचवाद्य इत्याहदकारं्ा 
आवाज करून : ‘खि खि खि खि वाजे ढोल रे ।’ - दाहव ४३१; [सं. खिखिाय / ध्व.] 
 
खिखििे अहि. खिखि शब्द होईल असे वाजिे; आवाज होिे; दिदिाट होिे. 
 
खिखिाट प . मोठा, खिखि आवाज; दिदिाट, घिघिाट अशासारखा मोठा ध्वनी : ‘आकाशन 
खिखिाट होत असंभाव्य ।’ - कथा १·१३·१३१. [ध्व.] 
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खिखिीत हव. १. मोठी गजचना करिारे (आवाज, घंटा); खिखि वाजिारे. २. हनरोगी; 
धडधाकट (म्हातारा). ३. स्पष्वक्ता; उघडउघड; प्रामाहिक (भाषि, व्यवहार). ४. खडखडीत वाळलेला 
(ध तलेला कपडा); कडकड वाजिारे; सळसळिारे (कोरे कापड). [ध्व.] 
 
खिखापडी पहा : खिपट 
 
खििे उहि. १. खोदिे; उकरिे. २. गंजिे; खािे; जळिे (धातू वगैरे); र्रिे; आतून र्ाविे; िंोंबिे 
(गळू वगैरे). ३. (ल.) (भाडंि) उकरून काढिे; ओघास आििे; तोडून काढिे (मतप्रदशचन, शाबासकी 
वगैरे). ४. पोखरिे (पाण्याने झभतीर्ा पाया). ५. उकळिे; ज लमाने काढिे; खिून काढिे (पैसा, ग ह्य). ६. 
जोरजोराने काढिे (ओकाऱ्या, खोकला वगैरे). (वा.) खिून काढिे - १. (ओकारी, रडे इ. येईल असे) 
जबरदस्तीने करिे. २. खोलवर र्ौकशी करून माहहती काढिे. ३. नेस्तनाबतू करिे; समूळ नष् करिे. [सं. 
खन्] 
 
खििे उहि. दूर करिे; नष् करिे : ‘गभचद ःखारे् खिोहन खत । मरिार्ा घात मी करीन ।’ - एभा 
२३·४५९. [सं. खन] 
 
खििे सहि. त्रास देिे. [सं. क्षि, खन्] 
 
खिती स्त्री. १. खिण्यार्ी हिया; खोदिे; उकरिे (हि. लाविे, करिे.) २. ठ सठ सिे; िंोंबिे; 
जळजळिे; क रतडिे; आग होिे (जखम वगैरेर्ी). ३. (ल.) टोर्िी; जार्िी; ससेहमरा; सततरे् ट मिे 
लाविे; मागे लागिे (हि. घेिे.) ४. जोरार्ा, हनश्चयार्ा दृढ व्यासंग, हव्यास (अभ्यासार्ा). ५. शोषि; ओढ 
(हि. लाविे.) 
 
खिते, खितोड  न. क दळ, हत्यार, पहार वगैरे जमीन खोदण्यारे्, जहमनीत भोक पाडण्यारे् 
साधन. [सं. खहनत्र] 
 
खिपट, खनपट  स्त्री. हनग्रहाने, हनश्चयाने हपच्िा प रविे; आग्रह; हट्ट; हनग्रह. (रूकार 
हमळण्यासाठी, लहान म लारं्ा) हट्ट, रुसवा, एखाद्या गोष्ीर्ा, अभ्यासार्ा हपच्िा. [सं. क्षिपट] (वा.) 
खिपटीस िागिे, बसिे, येिे - हपच्िा प रहविे; शवेटास नेिे. 
 
खिपट  न. तरवारीस, हकरकोळ दाहगन्द्यास वगैरे झनदाव्यंजक शब्द. 
 
खिपडे  न. ओल्या जहमनीतील ढेकळे काढण्यार्ा लाकडी औत. [सं. खन् + पत्र] 
 
खिपी हव. खििारा. (गो.) 
 
खिपूट, खिपूस न. १. टोक; हिंलपी; सल; धस; ज्याने फाटले जाईल असा प ढे आलेला 
भाग. (हि. भरिे, जािे, हशरिे, लागिे.) २. िंाडार्ा ख ंट; ओंडका; यावरून मूठ (तरवार, र्ाकू, भाला, 
िंाडू वगैरेर्ी); र्ौरंगाच्या पायार्ा ख ंट. ३. (सामा.) एखाद्या हजन्नसार्ा अवशषे. 
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खिमाती स्त्री. खिून काढलेली माती. 
 
खिाखि, खिाखिा हिहव. खिखि आवाज करून, होऊन. पहा : खिखि 
 
खिाखिी, खिाजंगी स्त्री. खडाजंगी कज्जा; हातघाईर्ी लढाई; जोरारे् भाडंि; तंटा : ‘मोठी होती 
खिाखिी ।’ - ऐपो ८५. [ध्व.] 
 
खिाि प . खिखिाट; हवहशष् आवाज. [ध्व.] 
 
खिाििे अहि. खिखि असा आवाज होिे, करिे; खिखििे. 
 
खिािता हव. मोठ्या आवाजातला; जोरदार : ‘खिाित्या शब्दारं्ा उपयोगही मी नाण्याइतकार् 
बेताने, हात राखून करतो, हे त ला ठाऊक आहे.’ - काआ ९. 
 
खिािा  हिहव. खिखि आवाज करून; खिहदशी खोर्ून : ‘लागता ंहृदझय बाि खिािा ।’ - आता 
१६. 
 
खिाळे, खिेरे न. बायकाचं्या र्ोळ्याचं्या खिार्ा एक तागा; तीनर्ार खि होतील एवढा कापडार्ा 
त कडा. 
 
खणिया  स्त्री. पटागंि : ‘तेथ खहियारं्ी सोवानी । काईं साघंो ।’ - हशव ६४६. 
 
खिीक  हव. हट्टी; खोड्ाळ : ‘मोठा, खिीक दहधवटा प्राशीत घटघटा ।’ - अमृत ४६. 
 
खिीि  स्त्री. आवि काढिी; उपटिे (भातारे् रोप द सरीकडे लावण्यासाठी); खिती. 
 
खिुवाि, खिुवाळ, खिुवाळा हव. १. खरबरीत; खि असलेला; खडखडीत : ‘अप्रवृत झनरे् खि वाळे 
। कोंभ हनघती सरळे ।’ - ्ा १५·१६५. २. कठीि; हनष्ठ र : ‘तैसा कमाऐल शवेट  । खि वाळा होय ॥’ - ्ा 
१८·१८६. 
 
खिू प . शत्र;ू हवरोधक : ‘आटकेपासून रामेर्श्रपयंत येकित्री राज्य जाहालें . झहद स्थानात एक 
नजीबखान मात्र खिू राहहला आहे.’ - भाब ४०. 
 
खिोखिी हिहव. जागोजाग : ‘जैसी रत्नें खिोखिन । वस्त्राहंस रायारे्ना ।’ - हिप  २·४९. 
 
खिोखि खि झकवा मजला असलेली : ‘खिोखिनर्न मंहदरें उभहवलन रायें ।’ - हिप  १·८·२०. 
 
खत न. गंज : ‘हे आवघी खतेहन खादली असे.’ - दृपा १८. 
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खत न. पत्र; हस्तहलहखत लेख; दस्तऐवज; कजचरोखा; कजचखत; गहािखत. खरेदी हविी कागद. 
पहा : फरोक्तखत [फा.] (वा.) खत फाडिे - संबधं तोडिे : ‘जन्द्ममरिारे् उठवी धरिें । खत फाडिें 
हवषयारें् ।’ - एभा ११·१४९२. 
 
खत न. १. काढलेली रेघ; लेखिीर्ा फटकारा. २. (स तार धंदा) लाकडावर आखण्याकहरता 
केलेली आखिी. [सं. क्षत] 
 
खत पहा : खंत [सं. हखद] 
 
खत स्त्री. खोड (र्ागंल्या अथाने); सवय : ‘मला लागली खत आईच्या तोंडिी ।’ - तीसा १०८. 
 
खत न. व्रि; डाग; जखम : ‘यातं हन एकें हर् इतर होता तत्काळ बा परास  खतें ।’ - मोशाहंत ७·२८. 
[सं. क्षत] 
 
खत न. उत झम पीक याव ेम्हिून शतेात घालावयारे् केरकर्रा - शिे वगैरेरे् क जलेले हमश्रि; राब. 
खतारे् सेंहरय व रासायहनक असे दोन प्रकार आहेत. [सं. खत] (वा.) खतपािी घाििे - पोसिे; उते झजन 
देिे; जोराने फोफावले असे करिे : ‘म ल्स्लमाचं्या जात्यंधतेला ते खतपािीर् घालत राहहले.’ - इशा २१४. 
 
खत प . डोळ्यावर लेप देण्यासाठी तव्यावर लोखंडी बत्त्याने खलून अनेक औषधारें् तयार केलेले 
हमश्रि. पहा : खत्ता 
 
खत न. न्द्हावी काढतो ते दाढीरे् केस. [फा. खत झ = दाढी, हमशा] 
 
खतणकताबत स्त्री. पत्र, पत्रव्यवहार : ‘खतहकताबतीनें खबर्मगरी करावयासही याद होत नाहन.’ - 
मइसा ३·९०. 
 
खतखत प . १. पदाथच र् लीवर हशजताना होिारा आवाज. २. (ल.) (बोलण्यार्ी, मारामारीर्ी वगैरे) 
उत्पन्न िंालेली उबळ, रे्व : ‘खतखत मझन होती ।’ - अहम  ४८. ३. डार्त राहिारी गोष्. 
 
खतखता हिहव. खदखद आवाज करून; आवाजाने. [ध्व. खद्खद] 
 
खतखतिे अहि. १. हशजताना, उकळताना वगैरे खदखद असा आवाज होिे, करिे (र् न्द्यात पािी 
टाकले असता, पािी उकळत असता.) २. उकडिे; तलखी होिे. ३. उत्कंहठत होिे; अधीर बनिे. 
 
खतखतूत न. अव. कागदपते्र. [फा. ख तूत] 
 
खतखते, खतखतिे न. दोनर्ार भाज्यारं्ी एकत्र केलेली पातळ भाजी; सवच प्रकारच्या भाज्यारं्ी 
हमसळ. (क .गो.) 
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खतखते, खताखता भात  न. प . आले, हमरर्ी, लसूि लावनू ताकात प न्द्हा हशजवलेला हशळा 
भात. (क .) 
 
खतखशी स्त्री. रेघ; आकृती. 
 
खतखूत  न. खतपते्र. पहा : खतखतूत : ‘हवर्श्ासू ठेवो घेऊहन जात । खतखतूत हारपलें  ।’ - 
एभा २३·१२८. 
 
खतखोडी स्त्री. उिीव; दोष; व्यंगे; न्द्यनू : ‘राहावयास गेलें  कन जागेतील खतखोडी कळून येतात.’ 
- ज्योत्स्ना, सप्टें. १९३७. 
 
खतणगरी स्त्री. खते करिे; उत झम मस दे तयार करिे : ‘भवानी नागनाथही पोक्त मन ष्ट्य आहेत. 
खतहगरी व प्रसंगोपात झ बोलण्यास योग्य आहेत.’ - नाग १·२६५. 
 
खतिे अहि. १. खत हमसळलेला होिे : ‘(शळे्याचं्या) लेंड्ाचं्या वासानं पािी खतलेलं...’ - खळाळ 
८६. २. महलन होिे; खराब होिे; सार्िे : ‘जो न च्चारी हहर नामासी । पाप त्यापाशन खतेलें  ।’ - एभा ५८९. ३. 
रोगी होिे; हनस्तेज होिे; महलन होिे : ‘कन आंधारें खतेले अंबर ।’ - ्ा १६·२७. [सं. क्षत] 
 
खतबुटी  हव. कापडार्ा एक प्रकार : ‘सेनाबहािर व सेनासाहेबस भा यास सेले पागोटे वाळाप री, 
ग लाबी, खतब टी, ब्रह्िप रीसारखे ऐसे हदल्हे.’ - नाग २·१७५. 
 
खतबेजा स्त्री. वर्नहर्ठ्ठी; परमेर्श्री; प्रॉहमसरी नोट : ‘त्यापैकन त म्ही आपिासं खत-बेजा दोनशें 
हदधले, बाकी सेंभर होन उरले.’ - मइसा १५·५७. [फा. खत् + वजा - ऐवजी] 
 
खतम हव. समाप्त; पूिच; खलास : ‘लढाई खतम िंाली.’ - होकै ८४. (हि. होिे, करिे.) [फा. खत्म] 
 
खतमुताचा हव. खत घातलेले (शते वगैरे). 
 
खतमूत  न. राब. (वा.) खतमूत एक असिे - एकार् क लातील, वशंातील असिे (जनावर 
वगैरे). खतमूत ओळखिे - द धावरून गाय-म्हैस ओळखिे. 
 
खतरा प . १. भय; धोका; संकट. २. शकंा; संशय; घोटाळा. [फा.] 
 
खतरी स्त्री. पहा : खत्री [सं. क्षहत्रय] 
 
खतरूड  हव. हीन वृत झीर्ा. 
 
खतवड, खतवडी न. स्त्री. पाथरवटार्ा लघ कोनी ग ण्या. 
खतवड, खताड  न. १. उहकरडा. २. ग;ू मल. 
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हव. १. मलमूत्रार्ी, उहकरड्ार्ी (जागा). २. खतमूत घातलेले (शते.) 
 
खतविे, खतणविे सहि. जमीन खत घालून तयार करिे : ‘पाय द खस्तवर र्रत झहडायर् ंहन माळ 
खतवायर्ा.’ - गोता ११७. 
 
खता स्त्री. १. संकटार्ी धास्ती, झर्ता. २. तोटा; न कसान. ३. दोष; अपराध; उल्लंघन : ‘वतन्द्दार खरा, 
कोिे गोष्ीस खता नाहन.’ - मइसा ८·४४. ४. संशय; हकल्ल्मष; झकतू; मळ : ‘मग हनःशषे खता हफटे । मानसनर्ा 
।’ - ्ा ४·२०७. [फा. खता = र्ूक, दोष] 
 
खता प . लेप. पहा : खत्ता 
 
खता प . डाग; दोष : ‘लागे माहा पातकार्ा खता । कहरन ऐसें ।’ - हिप  ४·६४. 
 
खताईि  स्त्री. मोलकरीि. (ित झीसगड) 
 
खताखानत स्त्री. लबाडी : ‘काहंन खताखानत जाली नाहन, खामगावंकर खरे जाले.’ - मइसा 
६·१११. [फा. खता + हखयानत] 
 
खताख्यानत स्त्री. भावी गोष्ीर्ी जबाबदारी : ‘नेमाप्रमािें वादी पार पडल्यास गावंर्ा हवभाग आम्ही 
देऊं. खताख्यानत जातीकडे द सहरयाकडे जाबसाल नाहन.’ - आठइहत १४७. [फा. खता = र्ूक, अपराध, 
दोष, ग न्द्हा. हखयानत = हवर्श्ासघात; अफरातफर] 
 
खताख्यानती स्त्री. आवाडाव; अडथळा; गैरर्ाल; लबाडी : ‘खताख्यानती तरी आपि केली नाही; 
जरी करू तरी पातशाही ग नेगार.’ - हशर्सा २·२०३. 
 
खताडी हव. खत घातलेला; स पीक : ‘त्यात साखरपट्टी म्हिजे नंबर एकरे् खताडी शते.’ - आआश े
२१६. 
 
खताभाजी पहा : खतखताविे 
 
खताम न. घोड्ाच्या ग डघ्यार्ा एक रोग. - अर्श्प २·२८८. [सं. क्षत] 
 
खतारी पहा : खतरी : ‘खताऱ्या गल्या गो बाय कनाला ।’ - लोसाभा ४·८८. 
 
खतािी  प . रायप राकडील मज री करिारे लोक. (व.) 

स्त्री. पहा : खताईि 
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खताविी स्त्री. १. रोजकीदीतील हनरहनराळ्या रकमा खातेवार ज्या वहीत नोंदतात ती वही. २. 
रोजर्ा जमाखर्च खातेवार माडंण्यार्ी हिया. [अर. खत झ] (वा.) खताविीवर घाििे - (कारकून लोकात) 
कठीि कामावर लाविे. 
 
खताविी स्त्री. स तारारे् लाकडावर रेघा मारण्यारे् हत्यार. [सं. क्षत = ओरखडा] 
 
खताविे, खताणविे अहि. उहकरड्ासारखा होिे; क जिे; घाि येऊ लागिे. 

सहि. शते झकवा जमीन खत घालून तयार करिे. 
 
खताविे, खचाणविे, खताऊन ठेविे सहि. कीदीतील रक्कम खताविीत बार िंाल्याबिल 
रोजखड्ावर खात्यारं्ी नाव े नोंदिे. उदा. स्वारी राजमंडळ, हशलकबंद खासगत इ. खातेवार करिे; 
खात्यात घालिे : ‘रोजकीदी जमा धरुनी सकळ । खताहवला काळ वरावरी ।’ - त गा १८९४. 
 
खताविे, खताणविे उहि. झभतीवर रेघा, आकृती काढिे. 
 
खताशी  स्त्री. स तारारे् रेघा कोरण्यारे् हत्यार; कावडी. [सं. क्षत] 
 
खतीब प . महशदीत ख दबा पढिारा; प्रवर्नकार; धमचप्रर्ारक. [फा.] 
 
खतू हव. फारर् अशक्त; द बचल. (व.) 
 
खतूत प . अव. पते्र : ‘हदल्लीहून खतूत पाठहवलन.’ - समारो १·२१९. [फा.] 
 
खतें न. वतनी शते. (को.) [सं. के्षत्र] 
 
खतेिा, खतेिी, खतेिे हव. १. भरलेला; खतलेला; हलप्त; व्याप्त; सार्लेला : ‘कन आंधारें खतेलें  
अंबर ।’ - ्ा १६·२७. २. मळलेले; घािेरडे : ‘पहा दपचि खतेलें  ।’ - दाहव ४४९. 
 
खतोड हव. भरपूर खत घातलेले (शते वगैरे). पहा : खतवड 
 
खतोड १. एक प्रकारर्ी पहार. २. पहा : खतवड [सं. क्षत] 
 
खतोडे न. खत वाहण्याकहरता गाडीला बाधंलेले त ऱ्हाट्यारें् साधन, क रक ल वगैरे. (व.) 
 
खत्ता प . अफू, त रटी, हळद, झलबार्ा रस इत्यादी एकत्र करून ताबं्याच्या भाडं्ात खलून केलेले 
हमश्रि, लेप. हे डोळे आले असताना डोळ्याचं्या पापण्यावंर व डोके द खत असल्यास डोक्यास लावतात. 
 
खत्ता स्त्री. न कसानी; हानी; हफत री; हरामखोरी : ‘श्रीमंतारं्ी दया थोडी आहि खत झा रोकडी.’ - ऐलेसं 
१२७०. 
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खत्ता स्त्री. तोडिे; कमी करिे; कमीपिा आििे; न कसान; अपाय. (हि. करिे) : ‘त्यारे् इज्जतीस 
खत झा न करता ंहनरोप देऊं.’ - मइसा ६·३६२. 

हव. भग्न; नष् (वा.) : खत्ता होिे - नाश होिे, पाविे : ‘अवधान अगदन खत झा जाहलें .’ - पाब 
४१. [फा.] 
 
खत्रड न. स्त्री. जेथे घाि पडली आहे, क जके पदाथच पडले आहेत अशी जागा; क जके, नासके पदाथच; 
घाि. 
 
खत्रड, खत्रूड हव. १. कृश; रोड; रोडका; मरत कडा; पाप्यारे् हपतर; ब ळा; नामदच; अजागळ (मन ष्ट्य, 
पशू). २. खट्याळ; कोडगा; ओंगळ; हट्टी; नादान; क र्कामार्ा; द ष्; त्रासदायक. पहा : खडतर, खचरट 
३. कंजूष; हर्कट [सं. क्ष रः] 
 
खत्रप न. खत (शतेारे्). (प्रा.ं) 
 
खत्रा प . १. धोका; भीती : ‘मागार्ें खरयाम ळें  पाठहवली नाहन.’ - हदमरा २·१९४. २. शकंा; घोटाळा; 
क तकच ; संशय. (हि. बाळगिे.) : ‘ज्याच्या वशंातं खत्रा असेल त्यार्ें कळेना; एक बाप असेल त्याजकडून 
तरी द सरी गोष् घडिार नाही.’ - मइसा १०·५२. ३. अडथळा; हरकत. [फा.] 
 
खत्री प . एक झहदू जात; या जातीर्ा मािूस. हे पीताबंर, मश्रू इ. हविण्यारे् काम करतात. [सं. 
क्षहत्रय] 
 
खत्रो प . खतरूड. पहा : खातेरे [हर्. क .] 
 
खद प . हशजत ठेवलेला पदाथच, मोठ्याने हसिे इ. र्ा आवाज. [ध्व.] 
 
खदका प . १. खदखद अशी उकळी, कढ. (हि. येिे.) २. (ल.) उमाळा (प्रीतीर्ा, ममतेर्ा); ह ंदका; 
आवगे (रडण्यार्ा, हसण्यार्ा); उबळ; िंटका (दमा, खोकला इ. र्ा); जोराने उभरिे (खरूज इ. रे्). 
(हि. येिे.) [ध्व.] 
 
खदखद  स्त्री. १. खतखत; उकळिाऱ्या पदाथांर्ा आवाज. २. (ल.) आवशे; रे्तना. ३. असंतोष; 
ि पा राग : ‘आजच्या सामाहजक खदखदीला प नरुत्थान म्हििेही शक्य होिार नाही.’ - भाप्र १९४. [ध्व.] 
 
खदखद, खदखदा हिहव. १. मोठ्याने हसण्यार्ा प्रकार : ‘येक खदखदा ंहासंती । सावकास ।’ - दास 
१८·९·१३. २. उकळिाऱ्या पदाथांर्ा आवाज होतो तसा आवाज करून. ३. रडण्यार्ा आवाज. 
 
खदखदिे अहि. १. खदखद असे उकळिे, हशजिे; खदखद आवाज होिे : ‘फें स खदखदून पारं् - 
पारं्, सहा-सहा हात उंर् होई.’ - पाव्ह ११२. २. ध मसिे; आतून संतापिे. पहा : खतखतिे : ‘तू कॉटवर 
झभतीकडे तोंड करून पडली होतीस - अवाक पि खदखदत’ - हदअहो ४७३. [ध्व.] [क. क तक तक हदय ] 
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खदखदाट प . जोरार्ा आवाज : ‘मग हसण्यार्ा खदखदाट हजरवनू त्यानं मािें हखसे र्ार्पले.’ 
- व्यंमाक ९०. [ध्वं.] 
 
खदखदून हिहव. मनापासून; खदखदा : ‘पाटिकर खदखदून हसले.’ - तूर् मा ं१७. 
 
खदणचिी हव. खटलेखोर; उपद्व्यापी : ‘- त मरे् हर्रंजीव तो खदहर्लीर् आहेत.’ - ऐलेसं 
१८५४. 
 
खदडिे  सहि. ताबडिे; तागंडिे; ओढून नेिे : ‘झहडताना कौहतक आपल्या लेकरानंा सोबत 
खदडायर्ी.’ - धग ५६. 
 
खदिा स्त्री. खोदिी : ‘तेंथ सें अहरराए खदिी । हविमसेन  ।’ - हशव १०३६. [सं. खन्] 
 
खदिी पहा : खोदिी 
 
खदबदिे पहा : खदखदिे : ‘र् लीवर र्हा खदबदू लागला.’ - मािूस २१९. 
 
खदरा, खदरी हव. काळ्यापाढंऱ्या रंगार्ा, रंगार्ी (मेंढा, मेंढी इ.). (ज न्नर, धनगरी) [सं. खहदर] 
 
खदिबदि, खदिबदिा, खदिबदिी, खदिाबदि, खदिाबदिा, खदिाबदिी  स्त्री. प . १. 
अदलाबदल; बदलाबदल; देवघेव. (सामा.) व्यापार. २. बदली देिे (सैन्द्य, र्ाकर.) : ‘र् ड्ायाच्या नादा 
खदलाबदली िंाली ।’ - एहोरा धनगर १५३. ३. ‘अगचजा जालेले’ - (तंजा.) [बदलरे् हद्व.] 
 
खदवा प . कटारीर्ी जात : ‘कटार खदवा बाबत द प परज साधा.’ - बाबारो ३·१७. 
 
खदान स्त्री. खाि : ‘कायाच्या अन् गोऱ्याच्या खदानी थोड्ार् आये?’ - वानगी २३२. (व.) [सं. खहन] 
 
खणदर, खदीर प . १. खैर; खैरारे् िंाड. २. कात. [सं.] 
 
खणदरसार प . कात : ‘सवच सारारें् श द्ध सार । तो मी होईन खहदरसार ।’ - एभा १२·५५१. [सं.] 
 
खणदरांगार प . खैरार्ा हनखारा : ‘अथवा हनधान हें प्रगटलें  । म्हिौहन खहदरागंार खोळे भहरले ।’ - 
्ा ९·१४९. 

हव. खैराच्या हनखाऱ्यासारखे लालभडक. 
 
खदुळिे, खदूळ  पहा : गढुळिे, गढूळ 
 
खद्दक हव. खराब. (व.) 
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खद्दीरी हिहव. खदखदून हसतात तसा : ‘वाघ खिीरी हसला ।’ - एहोरा हदवाळी ८०. 
 
खद्योत प . काजवा; शपेटीमध्ये प्रकाश असिारा हकडा : ‘येऱ्हवन भान तेजन काय खद्योता । शोभा आथी 
॥’ - ्ा १·६७. 
 
खदू्रड पहा : खत्रड, खत्रूड 
 
खनक स्त्री. शोभा; भपका : ‘इंगे्रजास गोशमाली करून सलतनीच्या कामास खनक (प्रकाश) व (जेब) 
अलंकार द्यावी हे हदलापासून मंजूर.’ - झहगिेदभा २·७८. 
 
खनखंडाळा प . कापडर्ोपड : ‘देवा सोयरीक पास िंाली त खनखंडाळा देजभोज आटले आठ 
घेऊन टाकावा.’ - आलो ४८. 
 
खानतोडा प . फूटभर लाबंीर्ा लोखंडी बत झा. याच्या टोकास टाकीसारखे हत्यार असते. हे 
घरफोडीरे् हत्यार आहे. पहा : खतोड 
 
खनन न. १. खििे; खोदिे. २. प रिे (पे्रत). [सं.] 
 
खनपट  प . क्ष र अलंकार; दाहगना (हतरस्कारसूर्क). (व.) 
 
खनपट  स्त्री. १. थोबाड. पहा : कानफट (व.) 
 
खनपट  स्त्री. एकसारखा आग्रह; तगादा. (वा.) खनपटीिा बसिे - एकसारखा आग्रह करिे; 
आपली मागिी मान्द्य होईपयंत न थाबंिे; हपच्िा प रविे : ‘आज त्येच्या खनपटीस बसून हशवनू घ्यार्रं्.’ - 
रैत १५१. 
 
खनपट न. ख ंट; ख ंटी : ‘द पारच्या बाधंल्या भाकरी िंाडाच्या खनपटाला अडकवलेल्या हदसत होत्या.’ 
- बाब ४८. 
 
खनपूस  पहा : खिपूट-स 
 
खनवादी हव. माहंत्रक; मंत्रतंत्र करिारा : ‘कन मोक्षहनधी धाडंोहळते उघडे । खनवादी जे ।’ - ऋ 
२४. 
 
खनाख्यानत स्त्री. भावी आपत झीर्ी जबाबदारी. खताख्यानत या शब्दाबिल र् कीने वापरतात. 
खनाळ न. ग हा; कडेपाट; एकातंस्थळ : ‘खनाळामधें जाऊन राहे । तेथें कोिीर् न पाहे ।’ - दास 
१५·२·२३. [सं. खहन + आलय] 
 
खनाळ न. तागा : ‘र्त र बधं जीनं उभ ंखनाळ फाडीलं ।’ - जामो २४०. 
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खणन स्त्री. खाि. २. (ल.) कोठार; साठा; आगर. जसे :- स खखनी = स खार्ी खाि; सौंदयचखनी = 
सौंदयार्ी खाि. [स.ं खहन, खन्] 
 
खणनज न. १. खािीतील पदाथच. धातू, खडू, गार, रत्ने, हर्किमाती, स्लेट, टाकिखार इ. पदाथच 
खहनज होत : ‘वनस्पतीर्ा अगर प्राण्यार्ा एखादा अंश खडकात ग रफटलेला असला म्हिजे त्याला खहनज 
म्हितात.’ - भ ू५४. २. (भशूा.) परृ्थ्वीच्या कवर्ातील खडकात आढळिारा, ठरावीक रासायहनक संघटन 
असिारा घटक. 

हव. खािीत असिारा; खािीतून खिून काढलेला. 
 
खणनजकोटी स्त्री. खािीतून काढलेल्या पदाथांर्ा वगच. 
 
खणनजडांबर न. पेरोहलयम उघड्ा हवते ठेवल्यावर तयार होिारा पदाथच. 
 
खणनत्र, खणनव न. खोरे; फावडे; खिण्यारे् कोितेही हत्यार. [सं. खहनत्र] 
 
खनुवाळा पहा : खिुवाि 
 
खप प . १. हविी; उठाव; व्यय; खर्च; वासलात; वाटेस लाविे; खपहविे (हजन्नस, माल); खाद्य; 
उपभोग्य पदाथांर्ा हविी आदीकरून हवहनयोग. २. काबाडकष्; मेहनत; श्रम; खपिे. ३. बडू (तंजा.) 
 
खप प . खत (फळिंाडासाठी). 
 
खपक्या  हव. खमक्या; ह शार; र्लाख; जोरदार. 
 
खपखप  स्त्री. धडकी. (गो.) 
 
खपट न. १. माशार्ा खवला. २. त्यासारखा रुप्यार्ा अगर सोन्द्यार्ा दाहगना. ३. किकेर्ा गाखर, 
आरोळी. ४. डोळ्यावररे् कातडे. ५. नेत्र - गोलकार्ा आजार. 
 
खपटी स्त्री. ग ळार्ी झकवा द सऱ्या वस्तूर्ी कढवनू खाण्यासाठी केलेली वडी. 
 
खपिे अहि. १. काम करिे; मेहनत, कष् करिे : ‘इंग्लंडसारख्या देशातं सावचजहनक कामासाठन 
अहोरात्र मोठमोठे लोक खपतात ते ह्या कहरतारं्.’ - लोहटकेले ४·५४८. २. हवकले जािे; खप होिे; हवकत 
जािे; हगऱ्हाईक हमळिे (माल इ. ला) ३. खर्चिे; व्यय होिे; संपिे. ४. सामाविे; अडथळा न होता हमसळले 
जािे. ५. वाटेस लागिे; मरिे : ‘द सरे हदवशन हहरच्या दृहष्प ढें अज चनाश गें खपला ।’ - मोकिच १·२. ६. 
आवडिे; सोसिे : ‘ती सवत त ला खपिार नाहन -’ - कोरहक २९ [सं. क्षप्] खपवनू घेिे - सहन करिे; 
र्ालवनू घेिे. 
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खपता हव. भयंकर; तापट; िूर. 
 
खपती हव. १. हनश्चयी; हनधारी; आग्रही; आपला उिेश शवेटास नेिारा; हर्कट. २. खंदा; र्लाख; 
ह शार; जोमदार (कामाला) ३. तापट ब द्धीर्ा; तल्लख; पािीदार. ४. रागीट; तामसी; हर्डखोर; दीघचदे्वषी.५. 
वडेा. 
 
खपन पहा : कफन [फा. कफन्] 
 
खपनखायरा हव. पे्रतावर टाकलेले सामान खािारा. 
 
खपनफुटो हव. पे्रतावरील वस्त्र नेिारा. (गो.) 
 
खपरि न. पहा : खपरेि (व.) 
 
खपरवचे धडकी भरिे. (गो.) 
 
खपरी स्त्री. १. अिक र्ीदार, धारेच्या दगडार्ा त कडा, र्ीप, कपरा (टाकीने पाडलेला). २. खापर; 
फ टलेल्या झभगार्ा त कडा, हठकरी; खापरी. (हि. हनघिे, जािे, उडिे.) 
 
खपरेि न. १. दोन्द्ही बाजंूना वळहवलेले र्पटे कौल. २. अशी कौले घातलेले िप्पर, घर : ‘घराच्या 
अगदन वरच्या भागावर घर िंाकंण्याकहरता ंखपरेल करावें लागतें.’ - मप . ३·६२. (१८७३). [झह.] 
 
खपिा, खपिी प . १. हनराळा िंालेला त कडा; कपरा (साल, कातडे, कवर् इ. र्ा); सालपट; 
कपर्ी; खरप डी; पाप रा; खवला. (वा.) खपिा काढिे, खपिी काढिे - ज ने भाडंि उकरून काढिे. 
 
खपिी, खपल्याि स्त्री. गव्हार्ा एक प्रकार : ‘खपली उगवल्याली, कापाय आल्याली.’ - रैत १७. 
 
खपवा प . बाहीरे् मागील तोंड. [फा. कफ = हात] 
 
खपवा प . खंहजरार्ा एक प्रकार. यालार् ‘खप्पा’ असेही म्हितात. 
 
खपा, खप्पा हव. १. नाखूष; रुष्; रागावलेला; ‘याजम ळें  नबाबार्ी मजी खप्पा.’ - मइसा ५·२०४. २. 
नावड उत्पन्न िंालेला; हवन्द्म ख (एखाद्या हवषयापासून); कंटाळलेला; रुष्. [फा. खफा = रागावलेला] 
 
खपाखपा हिहव. जलद गतीने; मोठ्या प्रमािात : ‘हे क रंूदीर् ंजातं र्ागंल हाय, खपाखपा घास 
खातं.’ - पडरे २३. 
 
खपाट, खपाटा, खपाटी, खपारी न. प . स्त्री. १. हरकामे पोट. २. खबदड; पोकळ भाग; खळगा; भोक; 
भेग; बळद; बीळ. (वा.) खपाटा बसिे, खपाटी बसिे, खपारी बसिे, खपाटे बसिे, खपाट बसिे, खपाट्या 
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बसिे - उपास इ. म ळे पोटाला खळगा पडिे, पोट बखळ होिे. खपाट वळिे, खपाटा वळिे, खपाटी वळिे, 
खपारी वळिे - पोट खाली जािे : ‘कोिार्न अन्नाहविें खपाटें वळलन आहेत.’ - हनबधं ५१०. खपाट जािे, 
खपाटा जािे, खपाटी जािे, खपारी जािे - हरकामे होिे; सपाट होिे : ‘कारि त्याचं्या द कानातील बह तेक 
सारी पोती अन् डबे खपाटी गेले होते.’ - बाहवब . 
 
खपाटिे उहि. १. प ष्ट्कळ जेविे; जेविावर हात मारिे. २. मारिे; बडविे. ३. मरिे. 
 
खपाटिे उहि. मरिे. 
 
खपाटा प . (नाहवक) हकनाऱ्यापयंत आगबोटीतील मािसे झकवा माल घेऊन जािारा - येिारा पडाव, 
होडी. ही होडी त्या त्या आगबोट कंपनीर्ी असते. 
 
खपाटा पहा : खिपट 
 
खपाटून  हिहव. सपाटून; अहतशय जोराने; सवच सामर्थ्याहनशी. पहा : कचकावनू 
 
खपाटे न. अव. गालफडे; कानहशले इत्यादी. (हर्.) 
 
खपाटो प . एक प्रकारर्ा मासा. (क .) 
 
खपाटो प . फार मोठी पेटी; हडपा. [सं. कपाट] 
 
खपाट्या, खपाऱ्या हव. काम साध्य करण्यार्ी हर्काटी असलेला; हपच्िा प रहविारा; हाती 
घेतलेल्या कामार्ा हनश्चयपूवचक शवेट करिारा; वादहववादात द सऱ्यास र्कहवण्यारे् सामर्थ्यच बाळगिारा. 
 
खपाट्या प . घोड्ाच्या लगामार्ा एक प्रकार : ‘त्याहीमध्ये त्यास खपाट्या लगाम म्हिून थोडा 
वोहढतो.’ - पेद ८·१५. 
 
खपामजी स्त्री. इतराजी; रुष् होिे; नाराजी; गैरमजी. 
 
खपी, खप्पी, खप्पीदास हव. १. रागीट; तामसी; कडक. २. उद्योगी; मेहनती; नेहमी कामात र्ूर 
असिारा. ३. काम करण्यात ह शार; र्लाख; तडफदार. ४. धूतच; पक्का; हबलंदर. ५. खमंग; न लाजिारा 
झकवा न हभिारा; वस्ताद. 
 
खपीप, खफीफ हव. १. लाजलेला; ओशाळा िंालेला; फहजत; श्रमी; मानखंहडत : ‘रे्रीसाहेबारं्ें साल 
- जाबमध्यें तोंड उतरून गेलें  व खफीफ बह त जाहलें .’ - पदमव १०५. २. रुष्; नाखूष केलेला; उतरून 
गेलेले : ‘गोसावी अन पगीर सवांसी द श्मन जाले व खपीप जाले.’ - हदमरा १·८५. [फा.] 
 
खपीप पहा : खफीफ [फा.] 
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खपुष्प न. १. आकाशारे् फूल २. (ल.) भतू, भहवष्ट्य, वतचमान या हतन्द्ही काळात न घडिारी, अशक्य 
गोष् : ‘होआवें मग तोडावें । खप ष्ट्प कन ॥’ - ्ा १५·२१५. [सं. ख + प ष्ट्प] (वा.) खपुष्प तोडिे - अशक्य 
गोष् शक्य करून दाखहविे. 
 
खपेटोिपे पहा : खबेटोिपे (हि. खािे.) 
 
खपेिा प . मजूर; हमाल; हेलकरी; खपिारा : ‘तथाहप खपेल्यास एक वळे हहसका देऊन साहेबास 
प सावयास पाठहवले की.’ - शादव े१७४. 
 
खपेल्या तोंडाचा हव. अवलक्षिी. 
 
खप्ता गहाळ; ग प्त : ‘येक कासीद दोन हदवस खप्ता जाहला होता.’ - नाग १·१२३. 
 
खप्ती हव. हपसाट; वडेगळ; र्िम; ख ळर्ट. (ना.) [फा. खप्ती = वडेा] 
 
खप्पड हव. स रक त्या पडलेला; झर्बलेला (गाल झकवा रे्हरा); क्षीि; म्हातारा. [सं. कबचर] 
 
खप्पा प . (क स्ती) एक पेर्; गळखोडा; हाताचं्या झकवा पायाचं्या अढीत प्रहतपक्षार्ी मान धरून 
खालीवर हहसके मारून ताि भरिे व कंठमिी दाबिे; मानेवरर्ा कमरखोडा. 
 
खप्पा पहा : खपा 
 
खप्पी हव. हर्वट; खनपटीला बसिारा : ‘त्यारें् काही हमत्र असे खप्पी होते की ते त्याचं्याकडून ह्या न 
त्या सबबीखाली प स्तके मागून नेत.’ - आषाढस्य २७८. 
 
खप्पी हव. हनराश : ‘अतीरती क ल खप्पी िंालें  ।’ - अनंतफंदी, मला १३७. पहा : खपी 
 
खप्प्याची पट्टी (क स्ती) क स्तीतील एक डाव; आपला हात जोडीदाराच्या गालफडावरून घेऊन त्याच्या 
गळ्यार्ी घाटी हाताच्या पोटरीने दाबनू त्यास घ समटवनू र्ीत करिे; गळ्यार्ी टागं. 
 
खप्या हव. १. खपिारा; अहतशय मेहनत करिारा; सवच काल कामात कंठिारा. २. सदा कामात 
ग ंतलेला; उद्योगी; व्यासंगी. 
 
खफगी स्त्री. १. नाराजी : ‘नबाबारे् हर्त झातं सदाराहंवषयन रुष्ता व खफगी आहे.’ - मइसा ५·१८१. २. 
रोष : ‘होळकरावर हे नौबत ग जरली सबब खफगीस जागा.’ - मइसा ७. [फा.] 
 
खफा पहा : खप्पा 
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खफीद हव. फहजत; ओशाळलेला; खजील. : ‘बालाजीरायारे् वहकलानंी मजला ह जरातं खफीद केलें .’ 
- पेद २·१३. [फा. खफीफ = लहज्जत] 
 
खफीफ  हव. हलका; हबनमहत्त्वार्ा; नीर्. [फा.] 
 
खब पहा : खबखबिे 
 
खबखबिे अहि. १. खबाखब असा आवाज करिे (क जक्या नारळार्ा आवाज होतो तसा.) २. 
कफाने झकवा शेंबडाने दाटिे (गळा, नाक); बदबदिे. [ध्व.] 
 
खबखबीत हव. बदबद, खबखब असा आवाज करिारा. [ध्व.] 
 
खबदड, खबदडी, खबदाड स्त्री. न. १. ओबडधोबड पोखर अथवा खळगी; कपार; दरी. २. घळीतील 
अथवा ओघळीतील खोल खळगी. ३. भगदाड (झभतीतील); ओबडधोबड आकृतीरे् मोठे भोक (खडक, 
िंाड, फळी यामंधील); भ यार; बीळ. 
 
खबदडी  हव. उंर्सखल व खार्खळगे असलेली; खडबडीत (जमीन). 
 
खबदाटी पहा : खपाटी : ‘खबदाटी आलेल्या पोटाच्या हवकारानं....’ - मक १९६१·१४८. 
 
खबर स्त्री. १. बातमी; संदेश; वाता. २. समार्ार; माहहती (परगावर्ी). ३. गप्पासप्पा; वृथा गोष्ी; 
हनरथचक भाषि. [फा.] (वा.) १. खबर उडिे - वाता उठिे : ‘कोंडनाकमहार हतकडे सापडला आहे की 
काय? इकडे मारला म्हिून खबर उडाली आहे.’ - पेद ३·१७३. २. खबर उडणविे - बातमी उठहविे : ‘लटकी 
खबर उडहवतात, श्रीमंताशन आपला सल ख जाहला.’ - इसंतंराघ ८०. ३. खबर करिे - वदी देिे : ‘तेव्हा 
अंताजीपतं हद ॥ पेशवे बरोबर होता. त्याने खबर केली.’ - इंसंपेद समा ६. ४. खबर घेिे - सूड घेिे; हशक्षा 
करिे. 
 
खबर हव. हिहव. सावध; खबरदार; ह शार; खबरदारीने : ‘सारे मािसासं सागंिें जे बह त खबर 
राहािें.’ - पेद २५·२७३. [फा.] 
 
खबरअकबार, खबरएकबार, खबरअखबार, खबरएखबार स्त्री. बातमीपत्र : ‘जयप राकडील 
खबरएक्बार पादशाहासी आली...’ - हदमरा १·१८२. [फा.] 
 
खबरगीर प . १. बातमी देिारे हेर; र्ार. २. पालनकता; आश्रयदाता. 
खबरणगरी पहा : खबर्णगरी 
 
खबरदार स्त्री. संरक्षि; मजब ती : ‘तरी त म्ही हकल्ले िंाशंी वगैरे जागारं्ी खबरदार मजब तीनें उत झम 
प्रकारें करिें.’ - मइसा ३·२१३. पहा : खबरदारी 
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हव. १. र्त र; तरबेज; क शल; हनष्ट्िात; फरडा. २. खाऊनहपऊन स खी; संपन्न; समथच. ३. 
मजबतू; धडधाकट; र्ागंल्या ल्स्थतीतला. ४. सावध; दक्ष; ह शार : ‘नाना फडनवीस म्हिती भाऊला त म्ही 
मोर्ाला खबरदार ।’ - ऐपो १८१. -उद्गा. लक्षात ठेव! ध्यानात धर! सावध रहा (नाही तर संकटात 
पडशील.) [फा.] 
 
खबरदारी, खबदारी स्त्री. १. काळजी; साभंाळ; र्ागंल्या ल्स्थतीत ठेविे; बदंोबस्त; सावधहगरी; 
ह शारी : ‘पधंरा हजार मावळे हकल्ल्यारे् खबरदारीस नेमून....’ - मराहर्स ५. २. हनश्चय; खंबीरपिा 
(मनार्ा.) ३. मजब ती; किखरपिा; हटकाऊपिा (लाकूड, कापड, वस्तू इ. र्ा) :  ‘त्या लाकंडार्ी 
खबरदारी या लाकंडातं नाहन.’ - शास्त्रीको. 
 
खबरनेस्त हव. अव्यवल्स्थत वागिारा. 
 
खबरबखर पहा : खबरबात 
 
खबरबात स्त्री. बातमी; समार्ार; वाता; वतचमान : ‘आमर्ी खबरबात घेत जावी.’ - ऐलेसं २·८९७. 
(वा.) खबरबात घेिे - क शल हवर्ारिे; र्ौकशी करिे. 

हव. ऐकीव बातमीन सार, लोकाचं्या बोलण्याप्रमािे : ‘दोन पार्श ेखंडीरे् कच्िी व एक खबरबात 
दीडसे खंडीर्ा’ - पेद ३४·१३१. 
 
खबररसाई स्त्री. बातम्या पोर्हविे; बातमीदारारे् काम : ‘हफदवीर्ी नोकरी व वोहदा खबररसाईर्ा 
याकहरता ंज रत करून अजच केला आहे.’ - प िे अखबार भा १·१२९. 
 
खबरा प . भातहपकातील भेसळ. (िंाडी.) 
 
खबरा हव. कबरा : ‘मधी पाढंरा, आत खबरा बाडंा....’ - एहोरा ६·८५. 
 
खबरी, खबऱ्या हव. पोहलसानंा माहहती प रविारा; बातमी देिारा २. गप्पा मारिारा : ‘अशा खबरी 
लोकावंर फारसा हवर्श्ास ठेव ूनकोस.’ - ग मा ५३. 
 
खबरी स्त्री. झनदा. (हि. करिे) (गो.) 
 
खबर्णगरी स्त्री. परामशच; हवर्ारपूस : ‘खबर्मगरी करावयासही याद होत नाहन.’ - मइसा ३·९०. 
 
खबििे  पहा : खबाििे 
 
खबळ स्त्री. खळगा; खोल खड्डा; एकीकडर्ी जागा; खबदाड; ग हा. 
 
खबा प . खाबं. [सं. स्तम्भ] 
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खबाडे न. खबदाड. पािी सार्ते अशी जागा; खड्डा : ‘डोहो डबकें  खबाडन टाकन ।’ - दास १६·४·१०. 
 
खबाना प . खि : ‘उजव्या डाव्या हातास फळ्या लावनू केलेले खबाने लागतात.’ - महाशारदा, नोव्हें. 
१९३६. 
 
खबाििे, खबििे, खवििे उहि. १. अधाशीपिाने खािे; हगळिे. २. (ल.) हनरथचक खर्च करिे; 
उधळिे; [अर. हकबाल ⬜ समृद्धी.] (वा.) गोष्टी खबाळिे, बाता खबाििे - गप्पा, बाता िंोकिे; बडबडिे. 
 
खबािा  हव. ऐसपैस; मोठे; टोलेजंग. [अर. झकबाल] 
 
खबािा  प . १. अधाशीपिाने खािे. २. (ल.) उधळेपिार्ा खर्च, व्यय (अन्न, पैसा, वस्तू इ. 
र्ा). ३. व्यापारातील मोठी बडू; तोटा; ठोकर. ४. त कडे; फूटतूट; मोडतोड (बागंडी, बाटली, मडके इ. 
र्ी) ५. (सामा.) धूळधाि; नाश. 
 
खबािा, खबाल्या हव. १. गप्पीदास; बडबड्ा. (समासात) बाता-गोष्ी खबाल्या. २. खादाड; 
आधाशी. 
 
खबाळिे अहि. खवळिे; अनावर होिे; त्रास देिे. (व.) 
 
खबुतरखाना प . १. पहा : कबुतरखाना. २. (ल.) (कब तरारें् ख राडे कधी कधी गच्च भरलेले व कधी 
कधी हरकामे असते यावरून) कधी फायदा कधी तोटा होिारा धंदा, व्यवसाय, उद्योग. 
 
खबुतरबाज हव. हशकवलेली कब तरे बाळगिारा. 
 
खबू, खब्बू हव. म्हातारा; ब ढ्ढा (उपहासाथी). (खा.) 
 
खबूक हव. अगडबंब; लठ्ठ; हधप्पाड (मािूस). पहा : खंबीर 
 
खबूस प . कहिक आंबवनू भट्टीत भाजून केलेली भाकरी. [फा.] 
 
खबूस प . गलबतावरील भटारखाना. पहा : कबूस 
 
खबेटोिपे प . अव. द सऱ्याच्या मजीरे् रक्षि व्हाव,े आपल्याला मोठेपिा हमळावा झकवा एखादे अंगीकृत 
कायच प ढे र्ालावे यासाठी सोसायर्ी अनेक प्रकारर्ी द ःखे, धके्क - र्पाटे, टके्कटोिपे, आघात, अडर्िी, 
झनदा, क रे्ष्ा. (हि. खािे, घेिे, सोसिे.) 
 
खबेड हव. १. मनधरिी करण्यास कठीि; मन वळहवण्यास कठीि; हट्टी; हेकेखोर; पाषािहृदयी. २. 
खडबडीत; कठीि; अहप्रय; खडतर. पहा : खचरट 
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खब्बा प . खबदड; ओबडधोबड बीळ, हववर. 
 
खब्बू पहा : खबू 
 
खम प . १. खाबं २. ठाि; म क्काम : ‘या बानीवर ठोका मग खम.’ - वानगी १९३. (हि. ठोकिे.) 
 
खम स्त्री. माडंी. (िंाडी.) 
 
खमका हव. संकट, धमकी इ. ने दबला न जािारा; टिक; धूतच. 
 
खमकाणविे. खमखाणविे  उहि. १. खडकाविे; धमकाविे; दरडाविे; दरडावनू सागंिे; 
कानउघडिी करिे. २. जोराने ओढिे; बाधंिे, धरिे, आवळिे. म ख्यत्व ेखमकावनू असा प्रयोग येतो व तो 
पाहहजे त्या हियापदाबरोबर योजतात. जसे :- खमकावनू ओढिे, बाधंिे, धरिे, तासिे, र्ालिे. पहा : 
कचकून, कचकावनू 
 
खमको हव. १. बळकट; मजबतू; दमदार; नेटदार; न डगमगिारा २. सपाटून जेविारा. (हर्. क .) 
 
खमक्या, खमशा  हव. ह शार; र्लाख; जोरदार; आवशेी; तल्लख; पािीदार; जहाल; तोडीस 
तोड. पहा : खपाट्या [फा. खम] 
 
खमखम पहा : खुमखुम 
 
खमखमीत, खमंक, खमंग हव. १. मसालेदार; स्वाहदष्; र्मर्मीत; र्वदार (भाजी, खाद्यपदाथच, 
वास इ.) २. (ल.) वस्ताद; धूतच; पक्का. [सं.] 
 
खमगाई प . वासय क्त गोड पदाथच. (तंजा.) 
 
खमि हव. खमंग. 
 
खमिे अहि. गडप होिे; नाहीसे होिे; हजरिे. [सं. शम] 
 
खमिे अहि. धैयाने, हनमूटपिे सोसिे झकवा सहन करिे (द ःख, अपराध). [सं. क्षम] 
खमिे अहि. गमिे; करमिे; र्ैन पडिे : ‘इजला त्याखेरीज खमेना, त्याजलाहह खमेना.’ - मइसा ६·३१. 
[सं. क्षम] 
 
खमध्य प . १. याम्योत झरवृत झ. २. खस्वल्स्तक; हशरोझबदू; क्वहर्त अधःस्वल्स्तक, अधोझबदू. [सं.] 
 
खमयसी स्त्री. (नाहवक) पावडा झकवा रोयली टागंण्यार्ी दोरी. (हेट.) 
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खमशेड  हव. बळकट; जोरदार. (व.) 
 
खमस, खम्मस हव. पार् ही संख्या. [फा. खम्स्] 
 
खमसीन, खमसैन हव. पन्नास; ५० ही संख्या. [फा.] 
 
खमसीन, खमसेन प . हमसर देशात वाहिारा उष्ट्ि वारा. 
 
खमंग काकडी कोवळ्या काकडीच्या बारीक फोडी करून त्यात मीठ, नारळार्ी खव आहि दाण्यारें् कूट 
हमसळून बनवलेले एक तोंडी लाविे. 
 
खमंगाई स्त्री. स्वाहदष्ता; र्मर्मीतपिा; िंििंिीतपिा (मसाल्यार्ा). 
 
खमंगी स्त्री. स्वाद; रुर्ी : ‘रक्त वाया गेल्याम ळे मासंात असावी तशी र्व आहि खमंगी राहत नाही.’ - 
जोफ  २०४. 
 
खमंचा प . एक खाद्यपदाथच. भाजलेले पोहे, शेंगदािे, फ टािे, खोबऱ्याच्या र्कत्या इ. पदाथांरे् हमश्रि 
करून केलेला पदाथच. 
 
खमाज प . (संगीत) खमाज थाटार्ा आश्रयराग. यात ठ मरी इत्यादी लहलत प्रकार जास्त मध र 
लागतात. 
 
खमाज, खमास प . (संगीत) एक राग. गानसमय - रात्रीर्ा द सरा प्रहर. 
 
खमाजथाट प . (संगीत) एका थाटारे् नाव. यात प ढील सात स्वर असतात - श द्ध षड्ज, श द्ध 
वृषभ, श द्ध गाधंार, श द्ध मध्यम, श द्ध परं्म, श द्ध धैवत, कोमल हनषाद. 
 
खमाटिे उहि. गच्च ओढून बाधंिे. (सामा.) खमाटून असा प्रयोग येतो. ओढिे-बाधंिे-ताििे-
खेर्िे-आवळिे या हियापदाशंी योजतात. 

सहि. हडप करिे. 
 
खमाटून  हिहव. सपाटून; भरपूर. (हि. जेविे, खािे.) 
खमाट्या हव. १. आडम ठा; दाडंगा; कर्क्या. २. राकट; दिकट; हधप्पाड; धझटगि. 
 
खमाणवशी स्त्री. सरकारच्या नजरेखाली कसलेली जमीन. [कना.] 
 
खमाणवशीदार प . सरकारी जहमनीवर देखरेख करिारा अहधकारी. पहा : कमाणवशी 
 
खमाणवसदार पहा : कमाणवसदार 
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खमीद प . वाकडेपिा; विता; तेढ; आडमागच : ‘हा खमीद आहे.’ - मइसा ५·१७६. [फा.] 
 
खमीर भरवसा; खात्री. 
 
खमीर न. १. आंबवि; ताडी झकवा तसले फसफसिारे पदाथच. २. हकण्व, यीस्ट. ३. आंबवि झकवा 
स रामंड तयार करिे; फ गवि. [फा.] 
 
खमीस प . एक प्रकारर्ा सदरा; शटच; क डते; िंब्बा. [पोत च. कॅहमसा] 
 
खमीस स्त्री. ग रुवारर्ी रात्र. 
 
खमुरी स्त्री. खहजना; संपत झी : ‘खम रीर् त आनून ठ ली त मी मायाजवय.’ - हशळान ४७. 
 
खमोरा प . स्त्रीधन; क िगा. 
 
खय, खय्यो प . १. क्षय. २. फन्ना; फडशा; हनकाल. (हर्. क .) [सं. क्षय] 
 
खय स्त्री. १. गवच; ताठा; अहभमान. (हि. मोडिे, हजरविे.) २. अडेलपिा; रग. 
 
खय न. शतेातील धान्द्यारे् खळे. (खा.) 
 
खयचून  हिहव. खच्चनू; जोराने : ‘तथाहप म्हाताऱ्यार् ं हर्लीम भरभरून प न्द्हा प न्द्हा खयर्ून दम 
मारण्यार्ं सत्र स रूर्.’ - मािूस ७२. 
 
खयर प . खैरारे् िंाड. पहा : खैर 
 
खयरा हव. तपहकरी. 
 
खयेसना हि. मारिे. (िंाडी) 
 
खय्या प . हरवाज; रीत; प्रघात. (व.) 
खर प . गाढव : ‘खरी टेंकों नेदी उडे । लातौहन फोडी नाकाडें ।’ - ्ा १३·७०६. [सं.] 
 
खर स्त्री. १. कर्रा; घाि; अनेक प्रकारर्ा मळ. २. र्श्ेत प्रदरातील पाढंरा साका; लघवीतून पडिारे 
वीयारे् कि. ३. जमीन भाजण्याकहरता टाकलेल्या टहाळावंरील ज ने गवत, पाने, काटक्या, शिेकूट इ. र्ा 
कर्रा; राब. ४. म रूम झकवा बारीक खडी. ५. हवहहरीतून खिून काढलेली माती; गाळ इ. ६. रस करताना 
राखेत अथवा मातीत पडलेले सोन्द्या-रुप्यारे् कि. ७. नदीच्या तळर्ी वाळू; पाण्यातील गाळ, घाि; 
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पाण्यार्ा तळ. (गो.) ८. (सोनारी) कोळशार्ी बारीक पूड. ही पाण्यात घोटून हतर्ा थर म शीच्या आतून 
देतात. [सं. क्षर] 
 
खर स्त्री. १. आकाशातील पाढंरे, कापसासारखे ढग; पातळ पसरलेले अभ्र. २. आकाशातील 
संध्याकाळर्ा रंग, आरक्त रंग. ३. दव. (व.) 
 
खर स्त्री. (नाहवक) माल हभजू नये म्हिून बाकावर पसरलेली लाकडे. 
 
खर हव. १. तीव्र; हतखट; कडक; प्रखर; कढत (हमरी, ऊन, थंडी). २. िंोंबिारे; बोर्िारे; कडक 
(भाषि, शब्द) : ‘खर द वाक्यशरशतें भेहदत होताहस जेधवा ममच ।’ - मोकिच ४९·९. ३. जास्त (वजन झकवा 
माप). ४. ज्यार्ी पािढाळ फारर् उतरती आहे असे (घर, वाडा वगैरे); उभट (नागंर इ.) (को.) ५. कठोर, 
हनदचय. [सं.] 
 
खर न. खैरारे् लाकूड : ‘खरी कातल्ये खरी कातल्ये खरारे् केले दरवाजे गे ।’ - थालो ४५. (को. 
गो.) 
 
खर प . झर्ता : ‘त्याम ळे हजवाला खर नाही.’ - हवभतू १८. 
 
खर प . स्त्री. ग ळग ळीतपिा नसलेल्या पदाथांशी संबहंधत असा जलद घषचिाने होिारा आवाज; 
वाढलेली दाढी, लोकर इ. र्ी बारीक टोके टोर्ून होिारी संवदेना. [ध्व.] 
 
खरकट, खरकटवड, खरकटवाड, खरकटवाडा, खरकटवळ, खरकटावळ स्त्री. प . १. ज्या जागी जेवि 
िंाले आहे त्या जागेरे् अवहशष्, उष्ी पाने, घाि इ. पहा : खरकटे. २. (ल.) त ंबलेले काम. 
 
खरकटिे उहि. १. ओबडधोबड हलहहिे; क रया-माजंरारे् पाय हलहहिे; रेघोट्या ओढिे; घाईघाईने 
हलहहिे; भरकटून हलहहिे. २. घाईने र्ोळिे, प सिे, िंाडिे, सारविे. ३. रागंिे; खरडत जािे. 
 
खरकटिे अहि. १. खरकटे होिे (अन्न, भाडंी, हात इ.). २. (व्यापक) भरिे; लेपाटिे जािे; गदळ 
होिे; हलडहबडीत होिे : ‘कामिोधलोभें खरकटलें  ।’ - हहर १९·५. 
 
खरकटिे सहि. र्टिी, मसाला इ. पाट्यावर जाडाभरडा वाटिे. 
 
खरकटिे अहि. भ ईत जािे; ख जटिे. 
खरकटणनशी हिहव. िंाडून; त ंबलेल्या कामासह; बाकी राहू न देता : ‘त्यास ह ज र त्यारे् हातें 
खरकटहनशी काम काज घेत जावें.’ - पेद १९·९२. 
 
खरकटवाडा प . (प रा.) प्रागैहतहाहसक मानवी वास्तव्यारे् द्योतक, स्थलदशचक हठकाि. 
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खरकटा हव. (स्वच्ि व अस्वच्ि यातंील औपर्ाहरक भेद दशचहविारा शब्द). १. हशजवलेले, 
पकहवलेले झकवा हशजवल्याहशवाय, पकहवल्याहशवाय पाण्याशी हमसळलेले (तादूंळ, भाकरी, पीठ द धाशी 
झकवा एखाद्या फळाच्या रसाशी हमसळले तरी ते खरकटे होत नाही). २. ज्याला असले खरकटे अन्न लागले 
आहे, हर्कटले आहे अथवा ज्यार्ा स्पशच िंाला आहे असे (हात, स्वयंपाकार्ी भाडंी, जागा). 
 
खरकटे  न. १. खरकट्या अन्नार्ा शषे; हशजहवलेल्या अन्नार्ा (भाकरी, भात इ. र्ा) कि, 
र्ारार् रा. मात्र हे हशजवलेले अन्न पाण्यात हमसळण्यापूवी तळलेले झकवा भाजलेले नसले पाहहजे, 
त्यार्प्रमािे हशजहवण्यापूवी ज्या अन्नात पािी, मीठ अथवा न सते पािी हमसळलेले आहे असल्या अन्नाच्या 
अवशषेालाही खरकटेर् म्हितात. २. न भाजलेल्या पदाथार्ा स्वयंपाक, हनलेप नसिारे अन्न. ३. (ल.) 
अप रा व्यवहार, देवघेव (पैशार्ी); हबनहहशबेी धंदा; लडथड; हभजत घोंगडे. ४. अपूिच राहहलेली व 
त्रासदायक गोष्, काम. पहा : िांझा. (वा.) खरकटे सावडिे - खरकटे गोळा करिे; खरकटे काढिे; अपूिच 
राहहलेली त्रासदायक गोष् पूिच करिे. 
 
खरकटेि हव. ज्याला खरकटे (हशजलेले अन्न, भात, किीक, पीठ इ.) लागलेले आहे असे 
(कापड, भाडें, हात इ.). 
 
खरकट्या दगड त कडे पडिाऱ्या, हठसूळ दगडार्ी एक जात. 
 
खरकिे  अहि. १. खर असा आवाज होऊन घसरिे, हनसरिे; घसरत जािे; जोराने खाली सरिे, 
जािे. २. ढ ंगिाने सरकत जािे, घसरत-घसरत जािे; ख रडिे. ३. िंपाट्याने व मोठ्या आवाजाने वाहत 
जािे (नदी, पूर); पाठीमागे जािे; कमी होिे; ओहोटीस लागिे (सम र); िंटकन नाहीसे होिे (वाऱ्याने 
ढग); िंडिे (मासं, शरीर); उतरिे; म्लान होिे; पडिे (तोंड, रे्हरा, मािूस); एकदम दबिे; खाली बसिे 
(सूज). ४. हभिे; घाबरिे; र्रकिे; धास्ती धरिे. 
 
खरकन, खरकर, खरणदशी हिहव. १. खर अशा आवाजाने य क्त. २. र्टकन; एका क्षिात, 
हनहमषात. 
 
खरकबाि, खरकबाि मेहेरबान हव. (हवनोदाने) अझकर्न; अत्यंत दहररी, कफल्लक. 
 
खरकशा पहा : खरखशा 
 
खरकंकम प . कोकि हकनाऱ्याकडरे् मासे खाऊन राहिारे खळ. 
 
खरकंदाज दातकोरिे : ‘हवनायकभट खरकंदाज व हर्मटा व गोपाळभट आस्तावा.’ - पेद १८·१०४. 
खरका प . १. कातडीर्ी खडबडीत आहि फ टीर ल्स्थती (थंडीच्या हदवसातं); खरबरीतपिा. २. 
कोरडेपिा व खपल्या पडलेली ल्स्थती (बरा िंालेला गोवर, देवी इ. र्ी). (हि. उठिे, येिे.). ३. 
द ःखकारक मानहसक ल्स्थती; द खावलेल्या भावना; मनाला बसिारा धक्का (रागात खडसावल्याम ळे). (हि. 
बसिे.). ४. आकल्स्मक व जबर कंडू, खाज. जसे :- खरजेर्ा खरका, देवीर्ा खरका, गजकिार्ा खरका. 
(हि. स टिे.) ५. खाजहवण्यार्ा जबर िंटका, आवगे, लहर. (हि. लाविे.) 
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खरका प . १. ठोकर; तोटा; गोता (व्यापारात). २. हपकारे् न कसान; नासाडी. (हि. बसिे, होिे.). 
 
खरका प . १. खडाडत जािे; मोठ्या आवाजाने खडखडत जािे (गाडा). २. (ल.) र्लती; िंपाटा; 
भरभराट (व्यापारधंद्यार्ी). (वा.) खरका देिे - खरडपट्टी काढिे; खडसाविे; जोराने धमकाविे; ताकीद 
देिे. 
 
खरका प . शकंा; संशय; भीतीर्ी अथवा द ःखदायक शकेंर्ी आकल्स्मक कल्पना; घोर. (हि. येिे, 
बसिे, राहिे, उडिे.) 
 
खरकाटिे पहा : खरकटिे 
 
खरकाणविे उहि. १. र्मकाविे; खडसाविे; खरडपट्टी काढिे; खमकाविे. २. खरखर आवाज 
होईल असे ओढीत नेिे (ओढिे या हियापदाशी जोडून अगर स्वतंत्रपिे योजतात). ३. ढकलिे; प ढे ओढीत 
नेिे (एखादा जड व आवाज होिारा पदाथच). 
 
खरकुटिे अहि. खरकटा होिे : पहा : खरकटिे 
 
खरकोटी स्त्री. खरकटे : ‘एक  दी नाथोबास जेहवले मग खरकोहटया पल्ऱ्हवा ंदाहटहलया ।’ - लीर्उ 
११२. 
 
खरखटे  न. ‘म्हराट्यानंी मकरसंिातंीस अंग ध ताना आंगास लाविेस तीळ तादं ळ वोली 
हळदही हमळउन वाहटला लादा. (तंजा); उटिे. 
 
खरखटिे अहि. महलन होिे. पहा : खरकटिे 
 
खरखर  स्त्री. १. डोळे आले असताना होिारी वदेना, ठिका; डोळ्यार्ा एक रोग. २. (ल.) 
पश्चात झाप; पस्तावा; अन ताप. ३. द ःखदायक हवर्ार; काळजी; र् टप ट (हि. लागिे.) ४. घशात होिारा 
घरघर आवाज (कफाम ळे). (हि. लागिे, स टिे.) ५. कंड; खाज; खाजहवण्यार्ा िंटका. (हि. लागिे, 
येिे.) [ध्व., सं.] 
 
खरखर, खरखरा हिहव. १. फरफरा ओढल्या जािाऱ्या पदाथांसारखा आवाज करून, होऊन. 
(हि. ओढिे, र्ालिे, जािे.). २. घशातील घरघर आवाजाने, आवाज करून. (हि. वाजिे.) ३. कठीि; 
राकट; खरबरीत (स्पशच). (हि. लागिे.) [ध्व. सं.] 
खरखरिे अहि. १. खडखड असा आवाज होईल असे ओढले जािे (जहाज वाळूवरून, फादं्यासह 
िंाड रस्त्यावरून); खरखर आवाज करिे; खडाडिे; खरारिे झकवा वाजिे. २. घरघरिे (कफाने घसा). 
३. ठसठसिे; ठिकिे; द खिे (डोळे). 
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खरखरमंुडा, खरखरमंुढा प . १. म सलमान जातीतील हभके्षकऱ्यारं्ा एक वगच, व्यक्ती. हे, 
लोकानंी हभक्षा द्यावी म्हिून आपल्या िातीवर, हातावर, डोक्यावर, दंडावर जखम करून लोकाकंडून 
आपली कीव करवनू घेऊन हभक्षा हमळवतात : ‘मलंग भडंग कलंदर । खरखरम ंडे ।’ - दाहव ४७४. २. हभक्षा 
मागिाऱ्या हहजड्ाबरोबरर्ा एक सोबती. पहा : मंुडा. ३. (ल.) हनष्ट्कारं्न, अनाथ, कफल्लक मािूस. ४. 
(ल.) आिस्ताळेपिा, द राग्रह करून आपले म्हििे खरे करू पाहिारा. 
 
खरखरा  प . पहा : खरखर. १. कसोटीर्ा खरखरीत दगड. २. डोळ्यारं्ा ठिका. ३. तळमळ; 
र् टप ट; घोर; काळजी; ह रह र. (हि. हफटिे, जािे, फेडिे.) : ‘लागे स्मरूहन अनाहत हवद रवर्न मानसा 
खरखरा हो ।’ - मोशल्य ४·५३. ४. असंतोष; रुसवा; नाख षी. ५. र्डफड; तळमळ; तडफडिे; उसासिे 
(रागावलेल्या अथवा महत्त्वाकाकं्षी मािसाने). (हि. येिे, लागिे, राहिे.) ६. कंडू; खाज; खाजेर्ा उमाळा. 
(हि. स टिे, होिे, लागिे.) ७. घशात दाटलेला कफ. ८. (क्व.) घरघर वाजिे. (हि. होिे, लागिे.) ९. 
धास्ती; भीती; धक्का. (हि. बसिे.) [ध्व.] 
 
खरखराट प . खरखर असा अहतशय मोठा व ककच श आवाज; खडखडिे; खरखरिे इ. 
 
खरखरी  हव. खरबडीत; हनसरडी नव्हे अशी; खरखरीत : ‘दरवाजाप ढील रेविी खरखरी 
करवावी.’ - पेद २९·१५१. [ध्व.] 
 
खरखणविे (हि.) काळजी करिे. 
 
खरखरी  द रुस्त; घासूनप सून सज्ज. 
 
खरखरीत हव. खरबरीत; ओबडधोबड; वाळलेले; श ष्ट्क; राकट; मृद ता झकवा ग ळग ळीतपिा नाही 
असे (लाकूड, दगड, वस्त्र इ.) [ध्व.] 
 
खरखशा प . कलह; तंटा; भाडंि : ‘राजे माधोझसग यासन खरखशा प्रथम जाटानें केला.’ - पेद 
२९·१६२. [फा. खरहखशा] 
 
खरखस्ता स्त्री. उपरव; त्रास :  ‘त्या गावासी खरखस्ता न करिे परंत  न आइहकले.’ - पेद 
२१·१६६. 
 
खरखा प . अंगावरील प रळ; अंगाला स टिारी कंड. पहा : खरका 
 
खरग न. शतेातील पीक न उगवलेला भाग; मोकळी जागा. (व.) 
 
खरगिे, खरंगिे  उहि. र्ागंले तळिे; खमंग होईपयंत तळिे; खरपूस भाजिे. 

अहि. उन्द्हाने लाल होिे, स जिे (डोळे, गाल, तोंड इ.). 
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खरगा, खरगाड  प . दोन दरवाजे असलेला व उघडता-हमटता येिारा तंबू. म सलमान 
बादशाहाचं्या मोठ्या डेऱ्यात असे िोटे तंब ूउभे करून डेऱ्यात वगेळी-वगेळी दालने झकवा खोल्या करून घेत. 
[फा.] 
 
खरगोश, खरगोस, खगोश, खगोस प . ससा : ‘तेथें खगोस हनघाला, त्यारे् पाठन क त्रें लागलें .’ 
- ऐस्फ ले २१. [फा.] 
 
खरच, खरची, खरचिे, खरच वेच, पहा : खचय 
 
खरचटिे अहि. र्ोळवटिे; खरंगटिे; घासिे; कातडी हनघिे. [सं.] 
 
खरचटा  प . धक्का : ‘तेवढ्यात मागून आलेल्या मोटारनं एका गाडीला जोरार्ा खरर्टा 
हदलार्.’ - बाहवब  १४६. 
 
खरचिे  अहि. मरिे : ‘काय क िी खरर्लं का?’ - बाब ८९. 
 
खरचर हव. तीक्षि. 
 
खरचािी स्त्री. लहान व रुर्कर माशार्ी एक जात. 
 
खरकचब  न. आत दािा नसलेली भातार्ी लोंबी, लोंगर; पझळज; पोल; हबनदाण्यारे् किीस. 
(राजा.) 
 
खरज प . १. (संगीत) नीर् स्वर; घोगरा आवाज. २. खजच स्वर वाजहवण्याजोगा वीिा इ. वाद्यानंा 
लावलेला घोर. पहा : खजय [स.ं षड्ज] 
 
खरजाई  स्त्री. खरजेर्ी देवता. हहर्ा अंगारा लावला म्हिजे खरूज जाते अशी समजूत आहे. 
 
खरजुडा, खरजुिा हव. खरजेने भरलेला; ज्यास खूप खरूज आली आहे असा (मािूस). [सं. 
खज च] 
 
खरजुवप सहि. खाजहविे. (गो.) 
 
खरजू स्त्री. खाज. (गो.) [सं. खज च] 
 
खरट प . १. वाळू; खडी. २. खडा लागून होिारे क्षत (मािसाच्या, जनावराच्या पायाला, 
तळव्याला). पहा : करट (प्रा.ं) 
 
खरटिे  अहि. वाढ ख ंटिे. पहा : खुरटिे 
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खरटिे  पहा : खरडिे 
 
खरणटवाळा प . एक रिवाद्य : ‘तेथ वाजती शखं काहाळा । त रहरआं तोंडी खरहटवाळा ।’ -हशव 
१०२६. 
 
खरड स्त्री. १. घाईघाईने हलहहलेला कागद अथवा लेख, आकृती, खडा, आराखडा. २. रेघोट्या; 
हर्रख ड्ा. ३. खरडपट्टी; पािउतारा; हनभचत्सचना. (हि. काढिे, हनघिे.) ४. धातू श द्ध करताना 
हतच्याभोवती जमिारी राख व माती (ही धातूपासून खरडून काढलेली असते म्हिून हा शब्द); खरडून 
काढलेला भाग. ५. टक्कल. (गो.) ६. केसात सार्िारा मळ. (गो.) [सं. क्षर] 
 
खरड स्त्री. द सऱ्यारे् म्हििे र् कीरे् आहे असे दाखविे; खोडून काढिे : ‘एखाद्या पक्षारे् खंडन म्हिजे 
त्यारं्ी म ळासकट खरड...’ - लोहक्ष १० (प्र). 
 
खरड प . १. खािीत नैसर्मगक ल्स्थतीत सापडिारे रत्न. २. ओबडधोबड खडा. पहा : खरट 
 
खरडघाशा, खरडेघाशा हव. १. (उपहासाथी) सरासरी लेखन जाििारा, परंत  त्यातील ममच न 
जाििारा (कारकून). २. अक शल; हबनकसबी (लेखक, न्द्हावी, स तार). 
 
खरडघाशी पहा : खरडेघाशी, खडेघाशी : ‘एका पस्तीस रुपड्ासंाठी सकाळपासून संध्याकाळपयंत 
खरडघाशी करावी लागते.’ - आजर् ५५. 
 
खरडिे  उहि. १. ओरखडिे; ओरबडिे; खरखरीतपिे र्ोळून काढिे; घासटिे. २. ख रपिे; 
उपटिे (गवत, ति इ. ख रप्याने). ३. हनष्ट्काळजीपिाने, खरखरीतपिे (खरखर वाजत); हजामत करिे, 
भादरिे, तासिे. ४. ओबडधोबड रीतीने, कसे तरी, कच्चे, घाईने हलहहिे, हटपिे : ‘जन्द्माच्या कमीं क ठें कोटी 
आठवली ती स द्धा ंहशळी, पि हतच्या हजवावर र्ार पानें खरडलन.’ - नाक  ३·४५. ५. संहक्षप्त टार्ि करिे; 
साराशं, म िे हलहून काढिे. ६. धसाफशीने ओढिे, नागंरिे, दळिे इ. ७. रे्र्िे; र् रिे; ठेर्िे. पहा : 
खरंगटिे. ८. खरड काढिे; पािउतारा करिे. ९. (ल.) समूळ उच्िेद करिे; खरडून काढिे. (वा.) 
खरडून काढिे - हाकलून लाविे; हनपटून काढिे : ‘कासीबदंराकडून पारं् गलबतें भरून आली त्यानंन  मार 
केला व आमरे् लोक खरडून काहाडले.’ - पेद ३३·१००. 
 अहि. (प्रािी) ढ ंगिावर सरकिे, र्ालिे; रखडिे; फरफटिे; सरपटिे; पाय ओढीत र्ालिे. 
 
खरडिे  अहि. ख रटिे; भ ईत जािे; वाढ ख ंटिे. 
 
खरडत  हिहव. ढ ंगिाने सरपटत; ढ ंगि घासत. 
खरडणनशी स्त्री. १. हगर्हमड, वडेेवाकडे हलखाि, लेखन. २. खडेघाशी. 
 
खरडनीस, खरडणनशा हव. १. खडेघाशी करिारा. २. हनष्ट्काळजीपिाने हलहहिारा; वाईट लेखक. 
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खरडपट्टी स्त्री. १. पहा : खरड. कठोर हनभचत्सचना; दटाविी; जोरार्ी र्ापिी; बोडंती; भोसडपट्टी; 
दोष झकवा अपराध दाखवनू रागाने िंाडलेला ताशरेा. (हि. काढिे, हनघिे.) २. तोटा, न कसान सोसावयास 
लाविे. (हि. काढिे, हनघिे.) 
 
खरडबरड हव. दगडाळ; नापीक (जमीन). 
 
खरडवही स्त्री. वगेवगेळ्या हवषयारं्ी हटपिे िंटपट घेण्यार्ी वही. 
 
खरडा, खडा प . १. खरडून काढलेले अन्न, खरकटे (स्वयंपाकाच्या भाडं्ातूंन). २. भरडलेल्या, 
भाजलेल्या, हमरी, मेर्थ्या इत्याहदकारं्ा र् रा; हतखट (ओल्या हमरच्यारें्); ठेर्ा; हहरव्या हमरच्या तव्यावर 
परतून केलेला पदाथच. 
 
खरडा, खरडे, खडा प . १. हगर्हमड हलहहलेला कागद; अक्षर घटहवण्याकहरता हलहहलेला बदं; 
खरडे. २. आराखडा; कच्चे टार्ि; कच्चा मस दा; टार्िवही; र्ोपडी. (वा.) खरडे घासिे - १. हलहहण्यारे् 
कष्दायक काम करिे. २. (हनष्ट्काळजी-पिाने) हलहहिे; खरडिे; भरकटिे. 
 
खरडा, खडा प . ओबडधोबड, खेंगडेमेंगडे मोती; गोलबंद नसिारे मोती; हलक्या मोत्यार्ा दािा. 
 
खरडा प . खरब जार्ी एक जात. 
 
खरडा प . देवी व गोवर यामं ळे आलेली पोटातील कडकी, उष्ट्िता. 
 
खरडा, खरड्या प . हर्त झा; हबब्या वाघ : ‘होती कोंबडी ती खाल्ली खरड्ानें.’ - मसाप १·१·२. 
 
खरडा प . १. भाताच्या लहान भरलेल्या ओंब्या; साळीच्या लहान, भरदार किसारं्ा सम दाय. (को.) 
२. ग रानंी खरडून खाण्याजोगे म्हिजे फक्त ख रपता येण्यासारखे आखूड गवत. 
 
खरडा प . त पात तळलेले (जायफळ, बहडशपे, म रुडशेंग यारें्) र्ूिच. हे रेर् बदं होण्याकहरता घेतात. 
 
खरडा प . त टवडा; कमीपिा; टंर्ाई (खरडावे लागेल इतके). (हि. लागिे, पडिे.) उदा. पाण्यार्ा 
खरडा लागला अथवा पडला = हवहहरीरे् पािी इतके थोडे उरले आहे की, ते (नरोटीने) खरडले पाहहजे. 
तसेर् धान्द्याला खरडा लागला = हपकार्ा त टवडा पडला. 
 
खरडा प . प ठ्ठा; प ष्ीपत्र (काडचबोडच). (ना.) 
खरडा प . (सोनारी) र्ादंीच्या स ताच्या एका टोकास हदव्यावर धरून रवा झकवा गोलाकार करतात ती 
काडी. ही िं ब्याच्या कामी उपयोगी पडते. 
 
खरडा प . हखसा. (तंजा.) 
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खरडी स्त्री. १. जोरार्ी खरडपट्टी; हनभचत्सचना. (हि. काढिे, हनघिे.) 
 
खरडी स्त्री. एक र्मचवाद्य; एक प्रकारर्ी हटमकी. 
 
खरडी स्त्री. कार्थ्यार्ा एक धागा; माडाच्या र् डतीर्ा बारीक दोरा; काथवडी. 
 
खरडी स्त्री. प स्ती; हकत झा हगरहविे : ‘रोज अधा तास खरडी (बालबोध आहि मोडी)...’ - माजी ७०. 
 
खरडी स्त्री. प न्नाग िंाडारे् कोवळे झकवा स कलेले फळ; उंडी. (क .) 
 
खरडी स्त्री. बलैगाडीर्ा वेग कमी करण्यासाठी र्ाकाच्या मागे लावलेला दाडंा झकवा अडिा. (क .) 
 
खरडी स्त्री. सोललेली पि न तासलेली स पारी. (क .) 
 
खरडी स्त्री. मृदंग इ. वाद्यासं लावलेली किीक खरडण्यारे् साधन. (कर.) 
 
खरडू न. ऊरे् पोर; बारीक ऊ. (क .) 
 
खरडे पहा : खरडा 
 
खरडेघाशी, खडेघाशी स्त्री. हनव्वळ कारक नी. 
 
खरडेवजा, खरड्याचे मोती हलके मोती. पहा : खरडा 
 
खरड्या हव. १. गर्ाळपिाने हलहहिारा; ओबडधोबड हजामत करिारा. २. हनव्वळ खरडेघाशा, 
कारक ं डा; न्द्हावडा. 
 
खरिी स्त्री. घोड्ाला होिारा एक रोग. यात घोड्ाच्या दोन्द्ही नाकप ड्ातूंन वाफा हनघतात, द गंधी 
स टते, नाकप ड्ा तािल्या जातात, घोडा पािी पीत नाही व अगदी कृश होतो. - अर्श्प २·१३७. [सं. क्षरि] 
 
खरिे अहि. १. लघवीतून खर जािे. २. वीयचस्खलन होिे (मन ष्ट्य, पशू इ. रे्). [सं. क्षरि] 
 
खरतड हव. १. पहा : खडतर. २. स्पष्; हनभीड. 
खरतडिे अहि. १. पहा : खडतरिे. २. शरीरास लागिे, जखम होिे. 
 
खरतड बोहिी लाभदायक बोहिी. (ना.) 
 
खरतर हव. तीक्षितर : ‘अन्द्योन्द्याहस हवदाहरहत ते खरतर । नरहर झसह शावकसे ।’ - मोभीष्ट्म ३·५१. 
[सं.] 
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खरतुडी स्त्री. पाढंरी फ ले आहि खाण्याजोगी म ळे असिारी एक वनस्पती. ही पावसाळ्याच्या आरंभी 
महाबळेर्श्रकडे आढळते. 
 
खरदडिा हव. खडबडीत. (ना.) 
 
खरदळिे सहि. खंडहवखंड करिे; त कडे त कडे करिे; खंडळिे : ‘त मतें खािौहन काढैन  तरन । ऐसें 
खरदहळत सें ।’ - हशव १००३. 
 
खरनखर हिहव. सरतेशवेटी. पहा : अखरनखर 
 
खरप स्त्री. भाडं्ाच्या तळार्ी जळ; मस; काजळ. [सं. खपचरी] 
 
खरप प . शसे्त्र पाजळण्यार्ा एक दगड, हनसिा : ‘तो त्याला (भाल्याला) आठवड्ातून एकदा तरी 
खरपावर घासत असतोर्.’ - वानगी ८०. (ना.) [सं. क्षर] 
 
खरपट, खरपड  न. १. (हरकाम्या हवहहरीच्या बाजूला अथवा तळाला भाडें आपटल्याने होिारा 
आवाज, त्यावरून) अडर्िीर्ी, द ःखार्ी, हालार्ी ओरड, हाकाटी (अवषचिाम ळे आहि त्याम ळे पडलेल्या 
द ष्ट्काळाम ळे, तसेर् तळी, हवहहरी याचं्या कोरडेपिाम ळे). २. द ष्ट्काळ; अवषचि. (हि. पडिे.) : ‘एखादे 
सालन खरपड पडलें ... म्हिजे हततक्यानेर् त्यारं्ी न कसानी होते.’ - बाळ २·१२८. 
 
खरपट, खरपड  न. १. खडपा; म ख्यतः जे भाजल्यासारखे हदसतात ते पवचतारे् मोठे खडक २. 
म रूम, दगड यानंी बनलेली जमीन; कातळवट जमीन. ३. डोंगरावरील सपाटी. ४. फोड. (हि. येिे, उठिे.) 
५. नापीक, खडकाळ जमीन : ‘मला र्ागंलं तरी शते द्याव.ं तर माझ्या गळ्यात खरपट बाधंलं.’ - सराई २५. 

हव. म रूम व दगड यानंी कठीि िंालेली (जमीन). 
 
खरपड, खरपडी स्त्री. टोळारं्ी एक जात. पहा : खरपुडा 
 
खरपडी  पहा : खरपुडी 
 
खरपि न. खरवड; भाडं्ाच्या तळाला लागलेला थर : ‘सायीच्या ऐवजी र्रवीच्या ब डारे् खरपिहह 
हमळे’ - स्मरि ६२. [क.] 
खरपिे  अहि. खरडून, ओरखडून, जोराने काढिे; खरवडिे. [सं. क्षर] 
 
खरपर हव. खाष्; कडक : ‘येहथल दैवत रे बहू खरपरे कतृचत्व खूिा अशा ।’ - आमहाबळ ४४. 
 
खरपवप सहि. खाजविे. (गो.) 
 
खरपळ  पहा : खरपुडी 
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खरपळी, खरपुळी स्त्री. खरप डी; सालपट; थापटी (वाळलेला हर्खल, गवरी इत्यादीर्ी). 
 
खरपा प . बारीक सूत ओढण्यार्ी पट्टी. 
 
खरपाडिे न. (स तारी) लाकूड तासण्यार्ा रंधा. (बे.) 
 
खरपी स्त्री. १. भाजून दळलेल्या अगर वाटलेल्या धान्द्यार्ा एक पदाथच. २. जळक्या भाडं्ाच्या ब डार्ी 
खरवड; मस. [सं. खपचरी] 
 
खरपुट न. जनावराच्या पायार्ा खूर : ‘प हढलें  खरप टें ठेवी क ं भस्िळी हदग्गजारं्ां ।’ - हशव १००७. [सं. 
क्षरप ट] 
 
खरपुडा  प . बारीक टोळारं्ी एक जात. हे जहमनीवर व कोवळ्या हपकावंर पडतात. 
 
खरपुडी, खरपोडी स्त्री. १. वगेळा िंालेला, स टलेला त कडा (िंाड, झभत, त्वर्ा इत्यादनर्ा); 
खपली (जखमेर्ी); पोपडा; साल; जळक्या भातार्ा भाडं्ाला लागलेला लेप. २. पहा : खरपुडा. ३. पहा 
: खरतुडी [सं. क्षर, प ट] 
 
खरपुडी, खरपोडी स्त्री. बगळा; करकोर्ा. 
 
खरपंुचे, खोपंुचे सहि. खरपिे; ओरपिे; ओरखडिे; खाजविे. (गो.) 
 
खरपूस  हव. १. खमंग; हपवळसर व झपगट रंग येईपयंत व ख सख शीत, रुर्कर होईपयंत 
भाजलेला; तळलेला (पदाथच). २. (ल.) खडखडीत; स्पष्; खसखशीत; हनभीड; दिदिीत (ह कूम); हनक्षनू 
केलेले (भाषि); ठाम; खिखिीत (ह कूम). ३. कडक; खरमरीत (उपाय, योजना) : ‘व्रतें आर्रे खरप सें 
।’ - ्ा १६·९२. (वा.) खरपूस ताकीद करिे - हनक्षनू सागंिे; बजाविे. खरपूस समाचार घेिे - १ यथायोग्य 
पाहरपत्य करिे; उटे्ट काढिे. २. बेदम ठोकिे; बदडिे. ३. पहरपक्व (मसलत, हवर्ार). ४. बोर्िारा; 
िंोंबिारा; तीक्षि : ‘पावोहन तो स्पश च । मळ्याहनळ  खरप स  । येिें मानें पश  । क रवाळिें ॥’ - ्ा १३·२९०. [सं.] 
हिहव. फार; अहतशहयतपिे (जोर देण्यासाठी योजतात). 
 
खरपूस हव. र्लाख; ह शार; साहसी (मािूस, स्वभाव). 
खरपे न. मातीरे् ढेकूळ, हडखळ : ‘जे साल्त्वकारे्हन वडपें । गेलें  आध्याल्त्मक खरपें ।’ - ्ा. ६·४९०. 
 
खरब न. खडकाळ जमीन. (व.) पहा : खरबड, खराब [फा. खराब] 
 
खरबठ्ठर हव. मन वळहवण्यास कठीि. (व.) 
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खरबड हव. १. खडबडीत; र्ढउतारार्ी (जमीन). २. काही पदाथच हर्कटून, लडबडून खडबडीत 
िंालेले (भाडें, हात, अंग इ.). 
 
खरबडिे अहि. (अन्न, किीक, भात इत्यादननी) गदळ होिे; बरबटिे. पहा : करवडिे 
 
खरबडीत, खरबरीत, खरबडा, खरबुडीत  हव. ओबडधोबड; उखीरवाखीर. 
 
खरबा स्त्री. डोक्यावरील मेलेली त्वर्ा. (क .) 
 
खरबा, खरबी प . स्त्री. गोड्ा पाण्यातील एक मासा. (क .) 
 
खरबुजी  स्त्री . खरब जार्ा वेल. पहा : खरबूज 

हव. खरब जाच्या आकारार्ी (तपहकरीर्ी डबी, मिी, र् नाळे इ.). 
 
खरबुजी चेहरा देवीच्या विानंी भरलेला असा रे्हरा; ओबडधोबड, क रूप रे्हरा. 
 
खरबूज  न. खरब जार्ी वेल व त्यारे् फळ. कझलगडाप्रमािे यार्ा वले वाढतो. यारे् फळ 
वाटोळे, ताबंूस रंगावर असते. ‘तयापाशन होतन खरब जे दोन । ती केलन ग रूसी अपचि ।’ - शहन २८०. [फा.] 
 
खरमरा, खरमऱ्या हव. १. कठोर; खरबरीत; कठीि. २. प्रखर; रखरखीत : ‘तेथ उन्द्हाळा आगी 
खरमरा ।’ - ्ा १६·३९५. ३. ह शार; र्लाख; खिखिीत. [ध्व.] 
 
खरमरी  हव. लढण्यासाठी उत्स क. 
 
खरमरीत हव. १. तीक्षि; हतखट; िंििंिीत; सडेतोड (भाषि, टीका); तडफदार; 
पहरिामकारक; प्रभावी (उपाय, साधन); स्पष्; खडखडीत (बोलिारा मािूस). 
 
खरमस्त हव. १. पािीदार; र्लाख; तापट (घोडा). २. घमेंडखोर; गर्मवष्ठ; हवते उड्ा 
मारिारा. [फा.] 
 
खरमस्ती स्त्री. १. माज; मद; मस्ती; रग (घोड्ार्ी). २. गवच; घमेंड; हदमाख; डौल. (हि. मोडिे, 
हजरविे, प रविे.) 
 
खरमंजरी स्त्री. अघाडा; अपामागच िंाड. [सं.] 
 
खरमाटी, खरमटी स्त्री. एक िंाड. हे उंर् व बारीक असते. ओमिाच्या उपयोगी पडते. 
 
खरमाि स्त्री. (नाहवक) हशडार्ी दोरी टागंून ठेवण्यार्ी जागा. (हेट.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खरिखोचि हव. र्ढउतारार्ी; अडर्िीर्ी : ‘डोंगर अडसर, खरलखोर्ल खडकदेखील नदीनाले 
मोजले.’ - मइसा ६·२७. 
 
खरवई, खरवाई  स्त्री. (ताबंट, सोनार) भाडं्ानंा हवहशष् आकार देण्यार्ा झकवा भाडंी ज्याच्यावर 
ठोकतात असा लाबंट व र्ौरस गज, पहार. याला टोकाशी वळि देऊन उभट ऐरिीप्रमािे सोय केलेली 
असते. 
 
खरवट हव. खडबडीत; खरबरीत; खरवती 
 
खरवड स्त्री. खोडून काढिे : ‘खऱ्याचं्या आके्षपार्ी ही खरवड आहे.’ - सको ९१. 
 
खरवड, खरवडी स्त्री. १. पदाथच हशजत अगर आटत असता तळाला कठीि िंालेला आहि 
भाडं्ानंा हर्कटून राहहलेला खरडा, जळकट भाग (भातार्ा, त पार्ा, द धार्ा); खरप डी : ‘भ्रतारासी करी 
िंगडा । तया घाली खरवडी कोंडा ।’ - कथा ५. २४९. २. अशा रीतीने हर्कटून राहहलेला आहि खरडून 
हनघण्याजोगा भात. ३. (ल.) खरडपट्टी; हनभचत्सचना; ताशरेा; बोडंती. (हि. काढिे.) ४. (ल.) संपत झीर्ा शषे; 
हकड कहमडूक; गडगंज जाऊन उरलेला अवशषे. ५. हनकृष्ता दाखवण्यासाठी उपहासाने योजतात. ६. 
(झनदाव्यंजक) अकच ; गाळ; अहतशय खोडसाळ, त्रासदायक मािूस. ७. नारळार्ी खव, खरड. (क .) [सं. 
खरवृत झ] 
 
खरवड प . अहत लहान मासा, मासळी. (क . गो.) 
 
खरवडिी पहा : खरवड १ 
 
खरवडिे न. पदाथच खरडून काढायर्ी वस्तू (झशप, कलथा इ.). उहि. खरडून काढिे; घासिे; 
साफ करिे; हनरपिे; खविे (झशप, खविी, नख इत्याहदकानंी). 
 
खरवड्या न्हावी  वाईट हजामत करिारा हजाम; अक शल कारागीर. 
 
खरवत, खरवती  स्त्री. १. एक खरखरीत पानारें् िंाड. २. (स तारार्ी) करवत; अरकस. (गो. 
क .) 
 
खरवकशगाळा प . सम रातील झशगाळा माशार्ी एक जात. 
 
खरवस, खरस प . स्त्री. जनावरारें् कोवळे (व्याल्यानंतररे्) दूध तापवनू त्यात गूळ घालून तयार 
केलेले खाद्य. [सं. क्षार + रस] 
 
खरवस, खरस प . स्त्री. तहानेम ळे अथवा फार बोलण्याम ळे तोंडाच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात जमिारा 
पाढंरा फेस; हर्कटा. [सं. क्षर - क्षार + रस] (वा.) खरवस तोंडी येिे, खरस तोंडी येिे - अहतशय दमिे; 
श्रातं होिे : ‘हवस्मरिार्ी खरस तोंडी ।’ - एरुस्व ११·५५. 
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खरणवखर हव. र्ढउतार असलेले; उंर्सखल. (प्रा.ं) 
 
खरणविे  उहि. खोल व भरपूर खोदिे; पूिच साफसूफ करिे; उपसा काढिे (हवहीर, डबके, गटार 
यारं्ा). (को.) 
 
खरकशग, खरकशगळ, खरकशगूळ, खरसमुळी, खरसांबळी, खरसांबळे स्त्री. एक वेल; मेंढझशगी. 
ही मोठी व गाठाळ असून पाने कड झनबाच्या पानासारखी असतात. शेंगा पाऊि हात लाबंीच्या असून 
खाण्याच्या (भाजीच्या) उपयोगी असतात. हहच्या लाकडारे् मृदंग व तबले करतात. शेंगेला खरशेंग 
म्हितात. 
 
खरशी स्त्री. गोड्ा पाण्यातील एक मासा. 
 
खरशी, खरसी पहा : खरवस, खरस : ‘हातपाय जाहले गोळा, म खा ंखरशी आलीसें ।’- कथा ६. १५. ५१. 
 
खरस प . पहा : खरवस, खरस 

स्त्री. धाप; दमा. (गो.) 
 
खरसिे  अहि. धाप लागिे : ‘स्वामी मागी भ्रमला खरस हन ।’ - हिप  २. २४. १७. 
 
खरसांबळी स्त्री. एक वले; आबई; कोयते वाल. 
 
खरकसग  न. एका प्रकाररे् झशगारे् वाद्य : ‘हखनहखनतन त रहरआं । खरझसगेसी ।’ - हशव ५२४. 
 
खरसंुचे  अहि. खरस येिे; दम लागिे. (गो.) 
 
खरसंुडी प . बलैार्ी एक जात : ‘जवारी, हानम, खरस ंडी अशा बैलाच्या अनेक जाती 
समजतात.’ - भेटीगाठी ६६. 
 
खरळ न. कडा, दरड : ‘साठ हात हर्रेबदंी परठािा होता तेव्हा ंखरल कोसळलें  ते घरावरी पहडले.’ 
- ऐलेसाखं ४. ६५. 
 
खरळखोचर प . १. हिर; खार् खळगा. २. (ल.) दोष. 

हव. खार्खळग्यारं्ी; लहान लहान खळग्यानंी य क्त. (को.) 
 
खरळा प . बोथट व जाड धारेर्ा हवळा. 
 
खरंगटिे, खरंगिे उहि. १. ओबडधोबड रीतीने भरडिे, वाटिे (दोन दगडामंध्ये दाबनू, क टून). 
२. रे्र्िे; हर्रडिे (हमरी, हमरच्या इ.). 
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खरंटा पहा : खराटा 
 
खरंप स्त्री. १. आतड्ातील हतडीक, वेदना. (राजा.) २. आमाशंाम ळे िंालेला म रडा. 
 
खरंपिे  अहि. खरंप (आतड्ार्ा) रोग होिे. (राजा.) 
 
खरंवटी  पहा : खरमाटी 
 
खरा प . १. एखाद्या आम्लात हभजत घालून ताबंडा केलेला झकवा क ं कू तयार करण्यासाठी सालपट 
काढलेला हळदीर्ा त कडा, क डे; गंधार्ा रवा. जसे :- हळक ं डार्ा खरा, क ं कवार्ा खरा, खडा. २. प टक ळी; 
कातरा; उष्ट्ितेम ळे तोंडात येिारा फोड. ३. कोइली वगैरे शस्त्रारें् दाते. ४. खडा : ‘हनश्चयार्ा खरा । गाठंन 
बाधं वीरा ।’ - ्ा १४·१२८. 
 
खरा हव. १. सत्य; खोटे नव्हे असे. २. अस्सल; अकृहत्रम; बनावट नसलेले; श द्ध. ३. र्ागंले; 
हहिकस नसलेले; हबनभेसळीरे् (नािे, मौल्यवान वस्तू). ४. सच्चा; हवर्श्ासू; प्रामाहिक; हनष्ट्पाप; लबाड 
नसलेला. ५. बरोबर; सरळ; दोरीसूत (तयार केलेला, बसलेला खाबं, त ळई). ६. संपूिच; बरोबर; प रेपूर; 
र्ालीला अन सरून; वतावळ्यासह झकवा वाढीसह. ७. ठाम; हनहश्चत; कायम (करार इ.). (हि. करिे.) ८. 
न्द्यनूतारहहत; प रेपूर (वजन, पहरमाि). 

हिहव. बरे तर; हनदान एवढे तरी असू दे; हनदानी. (वा.) खरा करिे - अमलात आििे. कृती व 
शब्द यातं मेळ बसहविे. खरा करून देिे - खरा व अस्सल आहे म्हिून हसद्ध करिे; र्ागंलेपिा पटवनू देिे. 
[क.] [सं. खल ] 
 
खराई स्त्री. १. सत्यता; खरेपिा; वास्तहवकता. २. प्रामाहिकपिा; इमान; नेकी. ३. श द्धता; 
अस्सलपिा. ४. नीटनेटकेपिा; व्यवल्स्थतपिा. 
 
खराई स्त्री. वीयांश; धात रोगात जािारी वीयार्ी खर. पहा : खर २ 
 
खराखर, खराखरा हिहव. ओढलेल्या, फरफटत नेलेल्या वस्तूर्ा आवाज होऊन, आवाज करून. 
पहा : खरखरा 
 
खराखुरा, खराखोरा हव. हनश्चयेकरून जो खोटा नव्हे तो; खरोखर खरा; अगदी वास्तहवक; सत्य; 
न्द्याय्य; हवर्श्ासू. पहा : खरोखर 
 
खरागिे  अहि. १. ऊन होिे : ‘नातरी खरागलेया पाये । डोळ्यारं्ी दृष्ी जाये ।’ - ्ाप्र २१९. २. 
करपिे. (क .) 
 
खरागिेपि न. रुक्षता; रखरख : ‘देह खरागलपनें पदाथच सेवनार्ी वासना उपजे’ - आर्ारभाष्ट्य 
[सं. खर = रुक्ष] 
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खराच, खराचा प . (साकेंहतक) घरफोडीरे् एक हत्यार. 
 
खराट न. राडेरोडे; गाळसाळ; अवहशष् सामान. 

हव. १. नापीक; अन त्पादक (जमीन, प्रदेश). २. पिचहीन; खराटलेले; बोडके (िंाड, िं डूप). 
३. पडलेल्या इमारतीरे्, गाळसाळ, उरलेले (सामान = हवटकरीरे्, कौलारें्, र् न्द्यारे् त कडे, राडेरोडे, माती 
इ. इमारत बाधंल्यावर उरलेले). 
 
खराटिे  अहि. खराट होिे; पाने िंडिे, गळिे (िंाडािं डपारं्ी). 
 
खराटा प . १. नारळी, पोफळी, तूर इ. च्या हहरारं्ी अगर बाबंचू्या पात्यारं्ी झकवा त कड्ारं्ी केलेली 
केरस िी : ‘त आं खाडेंआं खराटेंनी । दानवप्रताप  केरू फोडौहन ।’ - हशव १५८. २. हिंजलेली (न सता ब डखा 
राहहलेली) हहरारं्ी केरस िी. ३. पाने गळलेले, वठलेले िंाड. ४. (ल.) द ष्ट्काळ; पूिच अभाव; लूट; तोटा : 
‘तैसें आपिपें नाहन हदठे । जयातें स्वस खारे् सदा खराटें ।’ - ्ा ५. ११२. [सं. क्षर] (वा.) खराटा णफरिे - 
सवचनाश होिे; हवध्वसं होिे. खराटा णफरणविे - नागंर हफरहविे; हवध्वंस करिे; सत्यानाश करिे (देश, ग्राम, 
संपत झी इत्यादनर्ा). 
 
खराटे न. ग राचं्या पायानंी िंालेला हर्खल. 
 
खराड प . जोराने फाटिे; कडाडिे; गडगडिे. 
 
खराड न. (स्था.) वस्तू हफरवनू त्यानंा आकार देण्यारे् यंत्र. 
 
खराडा प . ग रारं्ी प्रसूतीपासून स टका करिारा गावठी वैद्य. (क .) 
 
खराडी स्त्री. खार; र्ानी. (व.) 
 
खराडी स्त्री. १. अंबाडीच्या वाखार्ा दोर वळण्यारे् साधन. २. हवहहरीतून पािी वर काढण्याकहरता 
बसवलेली कप्पी. (खा.) 
 
खरािा हव. गरम; उष्ट्ि (हदवस, महहना या शब्दानंा जोडून अव. प्रयोग). जसे :- खरािे हदवस = 
उष्ट्िकाळरे् हदवस. (को.) [सं. खर] 
 
खराती स्त्री. कातण्यारे् यंत्र. 
 
खरादिे  सहि. कातरिे : ‘एक तोळा खरादलेली अगर कातरलेली श्रीवधचनी स पारी.’ - ऐराप  २. 
३९. [फा. खराद = कातकामारे् यंत्र] 
 
खरादी प . कातीव काम करिारा; अरकसी. [फा.] 
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खराब हव. १. नापीक; उद्ध्वस्त; ओसाड (जमीन, प्रदेश) : ‘इकडे ग दस्तारं् दंग्याम ळें  खेडन खराब 
होतन.’ - ऐलेसं २. ८५०. २. द ग चिी; हवकृत; हबघडलेला; वाईट (वस्तू, मािूस). [फा.] (वा.) खराब करिे 
- (रुपये - पैका - पैसा) व्यथच उधळिे. खराब वाटिे - न आवडिे; वाईट वाटिे. 
 
खराब-हाि हव. द दचशाग्रस्त; हवपन्न : ‘येथें आम्ही खराब-हाल आहों.’ - जोरा ४. 
 
खराबा प . १. नापीक, टाकाऊ जहमनीर्ा, शतेार्ा त कडा; रेताड, ओसाड जमीन. २. (नाहवक) 
पाण्याच्या तळाशी असलेला खडकारं्ा थर; सम रातील खडक. हा गलबतानंा नडतो. ३. न कसान; तोटा : 
‘फार हदवस लष्ट्करास ताकीद केल्यानें खराबा होईल.’ - मइसा ६. ५९१. ४. बागायतीच्या जागेतर् 
खातेदाराला घर बाधंण्यासाठी हदलेली जागा. (क लाबा) [फा. खराब] 
 
खराबी स्त्री. १. न कसानी; तोटा; हानी; द दचशा; हलाखी : ‘त मच्या लष्ट्करर्ी खराबी इरािीस कळली.’ 
- पाब ३२·२. खेळखंडोबा [फा.] (वा.) खराबीस येिे - न सकान होिे : उभय पक्षारं्ी समजूत पडत नाही. 
दोघेही खराबीस येतात.’ - लोश २२८. खराबीस णमळविे - खराब करिे; द दचशा करिे : ‘गावं खराबीस 
मलैवनू उफराटी आमर्ीर् नालीस ह जूर लेहून पाठहवली.’ - पेद ३०·१८१. [फा.] 
 
खरारिे  अहि. खरखर आवाज करिे; जोराने फाटिे. पहा : खरखरिे, खराड [ध्व.] 
 
खरारा प . १. घोड्ाला खाजवण्यारे्, त्यारे् अंग साफ करण्यारे् एक साधन. २. घोड्ाला खरारा, 
माहलश करिे. [झह.] (वा.) खरारा खाजवीत नगारा वाजवीत - काही तरी करीत (येतो, हफरतो). [ध्व.] 

हिहव. खडखडत; ओरखडत; खरारा वाजहवल्याप्रमािे आवाज करून. पहा : खराड, खरारिे 
 
खरारोकडा, खऱ्यारोकड्याचा हव. खरा आहि खात्रीर्ा; सच्चा आहि अस्सल; प्रामाहिक आहि 
मोकळ्या मनार्ा; खरा आहि वास्तहवक (मािूस, वस्तू, वतचन). 
 
खरािी, खराळ, खराळी  स्त्री. प . लहान कोयती; गवत कापण्यार्ा लहान हवळा. (को.) 
 
खराव प . १. (क्व.) खाबंार्ी उंर्ी वाढहवण्यासाठी खाली अगर वर लावलेला त कडा. २. ही खराव 
देण्यार्ी हिया. ३. ह्या खराव देण्याम ळे वाढलेली (खाबं इत्यादनर्ी) उंर्ी. 
खराविे  सहि. (व्यवहार, सौदा इ.) पक्का करिे. 

अहि. कायम, ल्स्थर, हनहश्चत होिे; वाढिे; हटकिे (वारा, उष्ट्िता, पाऊस इ.) पहा : खराणविे 
 
खराविे  अहि. आरक्त, लाल होिे (डोळे). 
 
खराणविे उहि. एखादी गोष् प नःप न्द्हा समजावनू सागंिे; हनक्षनू, जोराने बजाविे; खरमरीत 
ताकीद करिे; बारकाईने र्ौकशी करिे. 
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खराणविे उहि. र्ागंला साफ करिे; भरपूर खोल करिे (पाण्यार्ा पाट, हवहीर, तळे वगैरे). 
(राजा.) [सं. क्षर] 
 
खरासिी स्त्री. हपवळ्या फ लारें् िं डूप. (िंाडी.) 
 
खराळिे अहि. गडगडिे; खरखरिे; आवाज करिे; वाजिे. पहा : खरारिे (व.) 
 
खरांटा टक्कि, खराट टक्कि पहा : खरड (क .) 
 
खरांटे प . बारीक कोका. (तंजा.) 
 
खणरदी स्त्री. १. हवकत घेण्यार्ी हिया. २. हवकत घेतलेला माल. 
 
खणरपी हव. १. खरीप हपकासंबधंी. २. खरीप पीक येिारी (जमीन, प्रदेश). 
 
खरी स्त्री. कातळावर माती टाकून बनवलेली शतेजमीन. (को.) 
 
खरी हव. भयंकर; तीव्र : ‘भयकरी तोंडी खरी गाजना’- गद्य १०२. 

स्त्री. गाढवी : ‘खरी टेकों नेदी उडे । लातौहन फोडी नाकाडें ।’ - ्ा १३·७०४. 
 
खरीदी, खरेदी स्त्री. हवकत घेिे; हवकत घेतलेली वस्तू. पहा : खणरदी : ‘त्याला बाजारातूंन काहंी 
हजन्नस खरेदी करावयारे् होते.’ - कोरहक ९२. [फा.] 

हव. हवकत घेतलेले; िीत. [फा.] 
 
खरीदखत, खरीदपत्र, खरेदखत, खरेदपत्र, खरेदीखत, खरेदीपत्र  न. हविेत्यापासून हवकत 
घेिाराने मालकीहक्कासंबधंी हलहून घेतलेला कागद; हवकत हदल्याबिलर्ा लेख. 
 
खरीदिे  उहि. खरेदी करिे; हवकत घेिे. 
 
खरीददार, खरेदीदार हव. हवकत घेिारा : ‘परंत  त्या घरास कोिी खरीददार होत नाही.’- मइसा 
१२·१८२. 
खरीदफरोक्त, खरीदफरोक्ती प . स्त्री. ियहविय; हवकत घेिे - हवकिे : ‘माल घेऊन याते्रस येऊन 
खरीदीफरोख्ती करिे.’ - मइसा ७·१०६. 
 
खरीप न. १. राडेरोडे, गोटे इ. भर घालण्यासाठी वापरतात ते; खडी, लहान दगड वगैरे २. पडलेल्या 
इमारतीरे् लहानसहान दगड, हवटा, कौले, माती इ. सामान, हवहीर, खड्डा यातूंन खिून काढलेला 
वरच्यासारखा माल, डबर. ३. उथळ जमीन; सपाट जमीन. (को.) स्त्री. पहडत जहमनीर्ी लागवड. पहा : 
खरी 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खरीप, खरीफ प . १. कार्मतकात तयार होिारे पीक; पहहले पीक; पावसावरील पीक : ‘अहर्श्न मासी 
गारा पडल्या, खरीफ ब डालें .’ - मइसा ३. १६४. २. खरीपाच्या हंगामातील धान्द्य; पूवचधान्द्य (मूग, मटकी, 
बाजरी इ.) [फा. खफच ] 
 
खरी हंुडी पहा : खडी हंुडी : ‘ते समयन पारं् हजारार्ी खरी ह ंडी हलहून हदली आहि नवसे रुपये 
ह ंडिावळ घेतली.’ - वै ४ ल १७८. २५. 
 
खरुखरा हिहव. खरोखर : ‘मनम राद धन खरुखरा ।’ - अमृत ५३. 
 
खरुत, खरोती स्त्री. खरखरीत पानारें् एक िंाड : ‘खरुती म्हिून एक वनस्पती आहे हतर्ी पानेंदेखील 
अशी असतात की, लोखंडावर जरी घासंली तरी त्यार्ा खीस हनघतो.’ - प्रहत आत्म ३१४. 
 
खरूज स्त्री. १. कंडू, खाज स टून होिारा रोग; एक त्वरे्र्ा रोग. या रोगात फार खाज स टते व खाजवनू 
खाजवनू तेथे लहान लहान फोड येतात. खरूज हा सासंर्मगक रोग आहे. २. (ल.) द्वाड. [सं. ख्च] [अर. 
ख राज] (वा.) खाजवनू खरूज काढिे - आपल्यावर संकट अथवा अनथच ओढवनू घेिे; भाडंि उपल्स्थत 
करिे; शत्रलूा जागे करिे. 
 
खरूस प . क िबी हस्त्रयाचं्या डोक्यातील र्ादंीर्ा राखडीसारखा दाहगना. 
 
खरूस प . खरवस (कोवळ्या, नव्या द धार्ा); र्ीक. 
 
खरे प . अव. १. उष्ट्ितेम ळे हजभेवर येिारे काटे, प रळ. पहा : खरा : ‘खरे पडसा आहि खोकला । 
या नाव आध्याल्त्मक ।’ - दास ३. ६·३३. २. कोयती झकवा खराळी हहरे् दाते. 
 
खरे उद्गा. गप्प रहा. (क . हेट.) 
 
खरे हव. दाट; घट्ट. (व.) 
 
खरे, खोटे कसोटी (हशक्षि) ज्या कसोटीतील प्रत्येक हवधानाप ढे ‘खरे’ झकवा ‘खोटे’ यापैंकी एकर् 
शब्द त्या हवधानार्ा नीट हवर्ार करून ठेवायर्ा असतो अशी कसोटी. 
 
खरेच हिहव. खरोखर; अथात; बरोबर. 
 
खरेचा हव. खरोखरर्ा; खरा; वास्तहवक. 
 
खरेदार  हव. कडक; धारदार : ‘खरेदार आवाजात बाप साबानं हवर्ारलं, का हयऊ नोका?’ - 
मळिी ५९. 
 
खरेपि  न. तीव्रता : ‘जयारे्या हकरिारें्हन खरेपिें । नक्षत्रारें् होती फ टािें ।’ - ्ा ११·२१२. 
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खरोखररी, खरोखरे, खरूखर हिहव. हनहश्चतपिे; हनःसंशय; वस्त तः हनखालस; खात्रीने; प्रत्यक्षात. 
 
खरोखरा हव. (खरा याच्या अथाला जोर देण्यासाठी हद्व.) अगदी खरा; न्द्याय्य; आधारभतू. पहा 
: खराखुरा 
 
खरोटा प . एक खवल्या मासा. (कातवडी) 
 
खरोड पहा : खरवड 
 
खरोडा प . १. पोटात पडलेली आग (उपास, ताप याम ळे). (हि. पडिे.) २. (खरवडण्यार्ी जरुरी 
भासते अशी ल्स्थती) द ष्ट्काळ; खडखडाट; खरड; संप ष्ात येिे. (हि. लागिे.) ३. खरवड (भाडंी 
इत्याहदकारं्ी). ४. खरर्टून, घासून हनघालेली कातडी. (हि. काढिे, हनघिे.) 
 
खरोष्ठी  स्त्री. हिस्तपूवच काळात वायव्य भारतात आढळिारी, उजवीकडून डावीकडे हलहहली 
जािारी एक हलपी. 
 
खरोष्ि हव. १. अहतशय उष्ट्ि. २. जहाल; तीव्र, तीक्षि. [सं.] 
 
खरोस पहा : खरवस 
 
खकय िे सहि. खर्च करिे : ‘आहन तीयेसी खक ं  नेदी’ - परं्ो १५९·२५. 
 
खकय िॉ, खखयिॉ  प . स पाऱ्या गोळा करण्यारे् पात्र; बाबंचू्या सऱ्यारें् गोलाकृती पात्र. (गो.) 
 
खकय शा प . तंटा; कलह; गगचशा : ‘त ळाजी आंगे्र हमेश म ंबईकराशंन खकच शा व म खाहलफत करंू लागले.’ 
- ऐलेसं ७·३५६५. [फा. ककच शा] 
 
खखयर, खखयरा स्त्री. प . १. ख रख र; खंत; ह रह र; उत्कंठा : ‘म्हिून हृदयास वाटे खखचरा ॥’ - प्रभा १०१. 
पहा : खरखरा. २. मनातील शकंा : ‘खखचर ख ख चर ख ंटलें  ।’ - दास १४·४. ३१. [ध्व.] 
 
खखयरीत हव. खडबडीत. पहा : खरखरीत 
 
खगय न. तरवार. पहा : खड्ग : ‘पाहिग्रहि ब्राह्िासंी । खगचलग्न क्षहत्रयासंन ।’ - एरुस्व ४·४३. [सं. 
खडग] 
 
खचय प . १. व्यय; वरे्; उपभोग; हवहनयोग; हवहनयोग केल्याम ळे संपण्यार्ी हिया. २. उपयोगी 
लावलेला, वेर्लेला पैका, साम ग्री, सामान. ३. (कायदा) दाव्याला लागलेली रक्कम; पदरमोड. ४. (हहशबे) 
द सऱ्याकडे रोख अगर अन्द्य रूपाने गेलेली रक्कम; जमेच्या उलट बाजू; जावक रक्कम. ५. (ल.) लढाईत 
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पडिे; मृत्य ूयेिे : ‘र्ार प रुष खर्च िंाले.’ - मइसा ३·५१७. [फा.] (वा.) खचािा शेंडी फुटिे - ठरवलेल्या 
अंदाजाबाहेर खर्ार्ी रक्कम जािे; खर्च वाढिे. खचावर कात्री चािविे, खचािा कात्री िाविे - खर्च कमी 
करिे; काटकसर करिे. खची पाडिे, घाििे - खर्च िंालेला दाखहविे : ‘हबलें  म दतशीर करून त्यार्ा खर्च 
पाडून रक्कम आदा करिें’ - ऐराप हवहव २३९. खची पाडिे - आपल्याला पाहहजे तसे द सऱ्याकडून वदवनू 
घेिे. 
 
खचयक, खचीक हव. १. उदार; सढळपिे खर्च करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे असा; दाता. २. फाजील 
खर्च करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे असा; उधळ्या. [फा. खर्ी.] 
 
खचयिे उहि. १. खरर्िे; वेर्िे; व्यय करिे; घालहविे. २. पैसा देिे; खर्च होईल असे करिे. ३. उपयोगी 
लाविे, र्ालहविे (ब द्धी, शहािपिा). ४. हरि करिे;  घेिे : ‘मूल्च्िचत कहर भीमा ते इतरारें् तो पळें अस ं 
खरहर्ता ।’ - मोकिच ४५·४. ५. मरिे; मृत्य ूपाविे. ६. काढून टाकिे : ‘आंगीरे् शृगंारवस्त्राहदके खर्ी’ - परं्ो 
१६४. 
 
खचयता हव. खर्च करिारा. 
 
खचय दरबार दरबार खर्च; काम करून घेण्यासाठी हदलेली अंतस्थ लार् : ‘…जो काय खर्च-दरबार 
(दरबार-खर्च) तो कबूल करून हलहहिें सरंजाम पाठऊन देतो.’ - इएमपी ११९. 
 
खचयपट्टी  स्त्री. १. सरकारी कामगारारं्ा झकवा मोठ्या लोकारं्ा गावात म क्काम असताना त्यारं्ा 
खर्च भागवण्यासाठी बसवलेला कर. २. गोसावी लोकारं्ी टोळी आली असताना झकवा एखादी नैहमहत झक गोष् 
घडली असता ती भागवण्यासाठी बसवलेली वगचिी. 
 
खचयपोते  न. व्ययस्थान; खर्ार्ी बाब. 
 
खचयबुडीत प . ज्यार्ा मोबदला हमळत नाही असा. उदा. भोजनखर्च. 
 
खचयवखय  प . व्ययपत्र; खर्ार्ी पट्टी, यादी. 
 
खचयवेच  प . १. एकंदर खर्ाला सामान्द्यपिे सं्ा; खर्च वगैरे. २. मालार्ी मूळ झकमत व त्यावर 
िंालेला इतर खर्च. [क. खर् चवचे्च ] 
खचयणशल्लक स्त्री. खर्च िंाल्यानंतर राहहलेली बाकी; हातात हशल्लक. 
 
खचयशीषय न. खर्चखात्यारे् नाव. 
 
खचा प . वाटखर्च. पहा : खची (ना.) 
 
खचाळ, खचाळू हव. १. ज्याला फार खर्च येतो, ज्यात अहतशय खर्च होतो असा : ‘फार खर्ाळ पोषाख 
करिे िेंपिार तरी कोठून?’ - माजी १२२. २. खर्मर्क; खर्च करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे असा. 
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खचाटी, खचाडी स्त्री. कमी खर्च. (गो.) 
 
खची हव. कागदार्ा एक प्रकार (सामान्द्य प्रतीर्ा) : ‘येथें कागद खर्ी व खासा हमळत नाहन.’ - ऐलेसं 
५६४७. 
 
खची स्त्री. १. योजलेल्या कामासाठी घेतलेला आगाऊ पैका; वाटखर्च : ‘गंग  हैबती म्हिे स्वार पीटावा 
। ल्याहा कागद खर्ी बटावा ॥’ - प्रला १४०. २. खर्चण्यासाठी लागिारा पैसा : ‘ही दर म कामन खर्ी धाडी 
झशद्याला ।’ - ऐपो ४३३. ३. कामगारानंा आगाऊ हदलेली रक्कम. ४. वशे्येला संभोगाकहरता द्यायरे् रव्य. ५. 
पोटगी; उपजीहवकेसाठी रक्कम, तरतूद. 

हव. १. रोजच्या उपयोगी झकवा र्ालू कायाप रता उपयोगी; सामान्द्य; खाजगी; साधारि. 
खाशाचं्या उलट : ‘खासे व खर्ी म दपाकाकहरता ंर् ली.’ - स्वारीहनयम (बडोदे) ७४. २. (ल.) खर्चलेला, 
लढाईत पडलेला. ३. खर्ाने हपळून हनघालेला; खर्ाच्या अडर्िीत सापडलेला. [फा.] (वा.) खची खािे 
- घररे्र् हशल्लक असलेले धन खरू्चन राहिे; हरकामे राहिे; खाऊनहपऊन स्वस्थ असिे : ‘प्रधान हे सवच राजे 
खर्ी खात बसले आहेत.’ - दशावतार मसाप २९. खची पडिे - १. खर्च होिे. २. (य द्धात) कामास येिे; 
मरिे. खची पाडिे - खर्च करायला, द्यायला लाविे; खर्ात टाकिे. 
 
खची स्त्री. र्ोप; मार. (ना.) 
 
खची स्त्री. मासळीर्ी एक जात. हा मासा रेतीत हफरिारा, झहडिारा, पाढंऱ्या रंगार्ा असून यारे् तेल 
जखमेवर वापरतात. (गो. क .) 
 
खचीक हव. ज्याच्यासाठी फार पैसा खर्च करावा लागतो असा : ‘सूर्ना खर्ीक असल्याम ळे…’ - हमसे 
३७. 
 
खची संतती अनौरस संतती; लेकावळे. 
 
खजय प . (संगीत) १. गायनातील एका सप्तकारे् - स रारे् नाव. पहा : खरज : ‘खजास मागें ध्वहन 
एक सारी ।’ - अवार्ीन २३४. २. घोगरा आवाज. (वा.) खजय िागिे - १. गाताना अगदी खालर्ा आवाज 
लागिे. २. घोगऱ्या आवाजात बोलिे. [सं. षड्ज.] 
 
खजुयबाळॉ हव. खज चडा. 
 
खजूय, खोरजू प . खरूज; कंडू. (गो.) [सं.] 
 
खजूयर प . खज रीरे् िंाड व हतरे् फळ. पहा : खजूर [सं.] 
 
खजूयरी स्त्री. खजूरी; खजूचर. [सं.] 
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खटी स्त्री. फोडावरील आवरि. 
 
खडा प . कच्चे हटपि; मस दा १. पहा : खरडा : ‘या गं्रथार्ा खडा मंडालेच्या त रंुगातं प्रथम हलहून 
काढला.’ - गीर ८६. २. काडचबोडच; प ठ्ठा. 
 
खडाचा खडा हव. लाबंलर्क (ना.) 
 
खडूयि स्त्री. टक्कल पडलेली स्त्री. (गो.) 
 
खडेघाशी स्त्री. हनव्वळ कारक नी; नकला करण्यारे् काम. 
 
खिय, खनय न. ईर्श्री कोप. (गो.) [सं. क्षरि] 
 
खतयड, खताड, खदाड, हव. तापट. 
 
खदयड हव. खडबडीत. 
 
खना हिहव. र्टकन. 
 
खनाक्या हव. नाकारे् हिर मोठे िंालेला (बलै.). 
 
खपयड न. द र्मभक्ष; अन्न द र्ममळ होिे : ‘तेिेंकरून द ष्ट्काळ झकवा खपचड पडते, त्या वळेेस हजारो लोक 
केवळ अन्नावार्ून मरतात.’ - अथचप ३४९. 
 
खपयर प . १. मातीर्ा परळ. २. खापर; माठाच्या खालर्ा भाग; हभक्षापात्र झकवा शगेडीप्रमािे उपयोगी 
पडिारे खापर. [सं.] 
 
खपयरसूत्र न. एक कृहत्रम धातू. [सं.] 
 
खपा, खबा बांगडा, खुबी प . एक लहान मासा. 
 
खबयरफिी स्त्री. (वन.) खडबडीत फळ असलेली वनस्पती. 
 
खबूयस हव. खडबडीत. 
 
खमयती स्त्री. रानातील खारी माती. 
 
खमयवमय न. व्यंग; वमच; दोष; र्ूक; द ष्ट्कृत्य; झबग. (सामान्द्यतः अव. प्रयोग, खमेवमे.) (हि. काढिे, 
सागंिे, बोलिे.) [सं. कमचवमच] 
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खमयस्ती  स्त्री. अहत हट्ट; दाडंगाई (गो.). 
 
खऱ्याचे खांड खोटे बोलिारा मन ष्ट्य. 
 
खयान प . १. मळिीरे् खळे. २. र्रंावरील खळे. ३. कपड्ार्ी खळ. ४. खळ्यावरील दान. (ल.) 
 
खरयकन  हिहव. पहा : खरकन 
 
खरा प . १. कानउघाडिीरे् पत्र. २. पानार्ा मसाला. 
 
खवय हव. १. ख जा; ब टका; ठेंगिा. २. (ल.) अगदी बालक; अडािी; अजाि : ‘खवच मी दास, कन 
सवच झर्तालया ।’ - आसेत  ३१. [सं.] 
 
खवय हव. घोड्ार्ा एक रंग; हखसहमससारखा रंग. - अर्श्प १·३०. 
 
खवय हव. एक हजार कोटी; दहा अब्ज ही संख्या. [सं] 
 
खवयट न. बाजार भरत असलेले गाव : ‘खेट, खवचट, ग्रामन, प रन । हभक्षा करावी यथाप्राप्त ।’ - एभा 
२३·४९७. [सं.] 
 
खवयड न. खरवडून काढलेला, तासून काढलेला भाग; खरवडण्यास योग्य असा भाग; खवळ. (गो.) 
 
खि प . १. र्ूिच करण्यारे् धातूरे् झकवा दगडारे् पात्र : ‘र्ूिच करील त म्हालंा धमच बता भगंदेश हा 
खल हो ।’ - मोभीष्ट्म १·२१. २. सोनारार्ी पािी ठेवण्यार्ी दगडी क ं डी. (खा.) ३. खलात र्ूिच करिे, क टिे. 
४. (ल.) र्र्ा; खोलवर र्र्ा : ‘काय कथानक हनवडाव ेयार्ा थोडासा खल िंाला.’ - नटश्रेष्ठ ११. (हि. 
करिे.) [सं. खल्ल] 
 
खि हव. द ष्; द जचन; नीर्; पापी; हलका : ‘जें खलारं्ी वाकं डे मोडे ।’ - रा्ा १८·१७७३. 
 
खि प . धान्द्य मळण्यारे् खळे. [सं.] 
 
खिअत  हखलत; सन्द्मानार्ा पोषाख : ‘राजे याही बकारपूवचकास खलअत व कनाटकच्या सनदा 
देऊन रुखसत केले.’ - पेद २५·४५. [फा. हखलअत] 
 
खिक हव. १. प्रस्थ. २. लर्ाडं. (गो.) ३. र्ि. ४. द ष्. 
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खिक,खळक हव. १. हफत री; कारस्थानी : ‘हकत्येक खलक उगवावें । राजकारिामंधें ॥’ - दास 
१९·९·१८ : ‘खळक समजों जास्ती (=हशक्षा) केल्यावगेळ सोडिार नाहन.’ - मइसा ८·२५. २. नीर् जातीर्ा; 
गैरमातबर : ‘गोरगरीब खलक र्ीजवस्त घेऊन सोडून हदले.’ - मराहर्थोशा ७२. [फा. खल्क] 
 
खिकत न. जमाव; मंडळी (व.) [अर. हखलकत = लोक, जग] 
 
खल्क, खळक प . १. लोक : ‘उदमी खळक क ल बारदेशाकडे जातील.’ - मइसा ८·२२. २. िं ंड; 
थवा. (गो.) [फा. खल्क] 
 
खि कदुणनया,खळ कदुणनया स्त्री. सारे जग; हवर्श्; तमाम जग. [फा.] 
 
खिकिोक सामान्द्य प्रजा : ‘पेंढारी, आडहत्यारी व खलकलोक वीस हजार.’ - हशराब. 
 
खिकुि न. सवच जग, सवच लोक; अलम द हनया : ‘इहतफाकानें उमदन कामें व्हावन खलक लास 
आराम व्हावा.’ - मइसा ५·१९५. [फा. खल्क] 
 
खिखि स्त्री. कटकट, खडखड : ‘त्यार्ी प्रत्येक खलखल वामनच्या नाजूक अपेके्षला स्पशच 
करून जागी करीत होती.’ - बाहवब  २९०. 
 
खिखि, खिखिा हिहव. जोरजोराने; मागेप ढे : ‘लोिच्यार्ी बरिी हलवावी तसा वामन सूयाला 
खलखला हलव ूलागला.’ - बाहवब  १६१. 
 
खिखििे अहि. र्डफडिे; तडफडिे; हर्डिे. [झह. खलखलाना] 
 
खिखिविे सहि. खडखडविे : ‘त्यार् ंदार खरोखरर् खलखलवलं जात होतं.’ - बाहवब  २९०. 
 
खिखिा हव. त्रासलेला; हर्डलेला. [ध्व.] 
 
खिखिाणविे उहि. खोड्ा इ. करून त्रास देिे; सळो का पळो करून सोडिे; त्रासहविे. 
 
खिखंदा प . १. क ट ंब, अन यायी, जहमनी, घरे, ग रे वगैरे; आहश्रत; मालमत झा; (सामा.) 
संसारार्ा मोठा खटला. २. फौजेबरोबर असिारे बाजारब िगे, सामान खाते. ३. (ल.) अडगळ; सामानारे् 
अव्यवल्स्थत ढीग; अडगळीर्ी खोली. [फा.] 
 
खिखंदा, खिखाना पहा : खेिखाना 
 
खििे अहि. १. खलात घालून मळिे, र्ूिच करिे; बारीक करिे; घोटिे. २. (ल.) हवर्ारार्ा हवषय 
मनात घोळून घोळून दृढ करिे. 
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खिदि न. भाडंि; कथला : ‘संभाजी आंगे्र म्हितात की, त म्ही र्ौथाईस घेिे नाहनतर 
त म्हाआम्हासं खलदल होईल.’ - पेद ३३·२१७. 
 
खिन न. बदं पडिे : ‘खलन जालें  ये मती ।’ - रा्ा ३·५६. 
 
खिनायक, खिपुरुष प . नायक-नाहयकाचं्या पे्रमसंबधंात झकवा इतर र्ागंल्या कायात अडथळा 
आििारे नाटक, कथा, कादंबरी, हर्त्रपट इ. मधील द ष् स्वभावारे् पात्र. 
 
खिफ, खल्फ प . म लगा; वारस. [फा.] 
 
खिबत, खल्बत  न. स्त्री. एकातं; ग प्त मसलत; कारस्थान; द सऱ्याशी एकातंात केलेला हवर्ार; 
बेत; डाव. (हि. करिे.) : ‘वाड्ात स भ्यारं्ी खलबत.’ - ऐपो २३१; ‘दोन घडीपावतों खल्बत केली.’ - 
पद्मव ७४. [अर. खलबत = ग प्तता, एकातं] 
 
खिबतखाना, खल्बतखाना प . १. एकातंार्ी खोली. २. ग प्तपिे र्र्ा करण्यार्ी जागा : ‘गडार्ी 
हववकेसभा, खलबतखाना दररोज रंगत होता.’ - श्रीयो २६३. 
 
खिबता, खिबत्ता प . घोळिे, उखळी आहि दस्ता. [क. कल्बत झ ] 
 
खिबि स्त्री. १. खळबळ; गलबल; आरडाओरड. २. दंगा; बडंाळी. ३. मनार्ा क्षोभ; उदे्वग. [ध्व.] 
 
खिबििे अहि. आरडाओरड, दंगा करिे. २. मन भडकिे, क्ष ब्ध होिे. 
 
खियज्ञ  प . (शतेकऱ्यारं्ा हवनोदी शब्द) धान्द्य मळायच्या वळेी खळ्यावर घालायरे् जेवि. या 
जेविासाठी कोंबडी, बकरी इ. मारतात. 
 
खिि पहा : खिेि 
 
खिवडे  न. दोन तीन शतेाचं्या दरम्यानर्ी मोकळी जागा : ‘तेथून खालता उभा बादं सेंधी ४ 
हखला १ खलवडे १ हखला खलवहडया खालता उभा बादं दगडार्ा.’ - मइसा १८·१. 
खिविे  सहि. नमविे; खाली करिे : ‘तेया माथा न खलवी ।’ - रा्ा १७·३०१. 
 
खिविे  उहि. खलात घोटिे. 
 
खिवाद प . वाद; भाडंि : ‘यार्ा आपला मूळ प रुष एक नव्हे म्हितो. खलवाद कहरतो.’ - ज्यू 
२८२. 
 
खिवी हव. खलून तयार केलेले; खलात घोटलेले (औषध इ.) [सं. खल्ल] 
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खिश प . १. खंड; अंतर : ‘आमर्ी दोस्ती आहि इतेहाद पूवीपासून जो आहे त्यातं खलश न यावा.’ - 
मइसा ५·३०. २. संशय; हकल्ल्मष. [फा. खहलश] 
 
खिष, खिस प . त्रास; अडथळा; इजा; हानी; संशय : ‘तफेनरे् जहाजासं दयातून 
येण्याजाण्याहवषयन परस्परें खलष न पोंहर्ावा.’ - समारो ६·२५; ‘यास्तव हदसता प्रकार यैसा हदसतो की, 
हफरून खलसार्ी जड कायेम होते.’ - पेद २·१०३. [फा. खहलश] 
 
खिा अ. कोि? (बे.) 
 
खिा प . एकान्द्त. 
 
खिा भानगड : ‘या खल्या अगोदर वीर खलील तेथें पाठहवला होता.’ - पेद २०·२८७. 
 
खिाटी, खिाठी स्त्री. १. गावाखाली असलेली शतेजमीन, भातजमीन; हशवार. २. खालाठी; 
सखल जमीन. ३. सम रहकनाऱ्याजवळर्ा सखल प्रदेश : ‘उतेकर पेडामकर व पलाडें वगैरे खलाटीरे् लोक 
आहेत.’ - पेद ३·१५. 
 
खिाब हर्खल. 
 
खिामिा प . खरी मैत्री; स्नेह. [फा.] 
 
खिायक १. मन ष्ट्य. २. दृष्ी. 
 
खिारिे हि. घ सळिे (िंाडी.). 
 
खिाि प . १. खळखळ आवाज; असा आवाज करिारा प्रवाह : ‘रजोग िारे्हन खलालें  । स्वग च गाजे ॥’ 
- रा्ा ७·७६. २. नदीतील पािी फार खोल नसलेली उतारार्ी जागा : ‘तेथें खलाल भागीरथीस होता.’ - 
भाब ५२. 
 
खिािी  स्त्री. (नाहवक) १. सम रातील उथळ पाण्याच्या तळाशी असलेला खडकाळ भाग. २. 
खडकावर सम रारे् पािी आपटल्याम ळे होिारा आवाज; पाण्यार्ी ओढ. (क .) 
 
खिाशी, खिासी प . १. नावाडी; नाखवा; गलबतावरील ताडेंल सोडून इतर नोकर; 
जहाजावरील मजूर. २. तोफखान्द्यात तोफा ओढण्यासाठी ठेवलेला नोकर, गोलंदाज : ‘तीन हजार खलाशी 
संगं राव पगार खाई ॥’ - ऐपो ४६४. [फा.] 
 
खिाशी  खालसा करिे ; जप्त करिे. 
 
खिाशी  स्त्री. मोकळीक; म क्तता; स्वतंत्रता. 
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खिास  हव. १. सरलेला; खर्चल्याने नाहीसा िंालेला; वरे्लेला. २. शवेटास गेलेला; संपलेला; 
पूिच िंालेला; समाप्त. ३. म क्त; स टलेले; मोकळे िंालेले : ‘बह त ख र्श्क्त जाले कन जबदचस्ताच्या 
र् गालापंासून गहरबार्ें वतन खलास जालें ’ - मइसा २०·४९. [फा.] (वा.) खिास करिे - ठार मारिे. 
 
खणिता, खणरता  प . १. थैली; लहान हपशवी : ‘साखर खहलते दोन शरे.’ - मइसा ३·३२८. २. 
हजच्यात अमीरउमरावानंा पाठहवलेली पते्र बदं करीत असत ती रेशमी हपशवी. ३. पत्र; राजपत्र; आ्ापत्र : 
‘आँ म कदम्याहवषयन पाशन पत्रें खहरता तयार िंाला म्हिजे पाठवनू देऊं.’ - मइसा ५·३८. ४. हलफाफा [फा.] 
 
खणिता  प . अनेक औषधारं्ा लेप. 
 
खणिता पोचणविे म लारं्ा एक खेळ. 
 
खणिपत स्त्री. हखलाफत; खहलफारे् काम व ह िा. [फा. हखलाफत] 
 
खणिपा  पहा : खणिफा 
 
खणिफा  प . १. महंमद पैगंबराचं्या गादीवर येिारा धार्ममक, राजकीय इ. सवच अहधकार 
असलेला (हवशषेतः) स न्नी पथंार्ा म सलमान राजा; म सलमान धमचग रू; ्ानी. २. वस्ताद; तालीम मास्तर. 
३. वाजंरयारं्ा म ख्य. ४. (ल.) आर्ारी; झशपी इ. [फा. खलीफ] 
 
खिी स्त्री. खोलवा; पोकळी : ‘आहधली हर् पहर होये । गगनखहलर्ें ॥’ - रा्ा ६·२६७. 
 
खिी, खल्ली स्त्री. ढेप; पेंड. [सं. खल] 
 
खिीकडे हिहव. कोठे. (बे.) 
 
खिीत हव. खंहडत; थाबंलेला; तहकूब केलेला; खळलेला. [सं. स्खहलत] 
 
खिीन प . लगाम : ‘आल्स्तक शपथ अहीर्ें कन हहरर्ें आवरी बल खलीन ।’ - मोहवराट १·६९. 
 
खिीप हव. खहलत; स्खहलत; ढासळलेला; हठसूळ : ‘हकल्ला बह त खलीप…’ - पेद 
 
खिीफ पहा : खणिफा 
 
खिीि जप्त : ‘कोिारे् सरंजाम जहाहगरीस खलील केल्या होत्या त्यासं वर्न हदले की…’ - भाब ९७. 
 
खिे न. खळे; मळिीरे् आवार : ‘रर्ून  महत झत्त्वार्ें खलें  । मली एकें  हर् काल गेहन पोलें  ।’ - रा्ा 
१३·४०. 
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खिेत पहा : खिअत : ‘र्ार वसे्त्र व येक तरवार खलेत हदली.’ - पेद १४·४६. 
 
खिेती  स्त्री. पत्रार्ी हपशवी. पहा : खणिता : ‘दामाजीपतंाच्या नावंें अजचदास्त । हलहून खलेती 
म रा केली ।’ - त गा ४४३६. 
 
खिेि, खिेिी  स्त्री. १. खंड २. प्रहतरोध; व्यत्यय; अडथळा; हरकत : ‘त म्ही म ताबीक होऊन 
अंमलास खलेल कराल तरी न करिें.’ - मइसा ८·१८०. ३. दाडंगाई; उद्धट, उनाड वतचिूक. ४. स्वैरता; 
हट्टीपिा; अडेलपिा (मूल, र्ाकर, घोडा यारं्ा.) ५. त सडेपिा; खाष्पिा; राष्पिा. 

हव. १. दाडंगा; उमचट; उिाम; भाडंखोर. २. खाष्; राष्; त सडा; दोष काढिारा; झनदा करिारा. 
३. हट्टी; द राग्रही; स्वैर; खळखळ करिारा (मूल, र्ाकर); अडिारा (घोडा) : ‘खलेल घोडे उडती टिाटि 
।’ - ऐपो २२३ [फा. खलल] 
 
खिौर, खिुणरका न. स्त्री. रिागंि; य द्धभमूी : ‘अनंगाहर्आं खलौरी ।’ - हशव ५५४. 
 
खल्ल उदर (नृत्य) र्वड्ावर उभे राहून र्श्ास रोधून पोटाला भकाळी पाडिे (रोग, भकू लागलेली इ. 
दाखहवताना.). [सं. खल्ल = खळगा] 
 
खल्लक हव. १. हनष्ट्कारं्न; दहररी : ‘हल्लक िंाले खल्लक माल मवाशानें स गडे ।’ पला ४·३७. २. कृश; 
रोड; हडक ळा. 
 
खल्लड हव. क्षीि; खप्पड; स रक तलेली (म रा, रे्हरा) : ‘कागं पाहठ लागसी हरी त ला खल्लड म्हित ।’ 
- पाहरभौ ३०. 
 
खल्लाळ  प . १. पाण्यार्ा खळखळाट. २. खळखळिारा प्रवाह; लाट : ‘हमळती काष्ठें लोटता ं
पूर । आदळे दूर होती खल्लाळन ।’ - त गा ७१३. २. (ल.) मनोहवकारारं्ा क्षोभ. [ध्व.] 
 
खल्ली स्त्री. ढेप; पेंड. 
 
खल्ली स्त्री. पाय, झपढऱ्या व हातार्ा साधंा यानंा ल ळे पाडिारी वातहवकृती. [सं.] 
 
खल्वाट  न. १. टक्कल; टकलेपिा. २. टक्कल पडलेले मस्तक, डोके : ‘खल्वाट र्डंहकरिें अहत 
तप्त िंाला ।’ - वामन स्फ ट (नवनीत) १३६. 

हव. टकल्या; टक्कल पडलेला; डोईस केस नसलेला. [सं.] 
 
खव न. खविीने नारळार्ा खवनू काढलेला कीस. 
 
खव स्त्री. हमरर्ीर्ा दपच. (िंाडी.) [सं. क्षव] 
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खवखव  स्त्री. गडबड; बडंाळी; दंगाधोपा : ‘आवदंा याच्या मनात मालव्यात खवखव करावयार्ी 
फार आहे.’ - पेद १०·२७. 
 
खवखव  स्त्री. १. अळू, स रि इ. पदाथच खाल्ल्याने तोंडाला झकवा हजभेला स टिारी खाज झकवा 
र् रर् र; खाजण्यार्ी हवकृती. २. (ल.) भ केम ळे पोटात तोडिे. ३. पश्चात झापार्ी बोर्िी. 
 
खवखव  स्त्री. १. तीव्र इच्िा; वासना (हवशषेतः स रतार्ी) : ‘इंहरयार्ी खवखव सतत वाढत्या 
प्रमािावर असल्याम ळें  कधनहह तृप्त होत नाहन.’ - गीर १०५. २. लोभ; हावरटपिा. ३. मस्ती; स रस री; 
ख मख मी (वादहववादार्ी, लढण्यार्ी). ४. उत्कंठा; उत्स कता; रे्तना; उद्बोधन; जागृती (सामग्री, सहन्नधान 
इ. कारिामं ळे होिारी). ५. (हवस्तवार्ी) धगधग. 
 
खवखविे अहि. १. धगधगीत, धडाडून पेटिे (हवस्तव). २. रे्तिे; उिीहपत होिे; उन्द्माद येिे; 
उतावीळ, अधीर होिे (हवषयवासना, लोभ, स्पधा यानंी). ३. मनात जळिे; डार्िे; आग होिे; पश्चात झापार्ी 
बोर्िी लागिे. ४. इच्िा करिे; आशाळभतूपिे वाट पाहिे; िंद घेिे; लोल पिे. 

सहि. १. आळू इत्यादी खाल्ल्याने तोंडाला खाज स टिे; खवखव करिे; डार्त असिे. २. स्फूती 
येिे. (गो.) [सं.] 
 
खवखवीत हव. धगधगीत : ‘र् हल खवखवीत इंगळ भरीला होती.’ - गोप्र ४४. 
 
खवखवनू हिहव. कडकडून : ‘हदवसातून दोनदा खवखवनू भकू लागली असे क्वहर्तर् घडे.’ - नीसे 
१३६. 
 
खवचट, खवचड हव. १. खवट; खाजरा; काहीसे खवखव आििारे; द गंधय क्त; नासके. २. 
(ल.) त सडा; एकाडं्ा; कडू; क ल्त्सत; नष्; क जका (मािूस, भाषि इ.). पहा : खवट 
 
खवट हव. १. उग्र वासार्ा, रुर्ीर्ा; घ रट; पोटात जाताना घसा जाळिारा (तेलकट, तळलेला 
पदाथच). २. नासका; क जका (नारळ इ.) ३. कडू; मनास बोर्िारी, िंोंबिारी (भाषा, मन ष्ट्य). ४. (रसा.) 
अपघटन िंाल्याम ळे द गंध येिारा (खाद्यपदाथच, हवशषेतः तेल वगैरे). [क. कव ट ] 
 
खवटखोबरे न. (ल.) त सडा, राष्, क जकट, क्ष र मनार्ा मन ष्ट्य. 
 
खवटाि स्त्री. खवट, उग्रट वास, घाि. 
 
खवटान्या हव. भाडंखोर, त सड्ा. (िंाडी.) 
 
खवटेि  हव. खवटाि; वाशाळ; वासट; घ रट. पहा : खवट 
 
खवट्ट्चे, खवटेवप हि. तळलेल्या पदाथांना खराबीने वास लागिे. (गो.); तळलेला पदाथच वाईट 
होिे. 
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खवडव स्त्री. १. हर्डविे; वडेाविे; हखजविे; खोड्ा करिे. (हि. करिे.) २. एखाद्याच्या पश्चात त्यार्ी 
केलेली झनदा. ३. उर्ापत; भानगड; खोडी : ‘त्या मास्तराने गावात काही खवडव केली म्हिून त्याला मार 
बसला.’ - बनगर १८. 
 
खवडवी  हव. खवडव करिारा; हर्डविारा; गाजंिारा; त्रास देिारा; हखजविारा; खोडकर. 
 
खवडा प . १. डोक्यातील फोड (खरजेसारखा); डोक्यात होिारी खरुज; र्ाई; उंदरी रोग. या 
रोगाम ळे डोक्यात एक प्रकाररे् स क्षम व्रि होतात, त्यानंा बारीक अशी प ष्ट्कळ हिरे असतात. त्यातून लस 
वाहते. त्यानंा खवडे म्हितात. २. ग राचं्या अंगावरील खरुज, कथलीर्ा खवला. ३. खवडे नाहीसे 
होण्याकहरता ग राचं्या हवहशष् अवयवावर (ढ ंगिावर झकवा गालावर) हदलेला डाग; डागिे. (वा.) खवडा 
उडिे, खवडा उडविे, खवडा करिे, खवडा करून टाकिे - १. नासविे; हबघडविे; भगंविे; हनष्ट्फळ 
करून टाकिे. २. फहजती करिे; टर उडविे; अपमान करिे; खरड काढिे. खवडा णजरविे, खवडा पाडिे 
- ताठा उतरविे; रग मोडिे; फहजती करिे. [सं.] 
 
खवडे न. नसलेल्या द धारे् र्ोथापािी. 
 
खवड्या  प . (कृषी) िंाडानंा होिारा रोग. उदा. काही पेरुच्या जातीच्या फळावंर खरजेसारखे 
र्टे्ट पडतात. त्याम ळे त्यार्ी प्रत कमी होते. हे र्टे्ट कवकाम ळे होतात. 
 
खवड्या  हव. खवट; त सडेपिाने वागिारा : ‘पि हतर्ा बाप एकदम खवड्ा पडला नं!’ - वासू 
८२. 
 
खवि न. १. आकाश. २. पडसाद; प्रहतशब्द. 
 
खवििे  उहि. खरवडिे; खविे; कीस काढिे; पोखरिे (नारळ, खरबूज). (को.) 
 
खवििे  अहि. खवळिे; क्ष ब्ध होिे : ‘जाला जैसा वहरषाकाल  । खविलें  मेघा ं ॥’ - रा्ा 
१८·१७३९. 
 
खवििे  न. कंडू; उत्कंठा. 
 
खविा प . १. (जैन) नग्न, हदगंबर जैन यती : ‘एऱ्हवन तरी खविेयाचं्या गावंन । पाटाउवे काय करावन 
।’ - ्ा ४·२२. २. हपशाच्च; भतू : ‘खवहियाच्या अंगा । जेिें केला वळघा । तो न कहरताहंर् उगा । घरन होता ।’ 
- अमृ ६·५९. [सं. क्षपिक] 
 
खविा प . नारळ इ. खवण्यारे् साधन. यार्ी बठैक लाकडी असून टोकास दाते पाडलेली एक लोखंडी 
र्कती असते. खवला. 
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खविा हव. तीक्षि; (मािूस) घाण्या; राष्; बोर्िारा (मािूस, भाषि). 
 
खविी स्त्री. खविीप्रमािे दाते असलेला हवहशष् प्रकारच्या ल गड्ार्ा (पदर) : ‘भावज ग जरी हतर्ा 
पदर खविीर्ा ।’ - लोसामा २ संलो २५. 
 
खविी स्त्री. खरवडिे; खरवडण्यारे् साधन. पहा : खविा 
 
खविे उहि. १. (नारळातील खोबरे, गीर) खरवडिे. २. तोंड झकवा जीभ खवखविे, र् रर् रिे, 
हमरहमरिे (अळू, स रि इ. पदाथांम ळे). [सं. क्षव] 
 
खवदव स्त्री. १. त्रास; काळजी; श्रम; झर्ता. २. दगदग; खटपट; उपद्व्याप. ३. धावपळ; गडबड; 
धामधूम. ४. पहा : खवडव 
 
खवदविे अहि. सहन न होिे; जार्िे. (को.) पहा : खवखविे 
 
खवदविे अहि. गडबड, खटपट करिे; त्रास घेिे. 
 
खवदव्या हव. उलाढाल्या; गडबड करिारा; लहानसहान कामे िंपाट्याने उरकिारा; 
खटपट्या. 
 
खवदळ  प . १. गोंधळ; गलगा. पहा : खवदव ३. २. उलथापालथ. (गो.) 
 
खवदळिे, खवंदळिे उहि. १. (सम र, वारा इ.) ढवळिे; क्ष ब्ध होिे; गढूळ करिे (रव पदाथच) : ‘ती 
जमीन सम रासारखी खवंदळून दोन्द्ही बाजंूनी ज्वहलत क ं डात पािी पडे.’ - घाको १५२. २. झहदळिे; हहसके 
बसिे; हादरिे. ३. (ल.) हखजहविे; रे्तहविे; राग आििे; क्ष ब्ध करिे. अहि. १. रागाविे, खवळिे, २. 
पोटात ढवळिे; डार्िे; डवर्िे; कालविे. [सं.] 
 
खवदोळ हव. गढूळ. (गो.) 
 
खवन स्त्री. सवय. (िंाडी.) 
 
खवना पहा : खविा 
 
खवय्या हव. र्वीने खािारा; खाण्यार्ा शौकी; र्ोखंदळ : ‘हशराप रीरे् सदा खवय्ये ।’- ऐपो २६६. २. 
र्विेबाज; खादाड. [सं. खाद] 
 
खवरट, खवरा हव. थोडासा हतखट व खवखव करिारा (अळू, स रि); खाजरा. 
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खविा, खविे न. प . न. १. सीताफळावरील फ गीर गोल आकार; वरील खडबडीत भाग. २. 
(माशाच्या, सापाच्या अंगावरील) खरखरीत पषृ्ठभाग; कवर्; ब ट्टी. ३. खपली; खवंद (क्षतावरील) : ‘बाहेहर 
भतूारं्न पारं्ही खवले । नेिताहंर् पहडलन ॥’ - ्ा ८·६२. ४. कापसासारख्या ढगार्ा वगेळा त कडा; लहान 
ढग. ५. नागंरारं्ी ढेप. (िंाडी.) ६. खवले पाडण्यारे् हत्यार (मातीच्या सापावर). ७. ठोका; घाव; डाग. ८. 
खवंद; खपली. ९. त कडा. 
 
खविा प . दही इ. ल्स्नग्ध पदाथांर्ा गोळा; कवडी. (ना.) 
 
खविा, खविी प . स्त्री. खविी (नारळार्ी). 
 
खविा, खविी प . स्त्री. मासे धरण्यारे् एक प्रकाररे् जाळे. 
 
खविा, खवळा प . खवले असलेला रुपेरी रंगार्ा एक मासा. (क .) 
 
खविे मांजार, खविे माजार, खवळ्या मांजर, खवळ्या माजार प . न. एक रानटी जनावर; 
रानमाजंर. हे म ंग्या खाते. याच्या अंगावर खवले असतात. हे डोंगरात हबळात राहते. 
 
खवस, खवसे हव. हनरुपयोगी; हलके; कमी प्रतीरे्. (गो.) 
 
खवसिे, खवसुचे अहि. मरिे. (क . गो.) [सं. क्षप्] 
 
खवसान स्त्री. नाकातील वळवळ; ठसका. (व.) पहा : खवटाि 
 
खवसेिा हव. १. घािेरडा; ओवळा; अश र्ी. (व.) २. ब भ हक्षत; खवखवलेला. पहा : खवटेि 
 
खवळ न. १. माशाच्या अंगावरील कवर्; खवला. (क . गो.) २. फोडावरील खपली. (गो.) ३. 
सारवलेल्या जहमनीवरील शिेार्ा पोपडा. 

स्त्री. नारळ खवल्यानंतर करवटंीस हर्कटलेला पातळ पाप रा; कातळी. (क .) पहा : खवि 
 
खवळ स्त्री. जहमनीत झकवा झभतीत पडलेली खोल भेग; तडा; र्रा. [सं. खल्ल = खळगा] 
 
खवळिे, खवििे अहि. क्ष ब्ध होिे; रागाविे; संतापाने माथे हफरिे; र्वताळिे; खवदळिे : 
‘प च्ििेदें अहहसा र्ापच्िेदेंकरूहन बह  खवळे ।’ - मोभीष्ट्म ६·५४. २. हालर्ाल करिे; उठिे (हपत झ.) ३. 
रे्तना येिे; संवदेना होिे; जागे होिे (इंहरय). 
 
खवळनी स्त्री. उते झजन. (व.) 
 
खवळा प . माड, स पारी, ताड इत्याहदकानंा जेथून िंाप, िंावळ्या इत्यादी फ टतात ती जागा; शेंडा. 
(को.) 
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खवळाढवळ स्त्री. भानगड; उपद्व्याप : ‘वाटंत क नाला खवळाढवळ करीत बसू नकूस.’ - पेरिी ९५. 
 
खवळी स्त्री. लहान खपली; सालपट; कवदंी. पहा : खवि 
 
खवंडाळिे उहि. १. उठविे; क्षोभविे; रे्तविे; हखजविे. २. फाजील खोड्ा, रे्ष्ा करिे; टवाळी 
करिे. ३. भाडंि वाढिे; हर्डविे. 
 
खवंडाळी स्त्री. १. हखजविी; रे्ताविी; उठाविी; खोडी. (हि. करिे.) २. त्रास; र्ीड; क्षोभ. ३. 
दोष; झबग; क रापत. (हि. काढिे.) 
 
खवंडाळी स्त्री. लाकडी पळी : ‘कढत कढत आंहबली खवडंाळीया आमर्ा ंहातन घातली’ - लीर्पू 
३६. 
 
खवंद, खवंदि न. १. व्रि; क्षत; म ख्यत्व ेखाजहवण्यापासून िंालेले क्षत : ‘धका खवंदासी लागतसे ।’ 
- त गा २९६४. २. फोडार्ी खपली; खरप डी. ३. खवडा; खादूंक. 
 
खवंदळी स्त्री. खोडी; क रापत : ‘ऐहशयास अकाटवर गेले म्हिजे हत्रहर्नापल्लाशी खवंदळी 
करतील.’ - शारो १·२४३. पहा : खवंडळी 
 
खवा प . दूध आटवनू तयार केलेला घट्ट पदाथच; मावा. [झह.] 
 
खवा प . (गंगथडी) हट्टीपिार्ी लहर; द राग्रह. (हि. घेिे.) 
 
खवा, खवाट, खवाटा न. प . १. खादं्यार्ा व हातार्ा साधंा. २. खादंा : ‘पहारे पहा उभी कंर् की फाटली 
। पाठ खवे िातीमध्यें दाटली ।’ - प्रला १८६. 
 
खवाकीन प . अव. राजे; स लतान. [फा. आकान] 
 
खवाजखुरी (व.) पहा : खाजकुइरी 
 
खवायश स्त्री. ख्वाइश; लोभ; इच्िा : ‘या लढाईत ज्यानेर्ी (जीवार्ी) खवायश न ठेहवता ं
तीथचरूपानंन घोडन घातली.’ - ऐलेसं ७३४७. 
 
खवार हव. दहररी; हनष्ट्कारं्न. (व.) [फ. ख्वार] 
 
खवारी स्त्री. १. अप्रहतष्ठा; बेअब्र.ू २. अवकृपा; अव्ा : ‘मनस्वी लोकाचं्या ब द्धी ऐकोन त्यार्ें हनदशचन जें 
खवारी जाली.’ - मइसा ८·१२८. ३. स्वारी. [फा. ख्वारी] 
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खवाशी, खवासा  स्त्री. प . हत झीवरील अंबारी झकवा हौदा यारें् मागील मानकरी, हखजमतगार 
बसण्यार्ी जागा; खवासखाना : ‘बसैोहन ग रुआ्े खवाहसत ।’ - दाहव ३६२; ‘आपाबळवतंराव खवाहशत र्ौरी 
हमजाहजत वारीत ।’ - ऐपो २००. [फा. खवासी] 
 
खवास प . १. उमराव; मानकरी; राजाजवळर्ा मोठ्या घराण्यातील मन ष्ट्य. हा बह धा मालकाच्या 
हवर्श्ासातला झकवा आवडता असे. २. ह जऱ्या; सेवक; हखजमतगार ३. ग लाम; बदंा नोकर. [फा.] 
 
खवासखाना पहा : खवाशी 
 
खवासणनशस्त हव. खवासखान्द्यात बसलेला : ‘तेव्हा ंखवासहनशस्त यानंन जोडगोळी मारली.’ - वाड 
कैहफ २३. [फा.] 
 
खवासा  स्त्री. १. खाशा हस्त्रया. २. नाटकशाळा : ‘खेमे वगैरे सरंजाम नवाबािी सापलमाये व 
महालातंील कोन्द्ह कोन्द्ही खवासा आनहवल्या आहेत…’ - इएमपी २११. 
 
खवासीि स्त्री. खासे र्ाकरीर्ी स्त्री; रक्षा : ‘आपले बापानंी खवासीि ठेहवली होती, हतजपासून 
खानजया जाला.’ - नाना पेश रोज १·२६. 
 
खवाळ न. माशाच्या अंगावरील खवला. (क .) पहा : खवि, खवळ 
 
खणवरडा पहा : खवरट, खवरा 
 
खवीस प . १. म सलमानारे् भतू, हपशाच्च. २. (ल.) रागीट; राष्. ३. (ल.) द ष्, माथेहफरू, द्वाड, 
ख नशी, दीघचदे्वषी मािूस. [फा. खवीस] 
खवे हव. कमी हकमतीरे्; हलके; स्वस्त. (नंदभाषा) 
 
खश प . आसामातील लोक. 
 
खश दम देिे; दमदाटी (हि.) 
 
खशाफशा, खशाबशा, खशामशा हव. डौलदार, स वाच्य नव्हे असे (अक्षर); अव्यवल्स्थत; फरकटत 
धसफस हलहहलेले, केलेले. २. असे वाईट अक्षर ज्यावर आहे असा (कागद, प स्तक, पदाथच). 

हिहव. अव्यवल्स्थतपिे; हगर्हमड; कसेतरी. [ध्व.] 
 
खशी पहा : खसी 
 
खष्ट हव. १. खाष्; राष्; क रक ऱ्या; खडवड्ा; सदा खडसाविारा. २. वाईट; त्रासदायक; 
हजहकरीर्ा. ३. वाईट; खट; खडतर (नशीब, दैव). ४. बेबदं; गैरहशस्त; स्वैर (वतचिूक, वतचन). 
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खष्ट, खंष्ट न. एक प्रकाररे् िंाड व त्यारे् फळ. याच्या तेलास खंष्ेल म्हितात. हे खरजेवर फार 
ग िकारी असते. (गो.) 
 
खस प . १. वाळा. एक प्रकाररे् स गंधी गवत. याच्या म ळारें् उन्द्हाळ्यासाठी पडदे करतात. यापासून 
अत झर काढतात. २. वाळ्यारे् अत झर. [फा.] 
 
खस प . १. ढीग; रास; डोंगर (पडलेली पाने, ध रळा, केरकर्रा इ. र्ा). २. (ल.) वैप ल्य; रेलरे्ल; 
लयलूट; हवप लता. 
 
खसक, खस्क प . घोडेस्वारारं्ा हल्ला थोपहवण्याकहरता त्याचं्या मागात पसरतात ते पोलादी सराटे 
झकवा हखळे. 
 
खसकन, खसकर, खसणदनी, खसणदशी हिहव. खस असा आवाज होईल असे; धसम सळेपिाने. (हि. 
ओढिे, खेर्िे, तोडिे, धरिे.) [ध्व.] 
 
खसकणविे, खसकाणविे, खसकावनू, खसकून पहा : कचकाणविे, कचकावनू 
 
खसका प . मध्यम प्रतीच्या गवतार्ी एक जात. 
 
खसका प . आवाज होिार प्रहार; धबका. पहा : कचका [ध्व.] 
 
खसकुदडा पहा : खसपुदडा 
 
खसखशी कापडार्ा एक प्रकार. 
खसखशीचे फूि, खसखशीचे बोंड अफूच्या िंाडारे् फूल, बोंड. 
 
खसखशीत, खसखसीत हव. १. खडबडीत; स्पष्; हनखालस; भीडभाड न धरता केलेली; खरपूस; 
साफ; धडधडीत (सूर्ना, ताकीद, भाषि). २. हनहश्चत; ठाम; धडाडीरे्; उत्साहपूवचक (वतचन, उपाय). ३. 
धोपटमागी; सरळ व्यवहारी; खडखडीत बोलिारा (मािूस.) ४. खरखरीत; भरड; खडबडीत; मऊ; 
हवसहवशीत नव्हे असा (कागद, वस्त्र). 

हिहव. जोराने (घासिे इ.); खसाखसा; र्ोळूनमोळून. 
 
खसखशी शेिा खसखशी काठ असलेला शलेा : ‘देशम ख; देशपाडें यानंी हमळोन खसखशी शलेा हदल्हा 
असे.’ - मइसा ६·३२. 
 
खसखस स्त्री. अफूरे् बी. हे मोहरीपेक्षा बारीक असते. खसखस मादक नसून उलट र्वदार 
असते. हहरे् तेल काढतात. पेंड गोड व पौहष्क असते. [फा. खशखश] 
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खसखस, खसखसा हिहव. खसखस असा आवाज होईल अशा रीतीने (गवत कापिे, हलहहिे घासिे 
इ.) [ध्व.] (वा.) खसखस णपकिे, खसखसा णपकिे - (खसखस अशा आवाजाने) मोठ्याने व प ष्ट्कळ हसिे; 
हसू फ टिे. 
 
खसखस काठ एक प्रकारर्ी हकनार. धोतरजोडी, उपरिी, ल गडी वगैरेंना अशा तऱ्हेरे् काठ असतात. 
 
खसखसिे अहि. खसखस आवाज करिे (साप, जनावर इ. नी). [ध्व.] 
 
खसखसमांडा प . खसखस लावनू तयार केलेला माडंा, अनरसा. (बे.) 
 
खसखसाट प . मोठ्याने खसखस आवाज (गवत कापण्यार्ा.) 
 
खसखसाट प . अभाव; तोटा; द ष्ट्काळ. 
 
खसखसावनू, खसखसून हिहव. १. जोराने आवळून; बळ लावनू. २. पहा : कचकावनू. (हि. घासिे, 
र्ोळिे, ध िे इ.) ३. र्पलतेने; िंट्ट्दशी; जलदी. 
 
खसिे पहा : खचिे 
 
खसिे अहि खोकिे [झह. खास] 
 
खसनारी हिहव तात्काळ. (िंाडी). 
 
खसपसिे पहा : खसखसिे 
 
खसपसाट प . खसखस असा जोरार्ा आवाज : ‘मोठा खसपसाट करीत एक म लगा बाहेर 
पडला.’ - वारी ११२. 
 
खसपीडा स्त्री. कटकट. (िंाडी). 
 
खसपुदडा हव. १. घािेरडा; नेभळा; गर्ाळ (मािूस). २. वाईट; हभकार; घािेरडा (हजन्नस). 
 
खसफस पहा : खसखस 
 
खसबस, खसबसा हिहव. हवहशष् आवाजाने (क जब जिे, गवतात सळसळिे, अंधारात र्ार्पडिे 
अशा वळेी होिाऱ्या आवाजाप्रमािे). 
 
खसबसाट प . सामान्द्य; क जबजू; सळसळ; खसखस; फसफस. [ध्व.] 
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खसरा प . जमाबदंीर्ा कागद. (व.) [फा.] 
 
खसित, खसाित स्त्री. प्रकृती; सवय; स्वभाव (हवशषेतः कठोर, राष्, उग्र); वैहशष्ट्ट्य. (वा.) 
खसित काढिे, खसाित काढिे, खसित भोगिे, खसाित भोगिे, खसित सोसिे, खसाित सोसिे - 
त्रास, कष् सोसिे, काढिे (त सड्ा मािसार्ा). [फा. खस्लत] 
 
खसवस, खसावसा हिहव कठोरपिे; हतटकाऱ्याने; र् रशीने (बोलिे, करिे); खेकसिे. [ध्व.] 
 
खसवा प . नदीतील बारीक वाळू. 
 
खसाई स्त्री. शीगकबाब; मासंार्ा एक खाद्यपदाथच. 
 
खसाखस, खसाखसा, खसासा हिहव. (खसाखसर्ा आत्यंहतक भाव) हवहशष् आवाजाने; खसखसा 
(गवत कापिे इ. र्ा आवाज होऊन); जोरजोराने. 
 
खसाटिे उहि. १. जोराने खसखस आवाज होईल असे कापिे. पहा : खचाटिे. २. फरफटत नेिे, 
ओढिे. (व.) ३. खरर्टिे. ४. खरड काढिे. (व.) 
 
खसार हव. हठसूळ. (व.) 
 
खसारा प . हहस्सा; वाटा. पहा : णखसारा : ‘लढाईर्ा प्रसंग असल्यास, आम्हासं फौजेर्ा खसारा पडेल 
यार्ी काय वाट?’ - मइसा ५·७. 
 
खसासिे अहि खेकसिे : ‘काल पाटील खसासला.’ - आआश े६. 
 
खसासत स्त्री. द ष्पिा; नीर्पिा. 
 
खसाणसत हव. कठोर खाष्; स्पष्. पहा : खसखशीत, खसखसीत : ‘ऐसें सबाह्य खसाहसत । 
जयार्ें गा ॥’ - ्ा १६·२४४. [सं. खष्] 
 
खसी स्त्री. १. खच्ची करण्यार्ी हिया. २. तोडण्यार्ी हिया; तोड. 

हव. १. खच्ची केलेले. २. तोडलेले. [फा.] 
 
खसीब हव. स पीक. 
 
खसू प . त्रास : ‘फ न खस  न धरे ।’ - हशव ६६६. 
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खसूणचता, खसूणचत्व न. आडािीपिा; मूखचपिा; अ्त्व : ‘काहंन प स्तकें  र्ाळावन लागतात, कन 
खसूहर्त्व प्रगट करून तब्येत लागेल तशी लेखिी र्ालहवण्याबिल वाग्देवीच्या दरबारार्ा आम्हासं एखादा 
र्ादं हमळाला आहे.’ - हन ८८७. [स.ं] 
 
खसूस हव. हनहश्चत; खहर्त; हनखालस; हनःसंशय : ‘अशी खस सू खात्री होईल तरर् हदला पाहहजे.’ - 
खाअंबडोदे १३७. [फा. ख सूस] 
 
खसूसीयत हव. स्नेहपूिच; स्नेहाहंकत. (एक मायना, पदवी) : ‘खसूसीयत दस्तगाह लक्षमि 
आप्पाजी…’ - मइसा १२·११२. [अर. खसूसीयत् = मैत्री] 
 
खस्त हव. १. कत झल केलेले; नाश केलेले; त कडे केलेले; धूळधाि केलेले; भग्न, जमीनदोस्त : ‘वीरा ं
खस्त करीतसें ।’ - एरुस्व ९·४०. २. (ल.) भग्न; नाउमेद; गोंधळलेला. नष्; खराब : ‘त म्ही आम्ही हमळून 
इंग्रजास खस्त करोन टाकंू.’ - पया १९८. [फा.] (वा.) खस्त होिे, मरून खस्त होिे - लढाई इ. त मरून 
केरकर्ऱ्याप्रमािे होिे; मातीला हमळिे : ‘मरून खस्त होईन परंत  दास होिार नाहन.’ - सूयचग्र १८६. न. १. 
घाि; दाट हर्खल (गटार, नाला यामंधील) रेंदा; गाळ. २. न कसान; तोटा; खराबी. (हि. खािे.) [फा.] 
 
खस्त स्त्री. त्रास; कष्; मेहनत. पहा : खस्ता : ‘आपि स्वतः क्षात्रकमास प्रवतचल्याप्रमािे खस्त बह त 
केलें .’ - ऐलेसं २५०३. 
 
खस्तवस्त, खस्तावेस्त हव. ओढूनतािून केलेले; बाष्ट्कळ : ‘अन मानार्ें खस्तवेस्त । बोलोंहर् नये ।’ - 
दास १९·२. ४. [खस्तरे् हद्व.] 
 
खस्ता स्त्री. अव. १. काळजी; झर्ता. २. श्रम; त्रास; खवडव; उपद्व्याप (म ले, द खिेकरी यारं्ा). (हि. 
काढिे, खािे, भोगिे, सोसिे.) : ‘त्याला हतच्या फार खस्ता खाव्या लागत.’ - र्ंर ८. [फा. खस्त] 
 
खस्तापुरी स्त्री. प रीर्ा एक प्रकार. 
खस्ती स्त्री. हकश्ती; पोशाख वगैरे ज्यातून अपचि करायर्ा ते सूप झकवा ब ट्टी : ‘....उभयता ंबायासं ५ 
हत झी, जवाहीर पोषाख याप्रमािें दोन खस्ती पोषाख हदला.’ - ऐलेसं ७७४८. 
 
खस्ती हव. खस्त असलेली, हर्खली, गदळ, गाळ साठलेली; खारी; हजच्यावर सम राच्या लाटा मधून-
मधून येऊन आपटतात झकवा हजच्यावर गावातील घाि, कर्रा टाकतात अथवा हजच्यावर पावसाने घाि 
वाहून येते ती जमीन. 
 
खस्थपदाथय प . आकाशातील वस्तू; पदाथच, तेजस्वी गोल इ. [सं.] 
 
खस्वग्स्तक न (ज्यो.) आकाशातील आपल्या डोक्यावरर्ा झबदू. हक्षहतजावरर्ी लंब झकवा उभी 
रेषा आकाशाच्या दृश्य गोलाधाला ज्या झबदूत िेदते तो झबदू. [सं.] 
 
खहर प . (ग.) ज्यार्ा िेद शून्द्य आहे असा अपूिांक; अनंत संख्या. [सं.] 
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खळ स्त्री. १. बटाट्यारे् सत्त्व, गहू, तादूंळ, उडीद, साब दाण्यारे् पीठ इ. पासून डकवण्यासाठी, 
वस्त्रास ताठपिा यावा म्हिून झकवा कागद हर्कटहवण्यासाठी तयार केलेली पेज, हर्की, राप, कोळ, गोंद. 
२. (कोष्ी) कपडा हविण्यापूवी स ताला बळकटी येण्यासाठी तादूंळ, ज्वारी, मका झकवा बाजरी यारें् पीठ 
हशजवनू, त्यार्ी करतात ती लापशी. ही स तास क ं र्ल्याने लावतात अथवा हतच्यात सूत ब डवनू काढतात. 
३. घारगे करण्यासाठी ग ळवण्यात हशजवलेले पीठ. ४. आम्लय क्त खारट पािी; खार (लोिच्यार्ा.) (गो.) 
५. झर्र्ोके वाटून केलेली अंबील. [सं.] 
 
खळ प . १. तहक बी; खंड (कामार्ा). (हि. पडिे.) २. उशीर; खोटी. [सं. खल] (वा.) खळ करिे 
- १. टाळिे; मागेप ढे करिे : ‘मी उठायला खळ करीत होतो.’ - आआश े५४. २. बडं, दंगा करिे. 
 
खळ स्त्री. पक्का हट्ट; आग्रह; िंद; नाद; हट्टीपिार्ी लहर. (हि. करिे, घेिे.) : ‘ आहिला ंही रूपा 
बळें । करूहन खळें हहरदासन ।’ - त गा २२०१. 
 
खळ हव. द जचन; नष्; नाईट; नीर्; द ष्. पहा : खि : ‘जे खळारं्ी व्यंकटी साडंो ।’ - ्ा १८·१७९५. 
[स.ं खल] 
 
खळ न. पहा : खळे : १. शतेातील धान्द्य मळिीर्ी जागा. २. अंगि; उघडी जागा. (को.) [वैसं. 
खलम] 
 
खळ प . पाण्याच्या प्रवाहाच्या अडथळ्याम ळे होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
खळई पहा : खळे : ‘माझ्या मागल्या खळईतून मला घोड्ाचं्या टापा ऐकू आल्या.’ - पडरे १. 
 
खळउडगि न. खळे िंाडिे. [क.] 
 
खळक प . झर्र्, आमसोल इ. रे् अहतशय आंबट पािी (झनदाथी शब्द). (राजा) पहा : खळगट 
 
खळकन, खळणदनी हिहव. खळखळ, घळघळ, िं ळिं ळ; िििि, िंििंि, खिखि अशा 
आवाजाने (बागंड्ा, हकल्ल्या इ. र्ा आवाज.) [ध्व.] 
 
खळका प . १. बागंड्ा, मडकी, बाटल्या इ. रे् त कडे. २. खळखळाट; मोठ्याने खळखळिे 
(पाण्यारे्). ३. (ल.) भाडंि; तंटा; कर्कर्; गलगा; गोंगाट; कोलाहल. [ध्व. खळ्] 
 
खळकेवळके प . अव. भाडंितंटे; कर्ाकर्ी. 
 
खळखळ स्त्री. िं ळिं ळ, घ ळघ ळ असा आवाज (ओढ्यारे् पािी इ. र्ा) : ‘नदीर्ा खळखळ शब्द 
न ज मानता पलीकडे जाऊं लागला.’ - पाव्ह २७. २. िन् िन्, खिखि, िंििंि असा आवाज 
(बागंड्ारं्ा); खडखड, डबडब, खटखट असा आवाज (वाळल्या नारळार्ा.) 
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खळखळ स्त्री. १. कटकट; खटखट; वाद; तिार; बार्ाबार्ी : ‘खळखळ खळासंन न करावी ।’ - 
दास १४·४; आढेवढेे. २. वटवट; खवखव. ३. दगदग; उपद्व्याप; त्रास; कष्; श्रम. ४. गडबड; घालमेल : 
‘नाना प्रसंगन खळखळ ।’ - दास १७·४·१२. ५. हास्यकल्लोळ. [सं. स्खल्] (वा.) खळखळ करिे - एखाद्या 
गोष्ीबिल हवरोध, नाख षी दाखवनू ती न करण्यार्ा हट्ट करिे, झकवा ती गोष् करण्यास आढेवेढे घेिे : 
‘एखादे हदवशन यशवतंरावानें एखाद्या गोष्ीबिल फार खळखळ केली तर हतला कसेकसेंर् होऊन....’ - 
यशख. 
 
खळखळ, खळखळा हिहव. खळखळ आवाजाने : ‘जे तरक्त वहातहर् होतें वषांब सें खळखळा ंतें ।’ - 
मोभीष्ट्म २·१२ [ध्व.] (वा.) खळखळ रडिे, खळखळा रडिे - ढसढसा रडिे : ‘स्मरला हवद रकहववर्न 
शतदा तो रड हनया ंखळखळा ंतें ।’ - मोशल्य ४·२६. 
 
खळखळगी स्त्री. खळखळिे पासून धात साहधत नाम. पहा : खळखळिे 
 
खळखळिे अहि. १. खळखळ आवाज करिे; बागंड्ा, तोरड्ा इ. नी खळखळ ध्वनी होईल असे 
वाजिे. २. जोराने वाहिे (ओढा, नदी) ३. (अकतृचक हि.) पोटात खळखळ आवाज होिे. [ध्व.] 
 
खळखळिे, खळखळाणविे उहि. १. आवाज होईल अशा रीतीने ध िे, घासिे, खंगाळिे, हवसळिे. 
२. खळखळ ओतिे (रुपये); खिखि, खळखळ करण्यास लाविे (नािे); ख ळख ळिे. [ध्व.] 
 
खळखळविे उहि. जोराने, स्वच्ि होईल अशा तऱ्हेने ध िे. 
 
खळखळाट प . १. (खळखळर्ा अहतशय) मोठ्या खळखळ आवाज करिाऱ्या दोन वस्तू 
एकमेकनवर आपटल्याने होिारा आवाज. २. ओहोळ; ओढा : ‘अश द्ध नदीरे् खळखळाट । प सती सागरार्ी 
वाटा ।’ - म आहद ३२·५५. [ध्व.] 
 
खळखळी स्त्री. ओढ्यार्ा खळखळ आवाज. (दगडगोट्यावंरून वाहत जाताना होिारा.) (को.) 
 
खळखळीत हव. १. खळखळिारा; आवाजदार; खळखळ आवाज काढिारा. २. फडफडीत; 
कोरडा; ज्यातील शीत न शीत मोकळे िंाले आहे असा (भात); वाळलेली (हद्वदल धान्द्यार्ी शेंग.) ३. स्वच्ि; 
साफ; मळ झकवा घाि नसलेले. (र्ागंले ध तलेले कापड, भाडें, सम राच्या पाण्याने ध तलेला खडक 
याचं्याबिल योजतात.) ४. ड ळड ळीत; गळगळीत (कालवि, ताक.). 
 
खळखळून हिहव. मनापासून, मोठ्याने (हसिे). 
 
खळखळून हिहव. जोराने र्ूळ भरून (तोंड ध िे). 
 
खळगट  न. १. (झनदाव्यंजक) पातळ व हभकार कालवि (पीठ, भाजीपाला, झर्र् इ. 
हमसळलेले). २. (ल.) कोितेही अहतशय पातळ व आंबट, खारट कालवि, आमटी; साबंारे. 
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खळगा प . खार्; खड्डा; भोक; गता; खोलगट जागा. [सं. खल्ल] 
 
खळगा प . पाण्याच्या जवळर्ा अधचवट वाळलेला हर्खलार्ा थर. 
 
खळगा प . १. धाब्याच्या उपयोगी माती; हपवळी, क ं भारी माती. २. (र्ाभंारकाम) हर्किमाती. 
खळीच्याऐवजी हहर्ा उपयोग करतात. [सं. खल = माती, जमीन] 
 
खळगा प . १. कळगा; फ टलेल्या कडग ल्यार्ा अथवा बागंडीर्ा त कडा; कार्. २. (ल.) हडखळलेली, 
भेगाळलेली माती (नदीच्या काठर्ी); मातीर्ी वीट; हडखळ. 
 
खळगी स्त्री. लहान खळगा; खार्; बीळ. 
 
खळगुट  न. आंबट पािी; खळक : ‘न सतं आमटीर्ं खळग ट आहि भातार् ं ढेकूळ.’ - स्मगा 
३८७. 
 
खळचे अहि. थाबंिे; र् किे; खळ पडिे. (गो.) 
 
खळि न. आळे; बाधं : ‘सगळ्यासं्नी खळिं करून परत खोपटाकडे गेलाव.’ - गोता ८४. 
 
खळि जमाव : ‘हकले्लवारी गोलंदाज ऐसे माहरतो कन, दहा पार् र्ागंले खळि पाघंरूि पाहहले म्हिजे 
गोळा माहरलार्.’ - ऐलेसं २५१५. 
 
खळिा हव. खळ लावलेला; कोरा; नवा : ‘पोराठोरात क िी खळि ंधडोतं घातलं, पटक्याला कोर् 
काढला….’ - व्यंमाक ९२. 
 
खळिी स्त्री. खळ; खंड (गो.) [सं. स्खलन] 
 
खळिे उहि. खळ लाविे, देिे (कपड्ानंा); ब डहविे (कागद, त रटीच्या पाण्यात.) 
 
खळिे अहि. १. मध्येर् थाबंिे (वारा, पाऊस, उद्योग, कामधंदा इ.); खंहडत होिे : ‘मन ष्ट्याच्या 
शरीरातंले व्यापार जसे कधन खळत नाहनत….’ - हन ५८. २. गतीला अटकाव होिे; मागच ख ंटिे (प्रवाहार्ा) 
: ‘बारा वषांत हतच्या डोळ्यारे् पािी खळलें  नाही.’ - इंप ५६. ३. हात आखडिे; थोपविे; काही वळेपयंत 
राहिे, थाबंिे (मािूस.). 
 
खळिे अहि. वीयचपात होिे (मािूस, पशू यारं्ा). [सं. स्खलन] 
 
खळपाटिे १. ज ने, मोडके, गंजलेले हत्यार. २. मोड हत्यार. 
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खळपंुजी स्त्री. खळ्यावररे् धान्द्य मापताना प्रत्येक मोठ्या राशीतून घेतलेले लहान ढीग. मराठा 
अमदानीत ही सरकारी दस्त री समजली जाई. 
 
खळबळ स्त्री पहा : खिबळ. गडबड; दंगा; त्रास : ‘जेथ हवप ल जल खळबळ हतळहह नसे.’ - मोकिच 
२६·१५ [सं. स्खलू] 
 
खळबळिे उहि. १. पाण्यात घालून जोराने हलहविे (ध ताना, कपडे इ.); एकदोनदा पाण्यात 
ब डहविे, हपळिे. २. जोराने ध िे (भाडं्ात हात घालून जोराने पािी टाकून, र्ोळून); प ष्ट्कळ पाण्याने ध िे. 
३. (ल.) क्ष ब्ध, अस्वस्थ, व्यग्र होिे; उते झहजत होिे. [सं. खलम] अहि. १. मोठ्याने आवाज होईल अशी 
हालर्ाल करिे. (उसळिारे, आदळिारे, डर्मळिारे पािी करते तशी). २. अस्वस्थ, बरेै्न, क्ष ब्धावस्थेत 
असिे; भडकिे (देश, एखाद्यारे् मन, जीव). प्रज्वहलत होिे; धगधगिे : ‘इंधनार्ा ंआंगन । खळबळोहन आगी 
।’ - अमृ ४०९. ३. पोटात खळखळ होिे; आवाज होिे. ४. खळबळाट होिे; गडबड होिे : ‘हाकेसहरसे नगरातं  
खळबहळलें  :’ - लीर्उ २००. (अकतृचक हि.) पोटात कालविे; दयेने मन कळवळिे. 
 
खळबळा प . गडबड; अस्वस्थता (पोटातील). २. लोकारं्ा दंगा; बडं; ध मश्चिी. ३. हालर्ाल; 
वादळ; उसळी (सम रार्ी, भाडं्ातील पाण्यार्ी.) पहा : खळबळिे 
 
खळबळाट, खळबळी प . स्त्री १. उसळिाऱ्या, आपटिाऱ्या, ड र्मळिाऱ्या पाण्यार्ा आवाज. 
२. गडबड; ध मश्चिी. [ध्व.] 
 
खळबळीत हव. मोकळ्या मनारे्; घरग ती; अघळपघळ; साधे; सहवस्तर (भाषि, दळिवळि, 
मािूस.). 
 
खळभट, खळेभट प . १. धान्द्याच्या खळ्याच्या मळिी र्ालू असता तेथे हभक्षा मागून हनवाह 
करिारा ब्राह्ि; हनरक्षर ब्राह्ि; हवदे्यर्ा पोकळ डौल दाखहविारा मािूस; ग्रामपंहडत. २. हट्टी, द राग्रही 
मािूस. ३. हर्कट व फार त्रास देिारा हभकारी. 
खळमट  न. घाि; कर्रा : ‘तळाशी सार्लेला गाळ खळमटासह घ सळून….’ - अहहल्या १०. 
 
खळमळ  स्त्री. १. दे्वष : र्ीड : ‘मनात उर्ंबळत असलेली खळमळ ओकण्यास अवळेी स रवात 
केली आहे.’ - लोहट केले ३६. २. मळमळ; ज्याम ळे उलटी झकवा उलटीर्ी भावना होते अशी पोटातील घाि 
: ‘जे काही खळमळ होते ते सारे बाहेर पडले.’ - पलको २१३. 

प . १. नवीन कापडार्ी खळ, मळ इ. २. (मळार्ी हद्व.) घाि; रेंदा; गाळसाळ; केरकर्रा. 
 
खळयज्ञ  पहा : खियज्ञ 
 
खळव प . १. कामामध्ये, गतीमध्ये खंड; खळ. २. िंऱ्यारे्, पाटारे्, वाहते पािी वर बदं केले 
असतानाही थोडा प्रवाह प ढे वाहिारा. 
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खळवट  स्त्री. न. १. खळ्यावर धान्द्य मळून झकवा िंोडून िंाल्यावर त्यार्ी केलेली रास. २. 
शतेमाल तयार होऊन खळ्यावर धान्द्याच्या राशी पडू लागतात तो हंगाम. हहला रासमाथा, स गी झकवा सरई 
असेही म्हितात. 
 
खळवटचे सहि. नाक फें दारिे. (गो.) 
 
खळवटिी स्त्री. खळ्यामध्ये धान्द्य. मळिे, िंोडिे, वारविे, रास करिे वगैरे सवच कामे; 
मळिीकहरता धान्द्याच्या पेंड्ा एकत्र जमा करिे. 
 
खळवटिे उहि. १. एकत्र करिे; जमा करिे; गोळा करिे (हवशषेतः भाडं्ात); (घराच्या) सवच 
सादंीकोपऱ्यातूंन खरडून काढून एके हठकािी आििे. २. एखाद्या पदाथाच्या प्राप्तीसाठी सवच स्थळे शोधिे, 
ध ंडाळिे; र्ाळार्ाळ करिे. २. वरे्िे; गोळा करिे (फळे). ४. (ल.) प्राि गोळा होिे, व्याकूळ होिे. (राजा) 
 
खळवटिे सहि. पहा : खळखळिे 

अहि. १. बदं राहिे; थाबंिे. २. बाधं घातला जािे (ओढा वगैरेला); पाण्यार्ा पाट त ंबल्याम ळे 
पाण्यार्ा प्रवाह बदं पडिे. [सं. खल्] 
 
खळवळ  न. रास काढून नेल्यानंतर खळ्यावर इकडे हतकडे पडलेले धान्द्य. हे नेण्यार्ा गावच्या 
महारार्ा हक्क असे. 
 
खळवाटी, खळवाडी, खळेवाटी, खळेवाडी स्त्री. खळ्यारं्ा सम दाय; अनेक शतेकऱ्यारं्ी एकत्र 
खळी असलेली गावाच्या बाहेरर्ी क ं पि घातलेली जागा; खळ्यारं्ा सम दाय : ‘खळवाडेकडे गेला हनघोहन 
।’ - दाहव २८. 
 
खळवाद प . हट्टीपिार्ा, हरकामटेकडा वाद; हवतंडवाद कार्थ्याकूट (हि. करिे, घेिे, 
सागंिे.). 
खळवादी, खळवाद्या प . हव. १. हवतंडवादी; िळवादी; द राग्रही. २. हेकट; हटवादी; तंटेखोर. 
 
खळणविे उहि. १. थाबंहविे; थोपहविे; तहकूब करिे. २. अडथळा आििे. 
 
खळा पहा : खळगट 
 
खळा प . गरीब लोकारं्ा फारसा िंििंिीत नसिारा मसाला. 
 
खळाखळ हिहव. खळखळ करून; खळखळ अशा मोठ्या आवाजाने. 

पहा : खळखळ, खळखळा 
 
खळाळ  प . (खळखळर्ा अहतशय) १. गजचना; घोष; मोठा ध्वनी (खडकावर फ टिाऱ्या 
लाटारं्ा); नाद हनघिाऱ्या दोन वस्तंूर्ा एकमेकावंर आदळताना होिारा आवाज; घिघि; खिखि; 
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िनिन इ. २. ओढ्याच्या, नदीच्या पाण्यार्ा खळखळाट : ‘श ष्ट्क जळारे् र्ळाळ । धारा धबाबे खळाळ ।’ - 
दास ११·७·४. ३. खळखळिारा ओढा, प्रवाह : ‘खळाळाच्या लगबगन । फेडूहन खळाळाच्या भागन ।’ - ्ा १५. 
३८६·४. खळबळ : ‘रजोग िारे्हन खळाळें । स्वग च गाजे ॥’ - ्ा ७·७८·५. वगे. [ध्व.] 
 
खळाळ, खळाळा हिहव. १. मोठ्याने गजूचन; खळखळाटाने (लाटा, धबधबा). २. ढळढळा; 
खळखळा; सळसळा (अश्रू वाहिे.). 
 
खळाळिे अहि. खळखळिे; मोठा गंभीर आवाज करिे; दीघच आवाज काढिे; गजचना; ओरडिे; 
आदळिे; सडकिे इ. [ध्व.] 
 
खळाळा  प . हाहाकार; खळबळ : ‘देवहळ जमा होिें म्हिून ह कूम केला त्याजवर म लकात 
खळाळा पडला.’ - साब ३३. [ध्व.] 
 
खळाळी  स्त्री. १. खळाळ; खडकावरून प्रवाह र्ालला असता होिारा आवाज. २. वरीलप्रकारे 
आवाज करिारा ओढा : ‘आथवा खळाळन पहडलें  ।’ - दास ३·७·१०.·३. (ल.) खळबळ; क्षोभ : ‘पाखाडंार्ा 
खळाळी ।’ - भाए ११०. 
 
खळाळून पहा : खळखळून 
 
खळी स्त्री. १. खडडा; खार्; खळगी; खोलवा; पोर्ा; हसताना वगैरे गालावर पडिारी खळगी.: 
‘मध ल्स्मतार्ी खळी कपोलन उलट हतच्या पडली ।’ - हवक ४१ (हि. पडिे.) २. खळग्यासारखा सखल प्रदेश; 
हनरंुद घळ; खळ्याखोर्र : ‘मही नदीच्या खळ्या भाला दोन भाले खोल एकामागून एकानें जाव े अशी 
अडर्िीर्ी वाट.’ - ऐलेसं २२८४. (वा.) खळी खििे - १. पायाने जमीन उकरिे. २. (कोित्याही 
गोष्ीसाठी) हटून बसिे. खळीिा येिे - हट्टाला पेटिे. खळीस येिे - त्वषे र्ढिे; इरेस पडिे; कडक तगादा 
लाविे : ‘ड क्कर खळीस येतो तैसे इरेस पडून मारामार केली.’ - भाब ४२. खळ्या खांदीत बसिे - (डोईफोडे 
झकवा इतर हभकारी यारं्ा खोळंबा केल्यास, हभक्षा न हदल्यास ते आपल्या साखळदंडाने जमीन उकरतात 
त्यावरून) हटवादीपिा, द राग्रह करिे; खनपटीस बसिे; तगादा करिे. 
 
खळी स्त्री. १. त रटी. २. कापडाला लावण्यार्ी खळ. [सं. खल्ल = खार्] 
 
खळी स्त्री. लहान ओढा; पाट; गटार. (गो.) [सं. खल्ल = खार्] 
 
खळे न. १. रिभमूी : ‘क रुके्षझत्रर्ा खळा ं। हाहर् प्रस्न  पूवी अज चनें केला ।’ - उगी ६९४. २. स्मशान. 
[सं. खल्ल, क्षय] 
 
खळे न. १. धान्द्यार्ी किसे िंोडण्यासाठी, मळण्यासाठी केलेली जागा (शतेात अगर अंगिात) : 
‘िंोडा भारे, खळें भरेल । भातार्ी मग रास पडेल ॥’ - म प  १·५० (१९३२); शतेातून माल कापून आिल्यावर 
तो साठवनू ठेवण्यार्ी जागा. तळव.े (खा.) २. (ल.) (बायकी) लहान म लानंी अन्न वगैरे खाताना केलेला 
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अन्नार्ा लगदा, काला, हगर्हमड. ३. सूयच, र्रं याचं्याभोवती पडलेले अभ्रारे् कडे. कधी एकात एक अशी 
दोन अगर तीन खळी पडतात. ४. अंगि (घराप ढील). (राजा) [सं. खल] 
 
खळेदान न. शतेाच्या खळ्यावर हदलेले धान्द्यारे् दान : ‘केशव खळेदान देता । नामा जालासे 
मागता ।’ - नाम १६·५८. 
 
खळेवेसकर प . खळ्यावर काम करिारा महार. 
 
खळोती  स्त्री. खळ्यावर शतेकऱ्याकंडून धान्द्य घेण्यार्ा बल तेदारारं्ा हक्क. 
 
खळ्या हव. हट्टी; द राग्रही. पहा. : खळभट 
 
खळ्या खोचरे न. अव. खार्खळगे : ‘खळ्या काय, खोर्रे काय, उष्ट्िारे् हदवस, र्ोरारें् भय, इतके 
असता….’ - पेद १५·३४. 
 
खळ्याची मेढ हतवडा; खळ्याच्या मध्यावर रोवलेला खाबं. 
 
खं 
 
खंक, खंख हव. १. दहररी; रव्यहीन; हनधचन; हनष्ट्कारं्न : ‘नाना तेवढ्यानें खंक िंाला नाहन.’ - 
अस्तंभा ७१. (हि. होिे.) २. द्वाड; िूर; हनदचय; रानटी; राष्. ३. कृपि; हर्कू्क; ४. तापट; तडफदार (घोडा). 
५. अशक्त; द बचल. ६. खडा [सं. क्षी] 
 
खंकर प . रत्न; गोटी; खडा. पहा : कंकर [सं. कंकर] 
 
खंकर प . १. कृपि; करू. २. िूर; हनष्ठ र अंतःकरिार्ा, कठोर हृदयार्ा हनदचय मािूस. 
खंकर प . हवस्तवावर भाजलेले किकीरे् गोळे; गाकर. 
 
खंकशास्त्र न. समाजशाही; समाजसत झा. (बोलोहविंम याला प्रहतशब्द.) हा शब्द उपरोधाने जात 
असे. 
 
खंकारिे उहि. १. खोकिे; खाकरिे; घशातील कफ, बेडका काढिे. २. पहा : कखकाळिे. ३. 
खाकरून लक्ष वेधिे. [ध्व.] 
 
खंकाळ, खंकाळा, खंकाळ्या हव. १. द ष्; उग्र : ‘वतेाळ खंकाळ लागला । ब्रह्हगऱ्हो संर्ारला ।’ - 
दास ३·२·२८.·२. हतरसट; क रठा; रागीट; द्वाड. ३. पािीदार; र्लाख; तापट (घोडा, तट् टू.). पहा : खंक 
 
खंकाळिे, खंखाळिे अहि. घोड्ारे् ओरडिे. पहा : कखकाळिे 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खंकाळतट टू हव. अडेलतटू्ट; माजोरी. 
 
खंकाळभवानी स्त्री. भाडंक दळ बाई; अवदसा : ‘आलीर् ही खंकाळभवानी.’ - स  २१. 
 
खंक्या, खिक्या  हव. बेपवा; उद्धट; बेदरकार; ताडफाड करिारा; दाडंगा; खिखिीत. 
 
खंखिपाळ, खिखिपाळ हव. दहररी. (गो.) पहा : ठिठिपाळ 
 
खंग स्त्री. क्षय; िंीज; क्षयरोग : ‘मधरार्ी व ज्वरार्ी वथेा जाली. खंग लागली.’ - मइसा ६·१४. 

हव. अशक्त; रोगाने खंगलेला. 
 
खंग प . हभकारी; हनष्ट्कारं्न; कोरडा : ‘दोघ्या नारनर्ा प रुष । वाळून खंग जोगी । एकली राजभोगी 
।’ - वलो ३४. (व.) [सं. ख = शून्द्य] 
 
खंग प . १. न्द्यनूता; कमीपिा. २. खंड; व्यत्यय; अडथळा : ‘म्हिौहन अभेदें जो भल्क्तयोग  । तेथ 
शकंा नाहन नये खंग  ।’ - ्ा १०·११०. 
 
खंगिे अहि. क्षीि, अशक्त होिे; वाळिे; हिंजून जािे; कृश होिे (श्रम, रोग इ. म ळे) २. (ल.) दहररी 
होिे : ‘कृषीवलें  खंगलन भिंगे ।’ - म सभा ३·१०८. [सं. क्षयि] 
 
खंगर, खंगार प . पक्की भाजलेली वीट; करपलेली वीट. 
 
खंगर प . (भशूा.) धातू श द्ध करतेवेळी धात रसाच्या पषृ्ठभागावर जमिारा अश द्ध पदाथार्ा थर. 
 
खंगर प . अग्नी; ऊन; हनखारा : ‘ऐशा जन्द्मल्या र्ार गायरया…. एक जन्द्मली खंगरन ।’ - बदला ७४. 
 
खंगर, खंगार प . कंगोरा; तटबदंी. 
 
खंगार प . (ल.) लार्ारी. आपली हलाखी दाखहवण्यासाठी प्रतीक म्हिून अशी वीट पाठहवण्यार्ी 
र्ाल होती : ‘येथील माळी रडत आला व गावंकरी यानंीहह खंगार पाठहवला.’ - पेद २९·२०९. 

हव. (ल.) खंगरी हवटेप्रमािे बळकट, दृढ हनश्चयार्ा : ‘येथे माहीतगार मािूस नाहन तरी दहा 
मािसे खंगार मेवाती पाठऊन द्याव.े’ - पेद 
 
खंगार, खंगाळ हव. १. अशक्त; द बचल; जाया िंालेला; वयोमानाने क्षीि िंालेला. (मािूस, प्रािी, 
िंाड.) २. वाईट; नापीक; फलहीन (देश, शते, पीक वगैरे.). 
 
खंगारक प . (भशूा.) कोळसा जळाल्यानंतर हशल्लक राहहलेला त्यार्ा ज्वलनशील नसलेला 
त कडा; कोळपलेला कळंजलेला कोळसा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खंगाळिे, खंगळिे अहि. १. ध िी पाण्यात खळबळिे, जोराने हालविे, स्वच्ि करिे. २. भाडंी 
हवसळिे. [हह. खंगालना] 
 
खंचिी स्त्री. खार्; खोबि; पन्द्हळी, [सं. खच् = जडविे] 
 
खंचिे अहि. खर्िे; कर् खािे; कमी होिे; ऱ्हास होिे : ‘तेथ ही दोहन ग ि खंर्हत । मग एक  धरी उन्नती 
।’ - रा्ा १७·५७. 
 
खंचिे सहि. अगदी जवळ जवळ, घट्ट लाविे : ‘अंगड्ाटोपड्ाला मोती खंर्लेले.’ - जसा ३५८. 
 
खंची, खैंची हव. क ठर्ा; कोठील. (गो.) [सं. क] 
 
खंज हव. लंगडा; लंगडत र्ालिारा : ‘जयापं ढे खंजन खंज जालें  ।’ - सारुह ५·१०९ [सं.] 
 
खंजन, खंजरीट  प . एक पक्षी; काळी हर्मिी. ही सारखी शपूेट हालवीत असते : ‘तथाहप ते 
झनहदत खंजनाला ।’ - सारुह २·९६. [सं.] 
 
खंजर पहा : खंजीर 
 
खंजरी, खंणजरी, खंजेरी  स्त्री. हटमकी; लहान डफडी. घ ंगरु लावलेला लहान डफ. जंगम, 
गोसावी इ. लोक गािी म्हितानंा ताल धरण्यासाठी हहर्ा उपयोग करतात. : ‘श्रीहरी वाजवी खंजरी ।’ - 
रासिीडा २१; ‘स रताल पखवाज खंहजरी मंजरनत वासरी ।’ - राला ३१. [फा.] 
 
खंजरीट नयना स ंदर डोळे असलेली स्त्री : ‘कामक रंगी खंजरीट - नयना ये उहभ राहे ।’ - देप ८५. [सं.] 
 
खंजवाय ू प . ज्याम ळे शरीरारे् अवयव वडेेवाकडे उडू लागतात तो वाय.ू 
खंणजरी  स्त्री. रेशमावर िापण्यार्ा एक प्रकार. [फा. खंजरी] 
 
खंणजरी  स्त्री. घ ंगरू लावलेली हटमकी. 
 
खंणजरीचा गरबा  ग जरातेतील गरब्यार्ा एक प्रकार. 
 
खंजीर, खंजर प . स्त्री. एक शस्त्र; लहान कट्यार. [फा. खंजर.] 
 
खंजीर, खंजर प . समई. 
 
खंजुरीचा मासा नदीतील एक प्रकारर्ा मासा. 
 
खंटिे उहि. खििे (ग्रामीि). 
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खंड प . १. त कडा; भाग : ‘मग तळव ेतळहात शोधी । उध्वीरे् खंड भेदी ।’ - ् ा ६·२३२.·२. हवषयार्ा, 
गं्रथार्ा भाग; अध्याय; प्रकरि. ३ (गं्रथ.) गं्रथारे् वगेवगेळे म खपषृ्ठ, नाव, पषृ्ठाकंन असलेले भाग. माहसकार्ा 
वषार्ा अथवा हवहशष् कालावधीर्ा एकत्र बाधंलेला भाग; स्वतंत्रपिे नोंदलेले कोितेही प स्तक. ४. 
जंब द्वीपातील नवखंडापंैकी एक खंड; पहा : नवखंड; पृर्थ्वीवरील प्रदेशार्ा एक मोठा भाग; अनेक देशारं्ा 
सम दाय. उदा. आहशया खंड. ५. प्रदेश; प्रातं; हजल्हा. उदा. ब देंलखंड. ६. लाबंी, रंुदी, उंर्ी असलेला 
त कडा. ७. हद्वदल धान्द्य र्ाळताना खाली पडिारे धान्द्यारे् बारीक कि; हनरुपयोगी धान्द्यार्ा अंश. (बे.) 
[सं.] (वा.) खंडेखंडे करून टाकिे, खंडणवखंड करून टाकिे - त कडे करिे; मोडिे; तोडिे; फोडिे. 
 
खंड प . खळ; अडथळा (काम, काळ, धंदा यामध्ये); व्यत्यय. [सं.] 
 
खंड प . १. (नृत्य) अनेक करिारं्ा सम दाय. २. (संगीत) ज्यामध्ये पहहला हवभाग हनयमाने पार् 
मात्रारं्ा असतो असा एक दहक्षिेकडील तालप्रकार. [सं.] 
 
खंड प . १. दंड; र्ढाई करून आलेल्या शत्रनेू गावावंर बसहवलेली पट्टी; खंडिी : ‘खंड काय मला 
मागतो ।’ - ऐपो १४. २. लढाईत कैद केलेल्या हशपायाबंिल त्याचं्या स टकेसाठी द्यायर्ा पैसा. ३. कामार्ा 
ठराव (ठरहवलेली रक्कम); मक्ता; कराराने ठरलेली रक्कम; अम क कायात अम क रव्याहदक असा ठराव. ४. 
धान्द्यरूपाने अगर पैशाच्या रूपाने मालकी हक्काबिल घेतलेला कर, फाळा, सारा (सरकारी खोती). ५. 
ठराव; हनवाडा : ‘त का म्हिे केला खंड दोघारं्ा हवठ्ठला ।’ - त गा १४२८. [क. कंडिे. खंडपत्र] 
 
खंड प . (हशक्षि.) हनयत वळेेसाठी ठरहवलेला अभ्यासिमार्ा झकवा पाठ्यप स्तकार्ा भाग. 
 
खंडक, खंडखंडक प . (नृत्य) र्ार करिारं्ा सम दाय. 
 
खंडकमाणवशी, खंडकमावीस स्त्री. गावच्या इनामदाराला दंड करण्यार्ा व तो वसूल करण्यार्ा 
हमळालेला अहधकार. 
 
खंडकरी प . कूळ; खंडाने शते करिारा. 
 
खंडकाम न. अम क रव्य व अम क काम अशा रीतीने ठरवनू घेतलेले काम; कंत्राटाने घेतलेले 
काम; नेमून घेतलेले काम. 
 
खंडकाव्य न. एकार् हवषयाला धरून केलेली प्रदीघच काव्यरर्ना. 
 
खंडकी स्त्री. एक प्रकाररे् हलके वस्त्र. (हवशषेतः ताबंड्ा रंगारे्.) 
 
खंडकुिी स्त्री. जलाशय. 
 
खंडखुरई पहा : खंडगुन्हेगारी 
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खंडखोती स्त्री. इजारा. 
 
खंडगुिन न. (ग.) ग िकाच्या अवयवानंी ग ििे. 
 
खंडगुदका प . शतेावर बसवलेला खंड, सारा : ‘िंाशंीकडील मामलतपैकन खंडग दका पैका 
हहस्सेम ळें  म बलग होता…’ - ऐलेसं १२६८. 
 
खंडगुन्हेगारी स्त्री. (ग न्द्हेगारापंासून घेतलेला) दंड; जप्ती; धरपकड वगैरेला सामान्द्य सं्ा. 
 
खंडणचठ्ठी स्त्री. मक्तेपत्र; भाडेहर्ठ्ठी. 
 
खंडछाया स्त्री. (ज्यो.) म ख्य िायेच्या सभोवती असिारा हफका झकवा पाढंऱ्या रंगार्ा भाग. 
 
खंडि, खंडन, खंडिा, खंडना न. स्त्री. १. मोडिे; तोडिे. २. हनरुत झर करिे; खोडून काढिे. ३. शवेट; 
भगं : ‘या पोटाकारिें गा िंालों पाहंगला जना । न सरेर्ी मायबाप भीक नाहन खंडिा ।’ - त गा २४९. ४. खंड 
पडिे; थाबंिे : ‘मही लोटला आरक्तार्ा पाट । खंडिा नोहे परम अर्ाट ।’ - नव ९·१५६. [सं.] 
 
खंडिा स्त्री. रर्ना; व्यवस्था : ‘हिस्त  स्वामी संसारन येईल । नवी खंडिा कहरल । म्हहि नवे शास्त्र देईल 
।’ - हिप  ३४·१६०. 
 
खंडिी स्त्री. १. करभार (माडंहलकानंी सावचभौमाला द्यावयार्ा) ; द सऱ्याने आपिास उपरव न करावा 
झकवा अन कूल असाव े म्हिून देण्यात येिारे रव्य; हवजयी सैन्द्याने माहगतलेला दंड; रक्कम. २. दंड; 
बसहवलेली वगचिी; जबरीने घेतलेला पैसा, वस्तू. ३. ठरहवल्यानंतरर्ा र्ालू सालर्ा वसूल, सारा, कर. ४. 
खंड; फाळा; धान्द्यरूपाने मालकाला सारा देिे. ५. (खंडिे यारे् धात साहधत नाम) मक्ता करिे; झकमत, 
अटी ठरहविे. 
 
खंडिी तश् रीफ प . धारा नक्की घेतल्यानंतर गावकामगाराला हदलेले इनाम; पाटलारे् वतेन. 
 
खंडिीदंडिी स्त्री. खंडिी, कारभार वगैरे : ‘श्री दशचन घेऊन मागती श्रीरंगपटि प्रातंी येतील इकडून 
श्रीमंतहह जातील. ते समई खंडिी दंडिी ठराव होिे होईल.’ - पेद ३७·२·१९. [खंडिीरे् हद्व.] 
 
खंडिीदार हव. खंडिी देिारा; खंडकरी. 
 
खंडिूक स्त्री. १. कामारे् कंत्राट; कामार्ा मक्ता; हवहशष् कामाबिल हवहशष् मोबदला 
हमळण्याबिलर्ा ठराव, बोली वगैरे. २. (क्व.) मक्ता; इजारा (सारा, जकात इ. र्ा.) ३. झकमत, अटी 
ठरहविे. 
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खंडिे उहि. १. त कडे करिे; तोडिे; मोडिे; त टिे. हे हियापद हनहश्चत अथारे् नाही. तोडिे, मोडिे 
यातंील बारीक भेद या हियापदाने दशचहवला जात नाही. : ‘तें आझद नाहन खंडलें  । सम रन तरी असे हमनलें  ।’ 
- ्ा २·१५४. २. नाश करिे, नाश पाविे : ‘काय हे खंडईल कमच ।’ - त गा ६९८. ३. खोडून टाकिे; हनरुत झर 
करिे; क ं हठत करिे (वादात) : ‘कन न्द्यायें बौद्ध खंहडले कहवनें ।’ - मोकिच ८·३२. [सं. खंडन] 
 
खंडिे हि. खििे. 
 
खंडिे उहि. १. मक्ता करिे; करार करिे; ठरावीक पैसा घेऊन ठरावीक काम पार पाडिे; इजाऱ्याने 
काही एक काम पत्करिे, द सऱ्यास देिे. २. झकमत हनहश्चत करिे; अटी व झकमत ठरहविे (हवकत, भाड्ाने 
घ्यायच्या वस्तूर्ी.) ३. हफटिे; फेडिे (कजच); अटी पूिच करिे; स्वतःवरर्ी जबाबदारी पार पाडिे; फल 
भोगिे : ‘त िंें कमच खंडेल गहन ।’ - राहव ४०·१००. ४. ठरहविे; हनहश्चत करिे : ‘येका मळेयार्ा येकातंस्थानन 
। लोसेन ठावो करंू खंड नी । तेथें मंहदर बाधंोनी । वास  केला ।’ - हिप  २·१२·८०. ५. खंडिी बसहविे; वसूल 
करिे. 
 
खंडिे अहि. िंाडार्ी पाने गळून पडिे : ‘हे बेलारे् िंाड आता अगदी खंडले.’ - सश ४५५. 
 
खंडिेदंड प . दंड; जप्ती. पहा : खंडगुन्हेगारी 
 
खंडदािदी स्त्री. पाण्यात कोळ्याने काठ्या रोवण्याच्या हक्कासाठी हदलेला पैसा. [दालदी = कोळी] 
 
खंडन न. १. तोडिे; त कडे करिे; नाश करिे. पहा : खंडि. २. (ल.) अडथळा करिे; अडहविे. ३. 
(ल.) क ं हठत करिे; खोडून काढिे. (समासात) वादखंडन, मतखंडन, इ. (हि. करिे.) [सं.] 
 
खंडन णचबुक (नृत्य) दात एकमेकावंर आपटिे; संतापदशचन अहभनय. 
खंडनमंडन न. हसद्धाहसद्ध करिे; खोडून काढिे व स्थापिे; बाजूने व हवरुद्ध बोलिे. [सं.] 
 
खंडना स्त्री. तूट; हवयोग. [सं.] 
 
खंडपत्कुरा प . जबाबदारी; पत्कर : ‘मी का ह्या तसरीर्ा खंड पत्क रा घेतलाय राखिीसाठी?’ - 
खळाळ ४५. 
 
खंडपद  न. (ग.) मूळगत; करिीगत पद. [सं.] 
 
खंडपिा पायथळ जमीन. 
 
खंडपिीरोई स्त्री. उत्पन्नार्ी एक बाब : ‘परगिे मजकूर येथील आईना व सायेर व खंडपलीरोई या 
बाबेपैकन हनमे.’ - समारो १२१. 
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खंडपुरोही, खंडपुरोही पहा : खंडगुन्हेगारी : ‘याखेरीज ६ हजार होन खंडप रोहीबिल याव.े’ - ऐलेसं 
३००७. 
 
खंडफडशी स्त्री. सरकारच्या वतीने वसूल केलेला दंड. 
 
खंडबकरी स्त्री. न. घाटावर र्रिीस, हविीस आलेल्या शळे्यामेंढ्याच्या कळपातील एक शळेी - मेंढी 
सरकारी कर म्हिून घेिे; कळपावरील जकात. 
 
खंडभट्टी स्री. भट्टीवरील कर. 
 
खंडमक्ता प . कंत्राट; हक्क; इजारा; मक्त्याने हदलेली जमीन. खंड – मक्ता - करार यास व्यापक 
सं्ा. 
 
खंडमंड  स्त्री. हफटंफाट; हफटाफीट. (ना.) [खंडिरे् हद्वत्व.] 
 
खंडमंडि न. वत चळाच्या पहरघार्ा अंश, भाग. [सं.] 
 
खंडमेरू  प . ढीग; हनयहमतपिाने कमी होिारी रास (तोफगोळ्यारं्ी); समप्रमािात उतरिारी 
संख्या. 
 
खंडमेरू  प . (संगीत) नष् व उहिष् ह्यातंील इल्च्ित गोष्ी स लभतेने काढण्यार्ी रीत. 
 
खंडिेतुटिे न. भागीदारी त टिे; सरकत मोडिे; लडथडीच्या व्यवहारार्ी देऊन घेऊन केलेली 
सोडविूक, मोकळीक. 
 
खंडवा प . सबधं कोरडे असिारे नदीरे् पात्र. [सं.] 
 
खंडवाटा प . मक्ता; खंड : ‘जहमनी आपि खंडवाट्याने हदलेल्या आहेत.’ - गार ११९. 
 
खंडवाडा प . कामासाठी बलै आिल्यास त्याच्या मालकाला द्यायर्ी रक्कम; धान्द्य. 
 
खंडवाता स्त्री. दूरदशचनवर बातम्या र्ालू असताना खाली हलहून आलेली महत्त्वार्ी ठळक 
बातमी. 
 
खंडणवखंड प . त कडे त कडे : ‘क शब्द बोलोहनया उदंड । हृदय करी खंडहवखंड ।’ - म सभा ५·८७. 
‘हमया ंखंड हवखंडी ज िंावें ।’ - लीर्उ १७४. [सं.] 
 
खंडशः हिहव. १. त कडे त कडे करून. २. भागशः 
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खंडकशदी स्त्री. ज्यापासून ताडी काढतात त्या ताडीच्या, झशदीच्या िंाडावंरील कर. 
 
खंडणसद्धांत प . (राज्य.) जमीनमालक झकवा घरमालक यारं्ी मालमत झा वापरल्याबिल 
(उपयोगात आिल्याबिल) अन िमे क ळाने वा भाडेकरूने द्यावयाच्या मोबदल्यासंबधंीर्ी तत्त्वे, योजना, 
कायचपद्धती इ. 
 
खंडळमंडळ न. अधूनमधून, प्रसंगोपात झ घडून येिे (काम, कृती, स्थल, काम इ. संबंधी). (हि. 
करिे, लाविे, माडंिे, र्ालविे.) 

हिहव. १. अधूनमधून; केव्हा केव्हा; प्रसंगवशात; टंगळमंगळ करून. २. येथे तेथे; थाबंनू, 
अडखळत. ३. संहदग्धपिे; अहनहश्चतपिे. हव. त टक त टक. (व.) [सं. खंडलरे् हद्व.] 
 
खंडज्ञान न. १. भागशः, पायरीपायरीने, िमािमाने हदलेले, हमळहवलेले ् ान. २. अधचवट ् ान. 
३. नाहशवतं वस्तूरे् ्ान; जीवात्मा व बद्धात्मा याचं्या ऐक्याबिलरे् अप रे ्ान. पूिच ्ान अथवा अभेद 
्ानाच्या उलट : ‘खंड्ान उपदेहशतो ।’ - हवपू १·३२. [सं.] 
 
खंडा प . भेंड्ा : ‘आपि व्यवहार बोलतों आहोंत. काव्यातंले अथालंकार ह डकून काढण्यारे् खंडे 
का लावीत आहो एकमेकावंर?’ - के ८·१·१९३४. 
 
खंडा, खेंडा प . हलक्या हकमतीरे् वस्त्र झकवा शलेा : ‘एकी हदव्य वस्त्रें नेसल्या पहरकर । मज खंडे 
जजचर हमळालेसे ।’ - नाम. 
 
खंडा प . १. रंुद पात्यार्ी, द धारी सरळ तलवार; पहा : खांडा : ‘खंडा पट्टा स रे हतरकमान कटार 
लावनू ।’ - ऐपो १०९. २. (प रा.) कास्य धातूरे् तरवारीपेक्षा बारीक पात्यारे् हत्यार. [सं. खडग] 
 
खंडाईत  हव. खडगधारी; खंडा धारि करिारा. 
खंडाईत, खंडाऊ हव. १. खंडाने घेतलेली (जमीन); मक्त्याने ठरहवलेले (काम.) २. मक्ता 
घेतलेला; खंडिारा. 
 
खंडांक प . (गं्रथ.) एका मालेतील अथवा संर्ातील प स्तकानंा हदलेले वेगवगेळे िमाकं. [सं.] 
 
खंडारवािी खंडारी, खंडारवानी, खंडारी  स्त्री. (संगीत) एक गायनपद्धती. ध्र वपद गािारा 
प्रहसद्ध राजा सन्द्म खझलग खंडारा गावी राहत असे. म्हिून त्याच्या ध्र वपदगान पद्धतीस म्हितात. 
 
खंडारािी स्त्री. राजाच्या गैरहजेरीत त्याच्या खंडाशी (कट्यार, तरवार) हजरे् लग्न लागते अशी 
रािी. (बडोदे) 
 
खंडारे न. रीठ; पडके, मोडकळीस आलेले घर. (व.) 
 
खंडाळिे अहि. खंड पाडिे; सोडून जािे; खंहडत करिे. [सं. खंड] 
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खंडाळी  स्त्री. हर्डविूक; गाजंविूक; उपरव; सताविी. 
 
खंडाळे न. खिाळे; खिारं्ा तागा. 
 
खंणडत हव. खंडाने, मक्त्याने घेतलेले; ठराव करून हदलेले (काम). 
 
खंणडत हव. १. त टलेले; मोडलेले; भग्न : ‘एके हातन दंत  । जो स्वभावता खंहडत  ।’ - ्ा १·१२. २. मध्ये 
अडथळा आिलेले; तहकूब केलेले; खंड पडलेले. ३. उडवलेले; हनरुत झर केलेले. (शकंा, प्रश्न इ.) [सं. 
खंड] 
 
खंणडत हव. (व्यापार) नक्त; ठोक : ‘१५ रुपयारें् वर हकतीही हकमतीपयंत माहगतल्यास एक रुपया 
खंहडत अडत घेऊ.’ - म ंव्या १८४. 
 
खंडी स्त्री. १. वजनारे्, हजन्नस मापण्यारे् एक प्रमाि; एक कैली माप. हनरहनराळ्या प्रातंात हनरहनराळी 
खंडी असे. सामान्द्यतः ती २० मिारं्ी असे. २. (सामा.) प ष्ट्कळ मोठी रास, प्रमाि याअथी. जसे :- खंडीभर 
पोरे, खंडीभर मेंढ्या, खंडीभर काम, खंडीभर बोलिे : ‘यार्न वनें हवस्तारन अठरा खंडी प्रकारें काव्य गाईन 
।’ - वसा ३. ३. जहमनीरे् माप - १२० हबघ्यारें्. ४. वीस संख्या (मेंढ्या, बकरी इ. संबंधी.) [क. कंड ग] (वा.) 
खंडी िाविे - फसहविे; ठकहविे; य क्ती करिे. खंडीवर पेंढी होिे - २१ व ेमूल होिे. 
 
खंडीखंडी पंणडत हव. सवच हवषयातंील परंत  अधचवट ्ान असलेला पहंडत. 
 
खंडी गिती, खडो गिती हिहव. १. खंडीखंडीने; खंडीने मोजता येण्याजोगे. २. (ल.) अहतशय; 
प ष्ट्कळ; अमाप. 
 
खंडीभवन न. (वै.) एकारे् दोन दोहोंरे् र्ार याप्रमािे पेशनर्ी वाढ होण्यार्ी प्रहिया. 
 
खंडूशाही हव. खोट्या जरतारार्ी (लड). 
 
खंडे न. फाटके वस्त्र. 
 
खंडे करिे बोटाने वेडाविे, वडेावनू दाखविे. (कर.) 
 
खंडे कंकर हहरेमािके, जडजवाहीर. 
 
खंडेराव  प . १. शकंरार्ा अवतार; प ष्ट्कळाचं्या मते भरैवार्ा झकवा स्कंद, कार्मतकेय यार्ा 
अवतार; जेज रीर्ा खंडोबा. २. (ल.) उते झजन देऊन, र्ढवनू भर घालून, काम करण्यास प्रवृत झ िंालेला 
मािूस; घोड्ावर बसवलेला. [सं. खंडि] (वा.) खंडेराव करिे - घोड्ावर बसहविे, र्ढहविे; प्रवृत झ 
करिे (एखाद्या कायास). 
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खंडेश्वरी स्त्री. तरवार. 
 
खंडोबा  प . एक देवता; महादेवार्ा अवतार. पहा : खंडेराव (वा.) सोळा (अठरा) गुिांचा 
खंडोबा - अहतशय खोडकर, द ग चिी मन ष्ट्य, पशू. [सं. स्कंद] 
 
खंडोबाचा कुत्रा  खंडोबार्ा वाघ्या, उपासक. 
 
खंडोबाची काठी  खंडोबारे् हनशाि, काठी. ही याते्रत थाटामाटाने हमरवतात. या काठीला ताबंडे व 
हनळे कापड ग ंडाळून वर टोकाला मोरार्ी हपसे र्वरीसारखी लावलेली असतात. 
 
खंडोबाची तळी, खंडोबाची तळई  गोंधळ; खंडे नवमी इ. प्रसंगी नारळ, हवड्ारं्ी पाने, भडंारा वगैरे 
हपतळीत ठेवनू एळकोट म्हिून उर्लतात ती. (हि. भरिे) : ‘खंडोबार्ी तळई तरी भरा हो.’ - र्रंग्र ६१. 
 
खंडोष्ठ प . (वै.) अपूिच वाढीम ळे वरर्ा ओठ फाटलेला असिे. ही हवकृती गभार्ी वाढ होतानार् 
िंालेली (जन्द्मजात) असते. 
 
खंड्या प . पाण्यातील माशावंर उपजीहवका करिारा एक पक्षी. 
 
खंिी स्त्री. ‘धारि’ - (तंजा.) 
 
खंत स्त्री. १. खेद; हखन्नता. (हि. येिे.) २. नैहतक हकळस; ओकारी; वीट; लाज; र्ीड; हतटकारा. 
३. मानहसक द ःख; ह रहूर; िं रिी. (हि. करिे, वाटिे, होिे, घेिे, देिे, धरिे.) [सं. हखद] 
 
खंत स्त्री. जमीन खोदण्यार्ी क दळ; खहनत्र. [सं. खम, क्षम] 
 
खंतखोड स्त्री. जनावरारे् व्यंग; उिीव; दोष (खंती येण्याजोगा.). 
 
खंतखोर हव. नेहमी खंत घेिारा; र्वर्ाल; र्ोखंदळ; दोषदृष्ी. 
 
खंतडिा हव. वाईट; दृष्ीप ढे नकोसा वाटिारा. (व.) 
 
खंतमी स्त्री. बयाळी बीज. - म ंबई व्यापार १५५. [अर.] 
 
खंताविे स्त्री. १. हकळस, वीट येिे. २. ह रहूर, ख रख र लागिे, वाटिे; तळमळिे. 
 
खंती स्त्री. १. अस्वस्थता; अशातंी. (हि. धरिे, घेिे.) २. झर्ताय क्त शकंा, उत्कंठा : ‘हजवलगारं्ी 
खंती । जेिें काळें  वाटे हर्त झन ।’ - दास २·५·१९. २. कंटाळा; हतरस्कार : ‘बह  एकातंावरी प्रीहत । जया 
जनपदार्ी खंती ।’ - ्ा १३·६१४. ४. हखन्नता : ‘म्हिौहन करंू लाहे खंती ।’ - ्ा १८·८०. पहा : खंत 
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हव. १. ह रहूर लागलेला; अवस्थ; हखन्न : ‘भोज राजा फारर् खंती होऊन माघारा हफरला.’ - 
झसहासनबहत झशी १२. २. साशकं; झर्तात र. 
 
खंती, खंतोड प . पहा : खिती वगैरे 
 
खंतीिवािा हव. प . ईर्श्राहवषयी रोष बाळगिारा : ‘आधीहर् देवाहस खंतीलवािा : ‘आहि 
त म्ही आप ला न म्हिा ।’ - सव ५०८. 
 
खंतोड पहा : खितोड 
 
खंतोषिा, खंतोसखोर हव. रोही, मत्सरी. (व.) 
 
खंतोस प . मत्सर; हेवा. (व.) 
 
खंदक प . १. हकल्ला झकवा गाव याचं्याभोवती खिलेला र्र. यात पािी सोडतात. २. मोठा खळगा; 
खाई. ३. (ल.) पोकळ; अभावय क्त; अ्ानी याअथी : ‘त म्ही पके्क अगदनर् कसे करंट पॉहलहटक्सरे् खंदक 
आहातं हो !’ - नाक  ३·७६. [फा.] 
 
खंदिे अहि. अपमान करिे; अवमानिे. पहा : खंदोस 
 
खंदि न. एक वन्द्य फळ. (गो.) 
 
खंदस्त हव. १. र्लाख; ह शार; जोमदार. २. कडक; हनश्चयी; हनभचय. २. तापट; पािीदार (मािूस, 
जनावर). [फा. खंदा] 
खंदस्त, खंदस्ती स्त्री. वैर; शत्र त्व; स्पधा : ‘बह  कृपि बह  खंदस्ती ।’ - दास ५·७·३५. 
 
खंदळिे  अहि. बेफाम होिे. 
 
खंदळाखंदळ स्त्री. त डवात डव; गडबड; धागंडझधगा : ‘आत खंदळाखंदळ क्षिभर बह तर् केली.’ - 
भाब १५३. 
 
खंदा प . उसारे् पार्ट. (बे.) 
 
खंदा हव. १. ्ानी; शहािा; शूर; सामर्थ्यचवान; कडवा; कसलेला (मािूस.) २. अहतशय पािीदार; 
तल्लख; तापट (घोडा.) ३. साहसी; धाडसी; रानवट; स्वैर. ४. धष्प ष्; भक्कम; तडफदार : ‘खंदे बलै हदले.’ 
- भासं १६५. [फा. खन्द्दा] 
 
खंदा प . स्त्री. मत्सर; दे्वष; आकस. (हि. लाविे, करिे.) पहा : खंदोस 
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खंदाटी स्त्री. िंाडार्ी मोठी फादंी. 
 
खंदाड, खंदाडी, खंदाडे स्त्री. १. मोठी फादंी. २. जाड खादंा. 
 
खंदाड प . घरजावई. 
 
खंदातटू्ट  प . आवशेी; धाडसी (मन ष्ट्य, मूल). 
 
खंदारा, खंदारी  हव. १. (संगीत) खंदारी वािी (गायनातील एक तऱ्हेर्ी वािी) गािारा. पहा 
: खंडारवािी, खंडारी 
 
खंदारी हव. कंदाहारी; कंदाहारर्ा (उत झम घोडा इ.). 
 
खंदाळ प . धागंडझधगा; गडबड. 
 
खंणदिे हि. खरेदी करिे; हवकत घेिे. 
 
खंदीि पहा : कंदीि 
 
खंदूस प . गोंधळ. (हि. घालिे.) : ‘हमरीनं खंदूस घातला तेव्हा आई हर्डली.’ - सीताराम १३८. 
 
खंदोस प . १. शत्र त्व; वैर; मत्सर; र् रस; हेवा. २. मत्सरय क्त स्पधा. (हि. बाधंिे, धरिे, बाळगिे, 
करिे, लाविे, र्ालहविे.) [सं. स्कंद = बाहेर पडिे, गळिे.] 
 
खंन्या उद्गा. त च्ितादशचक शब्द. (व.) 
 
खंब प . व्यापारी; कारागीर. 
 
खंब हव. ठाम; ल्स्थर : ‘खंब ठाकोहनया राहे प ढे उभा ।’ - नाम १९१ (वा.) खंब ठोकिे - खम ठोकिे; 
आव्हान देिे : ‘आरंभीर् र्ीत िंालेल्या दीनावर खंब ठोकिे यामध्ये मोठासा प रुषाथच आहे असे नाही.’ - जोफ  
६४. 
 
खंबरखंुट पहा : खंबीरखंुट 
 
खंबऱ्या हव. र्त र; र्लाख; ह शार; शहािा; तत्पर; उत्साही. 
 
खंबऱ्या हव. मजबतू बाधं्यार्ा; धट्टाकट्टा; राकट; दिकट; बळकट. 
 
खंबा प . खाबं. [सं. स्तंभ.] 
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खंबाईत, खंबायत, खंबाईती, खंबायती हव. खंबायत गावासंबधंी; खंबायत येथील (ल गडी) : 
‘नेसहल खंबाइत जरतारी ।’ - अमृत १०२; (सामा.) उंर्ी वस्त्र : ‘स प्रसन्ना देवी खंबायत नेसहवती ।’ - वसा 
५३. 
 
खंबारा प . न सती खाबंावर िप्पर घालून केलेली उंर् इमारत; हत झीर्ा गोठा; हत झीखाना : ‘हत झी दररोज 
काय खातो, त्याच्यासाठी खंबारा बाधंण्याकहरता हकती खर्च लागेल....’ - स्मरि १३४. 
 
खंबारी स्त्री. हशवि नावारे् एक िंाड; हशविी. 
 
खंबावती प . गायन शास्त्रातील एक राग. गानसमय रात्रीर्ा द सरा प्रहर. 
 
खंबाळे न. उंर्ी वस्त्र; खंबायती वस्त्र (जरीरे्) : ‘हमळोत का ंखंबाळें  । अथवा भगवनही नेसावन । - अमृ 
११५. 
 
खंणबरी स्त्री. १. मजब ती; बळकटी; भक्कमपिा (इमारतीर्ा). २. बदंोबस्त. ३. कायमपिा; हनहश्चती 
(वर्नार्ी). 
 
खंबीर प . हनहश्चतता; हनखालसता. 

हव. १. मजबतू; भक्कम; दिकट; बळकट (इमारत, पदाथच) : ‘माहाभतूारं्ा खंबीर केला । आत्मा 
घालून प तळा जाला ।’ - दास २०·७·१८. २. (ल.) हधम्मा; हनग्रही; दृढ हनश्चयार्ा (मन ष्ट्य); हनखालस; ठाम 
(भाषि); कायम (ह िा) ३. (व्यापक) मोठे; वजनदार; अवजड (बोजा.). [फा. खम = गाठ, ठाि] 
 
खंबीर न. (प्र.) आंबवि; फ गवि; आंबवण्यार्ी हिया. [खमीर अप.] 
 
खंबीरखंुट हव. १. अढळ; कायम; ठरावीक; हनहश्चत (मािूस, ह िा, धंदा.) २. दिकट; मजबतू. 
 
खंबेरे न. कासाळंू. 
 
खंबोखिे सहि. सातं्वन करिे; समजूत घालिे : ‘उधवदेवाहस तेयाते खंबोहखता ंसा मास लागले’ 
- श्रीकृर् ९. 
 
खंब्या स्त्री. अव. (हविकाम) सूत खालीवर करून त्यास पेर् (साधं) पाडण्याकहरता उपयोगात 
आिलेल्या लाकडी बारीक व सरळ काठ्या. हविताना या जागजागी ताण्यात सरकहवलेल्या असतात. 
 
खंमाि, खम्माि  पहा : खंबीर. १. बळकट; मजबतू; भक्कम (इमारत, पदाथच). २. जंगी; अवजड; 
भक्कम (ओिें, गठ्ठा.). 
 
खंवटाि स्त्री. खवट; उग्र वास; घाि. [सं. खंवट + घाि] 
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खंवरट, खंवरा, खंणवरडा हव. थोडासा हतखट व खवखव करिारा; खाजरा (अळू, स रि इ.). 
 
खंवसिे  हि. मरिे. (क . गो.) [सं. क्षप्.] 
 
खा 
 
खाइदवार हव. कैदवार; हशस्तीर्ा; आ्ाधारक. (कर.) [कैदवार अप.] 
 
खाइर, खाइरा हव. खािारा : ‘नेिें मासंखाइरु । काळें  गोरें ॥’ - ्ा १८·५५४. 
 
खाई स्री. १. सती जाण्यासाठी केलेली खार्, हर्ता; हनखाऱ्याने भरलेली खळी : ‘ओंवऱ्यार्ी करीन 
हशळा उंबऱ्यार्ी करीन खाई ।’ - वसा ६८. २. खार्; खंदक; र्र; दरी; खडडा : ‘तीन महहने खाई खोदून 
म काम केला.’ - होकै २९. (वा.) खाईत िोटिे - संकटात घालिे : ‘आपि आपल्या वहडलासं खाईत 
लोटले.’ - भहद ४०९. [सं. खात] 
 
खाई स्त्री. नाश; क्षय; ऱ्हास : ‘परी ऐलीकहडले म खन खाई । हों सरली जगार्ी ॥’ - ्ा ११·४४०. 
 
खाई स्त्री. १. खाऊ; गोड पदाथच. २. स्तन; आमा. (को.) 
 
खाईणगळी, खाएणगळी स्त्री. खाऊ का हगळू करिे : ‘खाईहगळी कहरतें भतूें ।’ - हशव ९०१. 
 
खाई न खाई काही िंाले तरी; हनश्चयेकरून; जरुर; खहर्त; हमखास : ‘आम्ही श्राविमासन खाईनखाई 
येतों.’ - मइसा ३·१४१. [फा. खॉही-न-खॉही] 
 
खाईम हिहव. कायम : ‘न्द्हाईतर त्यो (ताप) खाईमर् अंगात हाय.’ - व्हीटी ३१. 
 
खाईिेिे खाऊन घेिे : ‘.. बोडखी गायनी खाईहलथ..’ - एहोरा भलरी ६३. (अहह.) 
 
खाईश, खाहीश स्त्री. मागिी; इच्िा : ‘रघोजी येथें यावा हे खाईश आम्हासं नव्हती.’ - मइसा १·२२. 
[फा. ख्वाहहश] 
 
खाऊ प . १. खाण्यार्ा गोड पदाथच; खाद्य; हमठाई : ‘खाऊ मजला आिीत होता ।’ - नव २४·१७३. २. 
लार्; बक्षीस. [सं. खादं क] 

हव. १. (समासात हतरस्काराथी) खािारा; खादाड; खाब.ू २. (ल.) घेिारा; सोसिारा; 
भोगिारा. (समासात) शिेखाऊ, लार्खाऊ, खेटरखाऊ वगैरे. [सं. खाद] (वा.) खाऊची गोष्ट - नशीब 
उघडिे; नफा; फायदा (व्यापर, धंदा यात.). 
 
खाऊइतमाम प . म लीच्या खाजगी खर्ासाठी म लूख तोडून देिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खाऊ का ठेऊ उतावीळपिा. (िंाडी.) 
 
खाऊखादाड हव. अधाशी; अहतशय खािारा. 
 
खाऊणगळू, खाऊडाऊ स्त्री. एकसारखी, फार, सतत जार्िी, गाजंिूक. (हि. करिे, लाविे.) 
 
खाईघेवडी स्त्री. अहतअधाशी, खादाड बाई. 
 
खाउडाि हव. त्रास; गाजंविूक. 
 
खाऊन स्त्री. कंबक्तीर्ी वेळ (हि. येिे.) 
 
खाऊणनदंक हव. खाल्ल्या घररे् वासे मोजिारा; कृतघ्न. 
 
खाऊपासरी हव. १. अधाशी; खाबनंूदन. २. फक्त खाण्याला तयार, इतर कामी हनरुपयोगी; 
उदरपरायि. 
 
खाक हव. जळून राख िंालेला; ध ळीस हमळालेला; पूिचपिे नष् िंालेला : ‘परशत्र ूहोईना खाक....’ 
- ऐपो ४१७. 

स्त्री. राख; धूळ; माती : ‘गवतार्ी जळून खाक होते.’ - पाव्ह ५५. [अर. फा. खाक् = माती] 
 
खाक पहा : काख : ‘खाकेस घेऊहनया ंर्श्ान ।’ - यथादी ३·८०३. [सं. कक्षा] 
 
खाक, खांक स्त्री. खोकला. (गो.) [ध्व.] 
 
खाकअढी स्त्री. (मल्लखाबं) मल्लखाबं काखेत धरून मारायर्ी उडी. 
 
खाकट, खाकटा  प . माड, पेरू इ. वृक्षारें् कोवळे फळ. (को.) 
 
खाकटिे उहि. दाडंगाईने ओरबडिे, मोडिे, खेर्िे, िाटिे (िंाडापासून त्याच्या फादं्या, पाने 
इ.). 
 
खाकडचे, खाकुडचे अहि. र्ार्रिे. (गो.) 
 
खाकतोदा प . हतरंदाजीर्ा सराव करण्यासाठी जे लक्षय म्हिून तयार करतात त्यार्ा एक हवहशष् 
प्रकार; दोन पक्क्या दगडी झभतनच्या र्ौकटीत एक हवहशष् हर्किमातीरे् ल कि भरून तयार केलेली फे्रम 
झकवा र्ौकट : ‘हतरंदाजीर्ा सराव करिारे ज न्द्या काळरे् सरदार झकवा हशपाई अशा खाकतोद्यावर धन ष्ट्यानें 
बाि मारून नेमबाजीर्ा सराव करीत असत.’ - आयर्मवन. 
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खाकर प . १. सागाच्या वाशारे् हनम ळते टोक. २. वासा. (ना.) 
 
खाकर स्त्री. फाटे असलेला वळूे. (िंाडी.) 
 
खाकर न. घोड्ार्ा खरारा करण्यारे् साधन. 
 
खाकर, खाकार प . ओरखडा; जखम. (राजा.) 
 
खाकर हव. वयाने जीिच िंालेला (प्रािी, वनस्पती); श ष्ट्क; क्षीि : ‘खाकंर िंाले वृक्ष सवच ।’ - एभा १२·३. 

न. वठलेले िंाड; वािंं फळिंाड : ‘भग्न भाजनवृक्ष खाकंर । स्मशानभहूम अकाळ मेघ हनधार ।’ 
- पापं्र २२·२९. 
 
खाकर, खाकरा प . गाखर; बट्टी; गोवऱ्याचं्या िंगऱ्यावर भाजलेले किकेरे् जाड रोट. 
 
खाकर, खाकरा प . घोड्ास र्ाल हशकहवताना वाजहवला जािारा ख ळख ळा; ख ळख ळ्यार्ी काठी : 
‘जैसा वारू उपलािी । तरट खाकंर िंिािी ।’ - एभा (पाठभेद) २·२१६. 
 
खाकरणखरा प . र्ौधारी जाड हखळा. (िंाडी.) 
 
खाकरिे अहि. खाकर होिे; जीिच होिे; हनःसत्त्व होिे; श ष्ट्क होिे : ‘वृक्ष खाकंरले फळन पानन । 
आश्रमन कोिी असेना ।’ - भारा बाल १४·१७. 
 
खाकरिे, खाकेरिे १. घसा साफ करिे; कफ वर आिण्यासाठी खाकरा काढिे; बेडका काढिे : ‘ना 
शास्त्रारे्हन कीर नावंें । खाकरोंही नेिती जीवें ।’ - ्ा १७·९३. [सं. खात्करोहत.] 

अहि. १. खंकारिे; आवाज करिे; खोकिे; घशातील कफ बाहेर आिण्यासाठी प्रयत्न करिे. २. 
नानू, काकूं करिे. [ध्व.] 
 
खाकरवसा, खाकरवासा  प . खडसाविे; खरडपट्टी; ताशरेा (जोरार्ा). (हि. घालिे, सारिे, 
करिे, काढिे.) 
 
खाकरवासा प . (वाळलेला व उंर् वासा) १. वठलेले उंर् िंाड, वनस्पती. २. (ल.) वाधचक्याने, 
अशक्तपिाने बाहेर हनघालेला पाठीर्ा किा. 
 
खाकरा, खाकेरा  प . १. कफार्ा बेडका (खाकरून काढलेला); खाकरण्याने स टलेला कफ. 
(हि. काढिे, टाकिे.) (वा.) खाकराखोकरा देिे - क ल्त्सतपिे खाकरिे : ‘या गावातील क जकी मािसे 
हतला पाहून खाकरेखोकरे देतील.’ - काआ ५१. [क. केकहरके] [ध्व.] 
 
खाकरी  स्त्री. दािे काढून घेतलेली किसे. (हवशषेतः बाजरीर्ी) 
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खाकरी  स्त्री. हर्लमीत ओढण्यार्ी तमाखूर्ी भ कटी. पूड. (व.) 
 
खाकरी, खाकारी स्त्री. बेडका, कफ काढण्यार्ी हिया; घसा साफ करिे; ओकारी (कफ 
काढण्यार्ी). (हि. काढिे.) 
 
खाकरे जिे, खाकरै जिे  अहि. तयार होिे; फ टिे; उद्भविे : ‘तेथ प्रवृत झीरे्हन वृहद्धलोभें । 
खाकंरेजती श भाश भें ।’ - ्ा १५·१५९. 
 
खाकशा  प . राखरागंोळी; खाक : ‘वीस हजार फौज आिीक नवी ठेऊन बगंाल प्रातं जाळून 
खाकशा करा.’ - नाग १·६८. 
 
खाकस पहा : खसखस : ‘मन एव्हढं एव्हढं जसा खाकसार्ा दािा ।’ - बगा २२. 
 
खाकसर, खाकसार प . अल्लामा महश्रकी याने स्थापन केलेली म सलमानी स्वयंसेवकार्ी एक 
संघटना. हे बेलर्ा म्हिजे फावड्ासारखे हत्यार वापरत असत. [फा.] 
 
खाका प . १. झभतीवर, जहमनीवर काढायच्या आकृती; हर्ते्र वगैरे पहहल्याने ज्या कागदावर काढतात 
तो कागद. २. कच्चा मस दा; आराखडा; खडा. [फा.] 
 
खाका प . बािा; तऱ्हा; वृत झी. पहा : खाक्या [फा.] 
 
खाका हव. नारळाच्या सबधं पानाच्या दाडं्ापैकी ज्या दाडं्ावर पाने नसतात तो. (को.) 
 
खाकाविे अहि. गरजिे; ओरडिे. [ध्व.] 
 
खाकी स्त्री. तंबाखू भरलेली हबडी : ‘ओठात खाकीरे् थोटूक सदैव असावयारे्.’ - सीपो १. 
 
खाकी हव. मळकट हपवळा रंग. [फा. खाक् = धूळ, माती.] 
 
खाकीगोसावी, खाकीसाधू प . अंगाला राख फासिाऱ्या गोसाव्यार्ा एक पथं; त्या पथंातील 
व्यक्ती. हे कृहत्रम गंगाजळाच्या (पाण्यात गोपीर्दंन कालवले म्हिजे ते गंगेच्या पाण्यासारखे हदसते.) 
कावडी घेऊन झहडतात. २. (ल.) तापट, रागीट, डोक्यात राख घातलेला मािूस. [अर्. फा. खाक = राख] 
 
खाकुड हव. गागंरट. (गो.) 
 
खाकोटा, खाखोटा पहा : खाकट, खाकटा 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खाकोटी, खाखोटी पहा : काखोटी : ‘आजोबानंा आपल्या प स्तकारें् गठे्ठ खाकोटीला बाधूंन धहनकारें् 
उंबरठे हिंजवाव ेलागले.’ - गि २३२. 
 
खाकोरिे उहि. ओरडिे; ओरबाडिे. 
 
खाकोरा  प . ओरबाडा; ओरखाडा; बोर्कारा. 
 
खाकोळे, खाखोळे न. मस्तकावरर्ा अधा भाग; कवटी; खोपडी; डोके (दगड, काठी याने 
मारण्याच्या, फोडण्याच्या, रक्त वाहण्याच्या संबंधाने अथवा हतरस्काराथी योजतात.) (हि. फोडिे, फ टिे.) 
पहा : खोकाळे. 
 
खाक्या प . १. हवशषे ढब; लकब; ऐट. २. प्रघात; रीत; पद्धत; बािा; ठरावीक वतचनिम, स्वरूप; य क्ती 
: ‘असा नेहमनर्ा खाक्या असे.’ - सूयोदय १३९. [फा. खाका = आराखडा, खडा] 
 
खाके्रज हकल्ल्याच्या तटाच्या पायारे्, शत्रचू्या तोफापासून संरक्षि करण्याकहरता, तटबदंीच्या पायाला 
प रविीदाखल खंदकापयंत बाधंलेली उतरती झभत. 
 
खाखरिे, खाखेरिे, खाखकरा, खाखेरा पहा : खाकरिे, खाकरा 
 
खाखा स्त्री. १. अनावर क्ष धा; पोटातील भ केर्ी आग. (हि. करिे, लागिे, स टिे.) २. अधाशीपिा; 
हावरटपिा. 
 
खाखा प . मौल्क्तक भस्माला लागिारे बारीक मोती; गाळ. 
 
खाखाई  स्त्री. खाखा; खवखव; सडकून लागलेली भकू. (हि. स टिे, होिे.) [खािेरे् हद्व.] 
 
खाखाइिे अहि. वाजिे; ककच श वाजिे : ‘हनशािा त्राहाहटल्या भेरी । खाखाइल्या रिमोहरी ।’ - 
एरुस्व ८·२०. 
 
खाखात  हव. खा खा करीत उठलेला : ‘खाखंातंें पे्रतें । खाएं हगळी कहरते ।’ - हशव ९०२. [खािेरे् 
हद्व.] 
 
खाखात  हव. ककच श : ‘भयानकें  खाखातें । महाप्रळयो जेथे ।’ - ्ा १·१३१. 
 
खाखाविे अहि. सपाटून भकू लागिे; खाखा स टिे. [खािेरे् हद्व.] 
 
खाखंुडी  स्त्री. काख; बगल; खादं्याखालील हात व बरगडी यामंधील खोलगट जागा, काखोटी : 
‘....हविा तो खाख ंडी शोभे सदा ।’ - स्त्रीजी २·४०. 
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खागडा प . (साकेंहतक) िप्परबदं जातीच्या टोळीर्ा नाईक. 
 
खागे न. संकेत स्थळ; र्ोरारे् ग प्त हनवास; एकान्द्त स्थळ; [सं. क्षी] 
 
खागे न. घरटे; अंहतम स्थळ, हठकाि; शवेटर्ी जागा : ‘अगा मी एक लािीर्ें खागें ।’ - ्ा ९·४७०. 
 
खागे न. खाद्य; खाजे; भात के : ‘हे कथा कैसी सागें । हो काज ब्रह्हवदे्यरे् खागे ।’ - ्ाप्र १९. 
 
खागे न. खळे; मंडल. 
 
खाच स्त्री. बािार्ा टप्पा, पल्ला; शरपात. 
 
खाच स्त्री. वाफा; बाग : ‘पायवाटेपासून काही अंतरावर पालेभाज्यारं्ी खार् होती.’ - कलंदर ५६. 
 
खाच स्त्री. १. खडडा; खळगा; खोर्ा. २. (ल.) व्यापारातील न कसान, बडू, तोटा. (हि. येिे, होिे, 
पडिे, बसिे.) [क. कच्च  = खोर्ा, खळी] (वा.) (डोळ्याच्या) खाचा होिे - आंधळेपिा येिे. ३. उमाट. 
(तंजा.) 
 
खाचखवळ, खाचखबळ, खाचखळगा, खोबळा स्त्री. प . खार्खड्डा; खार्खळी; खोल हबळे (व्यापक 
रीतीने.) (सामा.) खार्. 
 
खाचखळगा प . १. खार्खडडा. २. (ल.) धोक्यार्ी जागा; अडर्ि. 
 
खाचखुचर पहा : खाचखवळ 
 
खाचखोच स्त्री. १. र्ढउतार; उंर्सखळ; असमानता (झभत, जमीन यारं्ी). २. वाढ व घट; 
न्द्यनूाहधक्य; कमजास्तपिा; बारीकसारीक दोष (हहशबे, नक्कल, मस दा यातं.) ३. गायनातील खटके; 
आवाजात र्ढउतार; उच्चनीर् स्वर. ४. बारकावा; सूक्षम्ान; ममच; वमच; झबग. ५. भाषिात, लेखनात 
र्ढउतार ज्याम ळे साधतो ती शब्दयोजना. ६. ख पिारी जागा, शब्द इ. 
 
खाचट, खाचि न. खडडा; खोलगट जागा; झखडार : ‘प ढें येऊन आंब्यारे् िंाडातं खार्ट आहे तेथें 
दबा धहरला.’ - ऐलेपामं्य प्र २. 
 
खाचि न. फ लारं्ी विेी ब र्ड्ावर घट्ट रहावी म्हिून आधी खोवली जािारी फ ले व पानार्ी घडी. 
(गो.) 
 
खाचि न. र्ौकट : ‘दरवाजास दगडारे् खार्ि होते.’ - हनसं १६९. 
 
खाचिी  स्त्री. खोबि; कोरिी. पहा : खचिी 
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खाचिे उहि. १. कमी करिे; काट मारिे : ‘तैसा दानप ण्यें खारं्ी । गोत्रक ट ंबा वरं्ी । परी गारी भरी हस्त्रयेर्ी 
। उिी हों नेदी ॥’ - ्ा १३·७९५. २. खंडि करिे; झवधिे; शस्त्राने वार करिे : ‘म्हिौहन ते ब हद्ध ररू्ं । मतवाद 
हे खारं्ूं ।’ - ् ा १३·१०५०. ३. श्रमिे; दमिे; थकिे; ‘उचै्चःश्रवा खारें् । खोळहिये ।’ - ् ा. ९·३२६. ४. संकटात 
राहावयास लाविे. 
 
खाचिे अहि. कमी होिे; श्रमिे; दमिे; थकिे : ‘उचै्चःश्रवा खारें् । खोळहिये ॥’ - ्ा ९·३२६. [सं. हक्ष] 
 
खाचिे अहि. हल्ला करिे : ‘मान्द्यतेवरी खंहर्ती धाडी’ - मूप्र १०१६. 
 
खाचिे पहा : खचिे ३ 
 
खाचना  हव. त च्ि; कमी प्रतीर्ा; हलक्या दजार्ा : ‘प्रबहंधर्ा िंळके पहरमळ  । तेथ खारं्ना होय 
मळयाहनळ  । सराउदे पदार्ा टाळ  । काहमनी कटाक्षासंी ।’ - नरुस्व २३. 
 
खाचर न. एक प्रकारर्ी बलैगाडी. (व.) 
 
खाचर न. १. खळगा; खार्; खळी; खडडा. २. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाम ळे जमीन ध पून पडलेला 
नाला, घळ; ओहोळ. ३. डोंगराच्या बाजूवर अथवा पायर्थ्याशी तसेर् कातळावर तयार केलेला शतेजहमनीर्ा 
त कडा. (को.) ४. अळू, भाजी इ. लावलेली आहे अशी पाण्यार्ी खोलवट जमीन, खार्री; उसार्ा मळा. ५. 
(सामा.) भातजमीन. 
 
खाचर न. खडबडीत, जाडेभरडे वस्त्र, धोतर, ल गडे. 
 
खाचणविे उहि. खोबि पाडिे; खोबिीत बसहविे. 
 
खाचा प . खाडं; कंगोरा; खोबि; खार्; खाप; खोंगा (ख ंटी, काठी, िंाड, हवहहरीर्ी बाजू यानंा 
पाडतात तो.). (हि. घेिे, पाडिे, काढिे, करिे.). 
 
खाचाड  न. (खार् यार्ा अहतशय) वाकडाहतकडा व मोठा खडडा. 
 
खाची स्त्री. खार्; िंाडावर र्ढताना पाय ठेवण्यार्ी जागा; बेळका : ‘पाय घसरुनी पडेल । अथवा खारं्ी 
उपटी उपढेल ।’ - हनगा ४४. 
 
खाचेभर, खाचेभरी हव. हिहव. खंडीभर; प ष्ट्कळ प्रमािात; हवप ल : ‘लेक सखान साखळी खारे्भरी 
गोवताळा ।’ - राके १४२. 
 
खाज स्त्री. १. कंडू, कंड; हर्िहर्ि; ह ळह ळ. (हि. स टिे, हनघिे.) २. स रस री; ख मख मी; प्रबळ 
इच्िा; उत्कंठा (एखाद्या गोष्ीर्ी.) (हि. हजरविे) [सं. खज च] 
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खाज स्त्री. १. खाद; कसर (कारभारी, म नीम इ. र्ी.). २. अधाशीपिा. (क .) [सं. खज च] 
 
खाज न. करंज्या, मोदक इत्यादनत घालतात ते खोबऱ्यार्ा कीस, खसखस व साखर यारें् हमश्रि; 
करंज्यारें्; सारि. (व.) [सं. खाद्य] 

स्त्री. १. र् रमा; र् रमी लाडू. (गो.) २. खािे : ‘हे सदान्कदा खाजीला र्टावलेलं काटं.’ - धाधो 
९३. 
 
खाज स्त्री. र्ीड; रुसवा. 
 
खाजकुइरी, खाजकुय, खाजकुइिी, खाजकुयणहरी, खाजकोयरी, खाजकुविी, खाजकोिती, 
खाजकुणहरी पहा : खाजरी कुइरी 
 
खाजगत, खाजगी, खाजगीवािा पहा : खासगत, खासगी 
 
खाजगी  स्त्री. राजा, सरदार इत्यादनर्ी स्वतःर्ी संपत झी, मालमत झा. 
 
खाजगी  स्त्री. पेशवाईतील एक कारखाना. 
 
खाजगी  हव. सावचजहनक नसलेला; संस्था, शासन इ. र्ा संबंध नसलेला; व्यक्तीर्ा स्वतःर्ा : 
‘या के्षत्रात खाजगी भाडंवलदाराच्या प्रयत्नाने उत्पादन होत असते.’ - आहवप्र ५७. 
 
खाजगी  हव. दोन व्यक्तनमधला; व्यल्क्तगत; क ट ंबामधला; लोकातं जाहीर न करायर्ा. 
 
खाजगीवािे, खासगीवािे प . संस्थानात खाजगीकडील रोकड ठेविारे अहधकारी. 
खाजगीकडर्ा म ख्य अंमलदार, खानगीवाले. 
 
खाजगी णशकविी (हशक्षि.) १. शाळेच्या हनयहमत कामाव्यहतहरक्त स्वतंत्र श ल्क आकारून हशक्षकाने 
घेतलेले अध्यापनारे् काम. २. शाळेव्यहतहरक्त बाहेर हशकण्यासाठी हवद्यार्थ्याने लावलेला वगच. 
 
खाजगी के्षत्र न. व्यल्क्तगत बाब. 
 
खाजि  न. १. खाऱ्या खाडीच्या पात्रात, जेथे ओहोटीच्या वळेी फारसे पािी राहत नाही व 
बारीक रेव व हर्खल असतो अशी जागा. (को.) २. अशा के्षत्राच्या (एका बाजूला डोंगरपायथा असल्याम ळे 
ती बाजू खेरीज करून बाकीच्या) तीन बाजंूकडे मजबतू बाधं घालून तयार केलेली भातजमीन; खारी 
शतेवाडी. ३. मीठ तयार करण्यार्ा वाफा. ४. नदीतील गाळाने बनलेली जमीन. (क .) ५. (सामा.) खारी, 
दलदलीर्ी जमीन. 
 
खाजिकोंबडा प . खाजिात आढळिारा एक पक्षी. (को.) 
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खाजिी  हव. खाजिामध्ये काढलेले झकवा खाजिासंबधंी (पीक, जमीन.). 
 
खाजिी  स्त्री. हहशोबारे् एक नाव 
 
खाजिी भाजिी स्त्री. बेरीज व वजाबाकी. 
 
खाजिे उहि. खाज उत्पन्न करिे, स टिे; खवखविे; कंडू स टिे; खाज आििे (खाज स टिाऱ्या स रि, 
अळू इ. पदाथांम ळे). 

अहि. अंगाला खाज स टिे; खाजवावसेे वाटिे. [सं. खजचन] 
 
खाजदार, खाजदारी पहा : खासदार, खासदारी 
 
खाजबोडा हव. खादाड. (क .) 
 
खाजरा, खाजरे  हव. खाज उत्पन्न करिारा; खवखविारा; खंवरा (अळू, स रि इ.) 
 
खाजरी कुइरी, खाजरी कुइिी हे लहानसर िंाड असून पाने मोठी व काळसर असतात. िंाडानंा शेंगा 
येतात. पाने व शेंगा यानंा क से असतात व ती अंगास लागल्यास अंगार्ी आग होते. याला संस्कृत नाव 
आत्मग प्ता अगर कहपकच्ि असे आहे. 
 
खाजिॅ  न. खाद्य; खािे. (गो.) 
 
खाजव स्त्री. खाज; कंडू. (हि. स टिे, येिे, होिे, मोडिे.) 
 
खाजवाखाजव स्त्री. १. परस्पर खाजविे; सवचत्र खाजहवण्यार्ा व्यापार. २. त्रास, र्ीड उत्पन्न करिे; 
रे्तविे; भाडंि उपल्स्थत होण्यासाठी म िाम केलेली रे्ष्ा; लावालावी. 
 
खाजणविे उहि. १. कंडू घालहवण्यासाठी अंग र्ोळिे, खरडिे : ‘पे्रमें वृकानंन मृग खाजवाव े। जेथें, 
अशा टाक हन काय जावें ।’ - नरहरी गंगारत्नमाला (नवनीत प.ृ ४१७.) २. त्रास र्ीड, क्षोभ आििे; कलह 
उत्पन्न करिे; आग लाविे; हडवर्िे; हर्डविे. [सं. खजचन] (वा.) खाजवनू खरुज काढिे - हमटलेले वाद 
प न्द्हा उकरून काढिे; बळेर् कलह उत्पन्न करिे. 
 
खाजा पहा : खाजी, खाजे 
 
खाजा करंजी पहा : खाजी करंजी : ‘सगभच श भ्र खाजा करंजा ।’ - जै ९४·५६. 
 
खाजा खस्कुिा प . खाऊ. (िंाडी.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खाजाळा, खाजाळू हव. १. भाडंखोर; कळीर्ा नारद. पहा : खजाळ. २. हवषयी; काम क. ३. खाज 
उत्पन्न करिारा. पहा : खाजरा. ४. नेहमी अंग खाजहविारा; खाजाळो. (गो.) 
 
खाजाळू  न. खाजरे अळू. 
 
खाजाळू  हव. रग असलेला; हौशी; रंगेल; खाज असलेला. 
 
खाणजवरा पहा : खाजरा 
 
खाजी स्त्री. एक हमठाई, पक्वान्न; खाजीकरंजी. [सं. खाद्य] 
 
खाजीकरंजी स्त्री. करंजीर्ा एक प्रकार. खाली एक व वर एक अशा दोन पापड्ामंध्ये करंजारें्र् 
सारि घालून सभोवती म रड घालतात व त पात तळतात : ‘फेण्या खाजी करंजी मृद तर ल र्या शकच रेमाहज 
घोळी ।’ - झकस दाम ३४. 
 
खाजुकिी पहा : खाजरीकुइरी (बे.) 
 
खाजुके, खाजुगे  न. खाऊ; भक्षय. पहा : खाजी, खाजे 
 
खाजुळी स्त्री. बर्नागासारखी एक वले. 
 
खाजूर प . खजूर. (गो. राजा.) [सं. खजूचर] 
 
खाजूरमाड प . खज रीरे् िंाड. (गो.) 
 
खाजे न. १. परं्खाजे. खारीक, खोबरे, खसखस, हखसहमस, खडीसाखर हे ‘ख’ ने आरंभ होिारे 
पार् पदाथच. पहा : पंचखाद्य : ‘होळीमध्यें खाजें आहे । तें तंू हवर्ारुनी पाहे ।’ - रामदास होळीपरं्क. २. 
वािसौदा; वाण्याकडील सामान. ३. खाजी नावार्ी हमठाई : ‘घ्या घास म हूतच येथें वाहढतें खाज्या ।’ - प्रला 
१९४. ४. हरभऱ्याच्या हपठाच्या लाबंट गोळ्या तळून ग ळाच्या पाकात टाकून करतात तो पदाथच (खाज्या.) 
(क .) ५. एखाद्याच्या आवडीरे् खािे, खाद्य. उदा. मेंढरू हे लाडंग्यारे् खाजे, उंदीर माजंरारे् खाजे : ‘आहि 
तो हहमाशं हर् जेझव खाजें । र्कोरार्ें ॥’ - ्ा ६·२९. ६. लहान म लारं्ा खाऊ; भात के; हमठाई. ७. (ल.) 
एखाद्याला खूष करण्यासठी द्यावी लागिारी वस्तू, लार्, हर्रीहमरी : ‘पि त्या अगोदर त ला त्या धनाला 
खाजं द्याव ंलागेल.’ - गागो ५०. हव. र्मर्मीत; आवडते; स ग्रास (भोजन) : ‘नहो एंर्ी ज ंिं भाडंि । तऱ्हन 
त  नाहन खाजें जेवि ।’ - हशव १२०. [स.ं खाद्य] 
 
खाजे न. ‘सोमाशातं घालायाहर् बाकर’ - (तंजा.) 
 
खाजे न. ज्यार्ा उपयोग करून घेता येईल असा मािूस : ‘सोकरजनना हे नवें खाजें सापडल्याबरोबर 
त्यानंी ऑलबॉश साहेबाकडे त्यार्ी उत झम हशफारस करून त्यालाही एक जागा देवहवली.’ - भहद ४२. 
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खाजे न. हपकाला घालायरे् मासळीरे् खत, क टी. [सं. खाद्य] 
 
खाजेकरू हव. हलवाई; खाजे करिारा : ‘भाडंारी खाजेकरू ।’ - हशव ३५४. (गो.) 
 
खाजोळा हव. खादाड. (क .) [सं. खाद्य] 
 
खाजोळा हव. खाजरा; अंगास खाज आििारा. (क .) 
 
खाट हव. १. खाष्; राष्; हतरसट; रानवट (मन ष्ट्य प्रािी.) २. कठीि, कठोर, हनष्ठ र, करडे (वतचन, 
भाषि.). 
 
खाट प . ठसका; भपकारा; खकािा (हमरच्या इ. उधळिाऱ्या पदाथांर्ा) : ‘हमरर्ी घरातं ठेहवली तर 
काहंनर् होत नाहन पि तीर् अग्ननत पडल्यास हतर्ा खाट उठण्यास आरंभ होतो.’ - दयानंद सरस्वती १५६. 
[क. गा.(घा)ट .] 
 
खाट स्त्री. र्ारपाई; बाज; बाजले; खाटले; कार्थ्याने हविलेला पलंग. [सं. खट्वा] (वा.) खाटेवर 
घाििे - झधड काढिे. उंटावर खाट टाकून त्यावर ग न्द्हेगाराला बाधंत असत, यावरून : ‘तोतयास रहववारन 
प ण्यातं खाटेवर घालून मग पाहरपत्य करिार.’ - ऐलेसं २७२०. 
 
खाटेवर चढिे पूज्य मािसाहवरुद्ध झकवा उपकारकत्याहवरुद्ध उलटिे; कृतघ्न बनिे. 
 
खाटक, खाटकी  प . १. पशूनंा मारून त्यारें् मास हवकिारी जात; बकरी, मेंढरे यारं्ी साग ती 
हवकिारी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती; कसाई. २. (ल.) हनदचय प रुष. [सं. खहट्टक] 
 
खाटकी माि न. स्त्री. मासं; साग ती. 
 
खाटखटिे, खाटखडबड न. स्त्री (व्यापक) बाडहबिायत; सामानस मान; र्बंगूबाळे; 
प्रपरं्. 
 
खाटणखट स्त्री. भाडंि; वाद. (िंाडी.) 
 
खाटणखळ्या हव. खाटेला, हबिान्द्यास हखळलेला; सदोहदत आजारी असलेला. 
 
खाटखोिी स्त्री. (खाट आहि खोली न सोडिे) खाटहखळ्या होिे. (हि. करिे.) 
 
खाटदांडी स्त्री. डोली; मेिा : ‘बाईसार्ें देह त टलें  : तें र्ालवनेा : तें खाट दाहंड केली :’ - लीर्उ 
२१४. 
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खाटपसारा प . फापट पसारा; पखळि; (सामान्द्यतः वस्तंूर्ा) अस्ताव्यस्त कारभार; गोंधळ. (हि. 
करिे, माडंिे, घालिे, होिे, पडिे.) 
 
खाटमार प . खाटेला बाधूंन फटक्यारं्ा हदलेला मार : ‘खाटमार ऐहकलात कोठें ।’ - अफला 
६५. 
 
खाटिे न. १. लहान बाज; खाट. २. बलैगाडी. ३. बाडहबिाना. ४. सप्तऋषी. (वा.) खाटल्यावर 
जािे - १. मातृगमन करिे. २. पहा : खाटेवर चढिे, खाटल्यावर टाकिे - आजारी पडिे. (ना.) 
 
खाटिेबाजिे न. १. सप्तऋषी (आकाशातील तारकाप जं, त्याचं्या आकृतीवरून). (क ि.) २. 
बायकाचं्या ल गड्ावंरील समहवषम र्ौकटीर्ी नक्षी. 
 
खाटिेवाईक, खाटवाईक हव. खाटले क जविारा. 

हव. अंथरुिाला हखळलेला. पहा : खाटणखळ्या 
 
खाटवा प . खाट; बाज. [सं. खट्वा] 
खाटवाकळ, खाटवाखळ  स्त्री. १. खाटहखळ्यारे् घेतलेले सोंग; आजारीपिारे् ढोंग. (हि. घेिे, 
हनजिे, हनजून राहिे.) २. (ल.) उपेके्षने, बेपवाईने, हनष्ट्काळजीपिाने वागहविे. 
 
खाटवावडी स्त्री. एक प्रकारर्ा पतंग, वावडी. 
 
खाटसरी स्त्री. (हविकाम) वस्त्रार्ा हविलेला भाग ताठ राहण्यासाठी केलेली काठ्या वगैरेर्ी 
हातमागातील योजना; कटतर. पहा : काटसरी, काटोस्त्री 
 
खाटा हव. १. प ढच्या पेरिीसाठी नागंरून व मशागत करून पहडक ठेहवलेली (जमीन.) (ही हवते 
उघडी राहहली म्हिजे हहच्यात आंब अथवा क्षार जमतो यावरून.) २. अशा जहमनीत उत्पन्न केलेले (धान्द्य, 
दािा इ.). (माि.) ३. आंबट. [झह.] [स.ं क्षत झा] 
 
खाटारा  प . पे्रतार्ी हतरडी. (ठा.) 
 
खाणटक  प . १. टोळ, हकडे, सरडा खािारा पक्षी. २. कसाई. [सं. खहट्टक] 
 
खाटी हव. १. आंबटढाि (हवहशष् फळिंाडे, फळे इ.). २. हलका; वाईट. (को.) [झह. खट्टा] 
 
खाटीक  प . कसाई; पशूनंा मारून त्यारें् मास हवकिारी जात. पहा : खाटक : ‘सागं, 
मकरंदाप्रमािं वषेातंर करंू…. का ंद ष्ट्यंताप्रमािे मृगबालकारं्ा खाटीक बनू?’ - भा ५०. 
 
खाटीडाळ स्त्री. आंबट वरि; आमटी. (ग .) 
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खाटी मेजवानी मासंाहारी भोजन. 
 
खाटुमखुटुमचे जेवि मासंाहारी जेवि : ‘खाट मख ट मरे् जेवि कधी र् कत नसल्याम ळे….’ - हमरास २३. 
 
खाटू, खाटूळ, खाटोळ हव. आंबलेले; नासलेले (अन्न, फळ). क . 
 
खाटे न. आमटी : ‘गीताबाईच्या खाट्यार्ा (आमटीर्ा) वास आला की मला घरी जािे अगदी 
हजवावर येई.’ - मापे्र ४५. 
 
खाट्या हव. १. आंबट; आंबटत रट (हवहशष् फळे व फळिंाडे.) २. आंबट (स्वयंपाक, पदाथच). 
 
खाड पहा : खाडी 
 
खाड हिहव. कठीि पदाथच आपटल्याने होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
खाड स्त्री. १. तूट; अभाव. २. संकट, ३. नाट. (व.) 
 
खाड, खांड न. दाढी व कल्ले (हतरस्काराथी) : ‘मग आप ले करकमळें  । ब्रह्यानें खाडं सोडहवलें  ।’ 
- कथा ५·४·१८.; ‘वक्त्यारं्ें खाड हाले ।’ - गीता २·१३९८. २. दाढीरे् केस काढून टाकिे; दाढी : ‘अधच खाड 
अधच श्मश्र  । म ंडि करून टाहकलें  ।’ - म हवराट ६·१४१. [सं. खंड; अर. खड = गाल] 
 
खाडकन, खाडकर, खाडणदनी, खाडणदशी हिहव. (खाड! असा आवाज होऊन मोडिाऱ्या, 
पडिाऱ्या िंाडाच्या आवाजाच्या अन करिावरून) हवहशष् आवाज होऊन. (हि. मोडिे, वाजिे, पडिे, 
थोबाडीत मारिे.) 
 
खाडकी  स्त्री. १. दाढी. (गो.) २. हन वटी. (क .) 
 
खाडखडबड स्त्री. खसखस, फसफस आवाज, (भाडं्ात उंदरार्ा, पालापार्ोळ्यात कीटकारं्ा.) 
[ध्व.] 
 
खाडखाड हिहव. १. खाड खाड अशा आवाजाने य क्त : ‘खाड खाड उठती टापा ।’ - संग्रामगीते 
५·१७. २. अस्खहलतपिे; न थाबंता. [ध्व.] 
 
खाडगी, खाडनी  प . कसाई; खाटीक. (क .) 
 
खाडणदवस प . १. हरकामा हदवस. २. श भ हदवस : ‘प्राप्त जाहलया खाडहदवस । क्लेश सवचही 
नासती ।’ - म आहद ३५·१०७. 
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खाडवा प . लग्न, म ंज इ. समारंभात पान स पारी देण्यासाठी हवडे, स पारी इ. ज्या िंोळीत घालतात ती 
िंोळी. 
 
खाडवे न. ताडामाडावर र्ढताना पायात अडकवण्यार्ा दोरीर्ा फास; पायंडा. 
 
खाडा प . खळगा; खळगी; खार्; खोलगा; खाली गेलेली झकवा दबलेली जागा. [सं. खात झकवा 
खंड] 
 
खाडा प . १. खंड; खळ (कामात, गतीत). (हि. करिे, घालिे, धरिे.) २. अन पल्स्थतीर्ा, 
गैरहजेरीर्ा एक हदवस. एक पाळी; हरकामा वळे. ३. (ल.) खडखडाट; अभाव (खाद्य, पािी, पाऊस यारं्ा). 
४. तहक बी (वा.) खाड्यात उतरिे, घाििे, पाडिे, टाकिे (मािसास) – दाहरद्र्यात, तोट्यात, हलाखीत 
घालिे. खाड्यात घाििे (पैशास, दाणगन्यांस, गहािास) - लबाडीने आत्मसात करिे; हगळिे, दाबिे. 
खाड्यात पडिे - तोटा येिे; नाश होिे. 
 
खाडाखोड स्त्री. कागदपत्रामंध्ये अनहधकृत बदल करिे. 
 
खाडाि  हव. दूध न देिारी, नाठाळ (गाय). पहा : खडि, खडाि 
 
खाडी, खांडी स्त्री. दाढी. 
 
खाडी स्त्री. नदीत जेथवर सम राच्या भरतीरे् पािी येते तेथवरर्ा भाग, वाकि, ओहोळ; सम रारे् 
जहमनीत हशरलेले पािी. [सं. स्खल-खल = खोलगट जागा.] 
 
खाडुक  न. फोड : ‘एका खतें खाड कें  होताहत :’ - गोप्र ३८. 
 
खाडू न. खाडवे; दोरारे् अगर वलेीरे् वटेोळे. यार्ा उपयोग माडावर र्ढण्यासाठी करतात. पहा : 
खाडवे 
 
खाडू हव. १. खट्याळ; नष् (घोडा, मािूस); द ष्. २. (साकेंहतक, औपरोहधक) पाविेआठ; नप संक; 
षंढ. ३. वृद्ध कपी; हनखाडू. (हव.) ४. (झनदाव्यंजक) परीके्षत अनेकदा नापास िंालेला (हवद्याथी); ढ. (व.) 
[क. कड्ड = मठ्ठ] 
 
खाडू हव. हमशा. दाढी नसलेला. 
 
खाडूस न. १. आडकाठी; अडथळा; प्रहतबधं; व्यत्यय; बाध; अड; नड; लोढिे; व्याधी; उपाधी; त्रास. 
२. (ल.) अडथळा करिारा, जार्िारा, त्रास देिारा, व्यत्यय आििारा मािूस, म िा, हवषय. 
 
खाडे न. खड्ग; तरवार : ‘खाडे भ इस लागले. खाडे मोडून गेले.’ - पाक्ष्ाइखं १·१८. 
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खाडोिी उपरव; हस्तके्षप. 
 
खाड्याखार प . काडीखार; पापडखार. 
 
खाड्यॉ, खाणडयॉ हव. दाढीवाला. (गो.) 
 
खाि स्त्री. १. खोल खड्डा; खळी; बळद. २. भगूभात सलग सापडिारा कोळसा, धातू, रत्ने इ. 
काढण्याकहरता खोलवर खिलेले हववर, खड्डा. २. घर; हनवासस्थान (म ंग्या, इतर हकडे यारें्). ४. (ल.) 
मूळ; उगम; थळ; उत्पत झीरे् हठकाि; जात; िंरा. ५. आगर; हनधी; साठा; समृहद्धस्थान; भाडंार. [सं. खहन] 
 
खाि स्त्री. अंडज, जारज, स्वदेज, उहद्भज या र्ार प्रकारर्ी सृष्ी : ‘तीन या ग िाला र्ार या खािीला 
। ये रे बा हवठ्ठला ।’ - एहोरा धनगर १३२. 
 
खाि न. तोटा. 
 
खाि स्त्री. उथळ पाण्यारे् मोठे डबके : ‘भहूशर आहि हकनारा याचं्या दरम्यान सम रारे् खारे पािी 
साठलेले असते. त्यास उथळ पाण्यारे् मोठे डबके वा ‘खाि’ असे संबोधतात.’ - महा ९७. 
 
खाि न. १. (क्व.) खािे; अन्न. २. जेवि या शब्दाला (जेविखाि) जोडूनही वापरतात. [सं. खादन] 
 
खािकरी प . खािीत खििारा; खािकामगार : ‘ज्यासं अिंनू खािकऱ्यानंन हात लाहवला नाहन 
अशा डोंगराचं्या पोटातूंन सोनें व संगमरवरी दगड हनघतील.’ - मराठी ६ व ेप स्तक ८२. (१८७५.) १. 
 
खािखूि स्त्री. र्ाहूल. 
 
खािगत स्त्री. खािीपासून सरकारला हमळिारे उत्पन्न. 
 
खािचोर प . खिून घर फोडिारा र्ोर. पहा : खानचोर 
 
खाििे उहि. १. खिून काढिे; हत्याराच्या साहाय्याने उकरिे. पहा : खििे : ‘हकल्ला खािून यम नेंत 
टाकीन.’ - भाब ३०. २. अहजबात नाहीसा करिे; हनमूचलन करिे : ‘रामराम जप जपोहन दोष खाहिला ।’ - 
आप ८. [सं. खन्] 
 
खािपद न. घ मट नावाच्या वाद्यातील एक र्ीज. (गो.) 
 
खािपाठ, खािवट स्त्री. र्ोळीर्ी पाठ. 
 
खािपोस, खािेपोस पहा : खानपोश, खािेपोश, खानपोश 
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खािवट स्त्री. क ळी; वशं; जातगोत. पहा : खानवटा 
 
खािवे न. जहमनीवर पीठ साडूं नये म्हिून जात्याखाली घालायर्ी बाबूरं्ी र्टई. (गो.) 
 
खािाजंगी पहा : खानाजंगी 
 
खािावळ स्त्री. १. आहारकें र; भोजनालय. २. तेथील जेविाबिलरे् पैसे. 
 
खािावळी प . पैसे देऊन खािावळीत जेविारा. 
 
खाणिका स्त्री. खहनज बाहेर काढण्यासाठी खिलेले र्र. 
 
खािी स्त्री. (खाि यारे् लघ त्व) पहा : खाि २, ४. १. योनी; जन्द्म : ‘बह  या प्रपरं्ें भोगहवल्या खािी ।’ 
- त गा १५४५. २. उत्पहत झस्थान; उगम : ‘तैसी कमचजातारं्ी हे खािी ।’ - ्ा १८·३५२. (समासात) पाप - 
प ण्य - ग ि - ्ान - धमच - खािी. 
 
खािी स्त्री. खि; कप्पा : ‘पार् खािी उथळ हदसती ।’ - नाम १३२. 
 
खािीचा, खानदानीचा हव. र्ागंल्या क ळीर्ा, बीजार्ा, वशंार्ा, पैदाशीर्ा; क लवतं. 
 
खािीपुरळ स्त्री. ग जराथेतील काळसर शतेजमीन. पाऊस पडल्याबरोबर अशा जहमनीत सवचत्र हिरे 
पडतात. 
 
खािीव हव. खिलेले; खािीतले; खिून काढलेले : ‘खािीवा ख हडवा तोडीवा । हत्रग ि ग िाचं्या 
सोहलवा ।’ - एरुस्व १४·१०४. [स.ं खन] 
 
खािे उहि. १. भक्षि करिे. २. हगळंकृत करिे; लार् खािे; हरामखोरीने झकवा लबाडीने हडप करिे. 
३. हगळिे; गट्ट; करिे; ग्रासिे; र्ट्ट करिे; ग्रासून टाकिे, पूिचपिे वश करिे (औषध, मन ष्ट्य). ४. संपविे; 
फस्त करिे. ५. गाळिे, टाकिे, सोडिे (बोलण्यात अथवा हलहहण्यात अक्षरे.) ६. र्ाविे; डसिे. उदा. 
‘साप खाई पोट हरतें’ - द सऱ्याला र्ावल्याने सापारे् पोट भरत नाही. क त्री, हवषारी हकडे, हजवािू याचं्या 
र्ावण्यालाही लावतात. तसेर् शारीहरक अस्वच्ितेबिल योजतात. जसे :- मळ खातो, उवा खातात, हपसवा 
खातात = उवा, हपसवा ह्या मािें डोके खातात म्हिजे र्ावतात, त्रास देतात. ७. तोडिे; टोर्िे; मनाला 
बोर्िे (पाप, ग न्द्हा, मन, पापब द्धी) : ८. (ल.) क रतडिे; हडर्विे; तोडिे (वाईट अन्न, हपत झ, मानहानीरे् 
भाषि.) ९. एखाद्या जोखमीच्या कामाने एखाद्यार्ा नाश करिे. १०. मारिे; बळकाविे. ११. भोगिे; सेविे 
(हवसावा. र्ैन) १२. सोसिे; सहन करिे. (मार, उष्ट्िता, थंडी) १३. आत घेिे. (हवा.) [सं. खादन] १४. 
घेिे (शपथ). १५. पराभव होिे. [सं.] १६. खर्च करिे. [सं.] [सं. खादन] (वा.) खा खा करिे, खा खा 
िागिे, खा खा सुटिे, खाईन खाईन करिे - अधाशीपिा करिे; खाण्यासाठी धाधावलेला असिे. खाऊन 
ढेकर देिे - द सऱ्याच्या वस्तूर्ा अहभलाष धरून ती हडप करिे, हगळंकृत करिे. खाण्या तुटिे - क्ष धा झकवा 
पर्नशक्ती कमी होिे. खाण्याणपण्याचे णदवस, खायाप्यायाचे णदवस - तारुण्यातील आनंदारे् व उल्हासारे् 
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हदवस; आय ष्ट्यातील स खारे् हदवस. जीव खािे, प्राि खािे, डोके खािे - द सऱ्याला फार त्रास देिे. खाऊ 
की णगळू करिे, दात ओठ खािे - अहतशय रागाविे. खायिा उठिे - एखाद्यावर हल्ला करिे. खाल्ल्या घरचे 
वासे मोजिे - कृतघ्न होिे; उपकारकत्यारे् ऋि हवसरिे. 
 
खािे न. खाद्य; अन्न; खाण्यार्ी वस्तू. 
 
खािेजेविे न. १. (सरसकट) खाद्यपदाथच; खायर्ा माल; अन्न. २. खाण्यार्ी हिया; भोजन. 
 
खािेणपिे न. १. पहा : खािे जेविे. २. स खाने असिे. 
 
खािोरा, खािोरी, खािौरी, खािोरीचोर प . दरोडेखोर; र्ोर; घर फोडिारा; काळीजखाऊ : ‘मज 
हनहरस्थातें खािोहरयें । ल सौहन नेहत ।’ - ऋ ५५. पहा : खानचोर 
खािोरा, खािोरी हव. १. अधाशी; खादाड; पोटबाबू : ‘प त्र पल्त्न बधं  सोयरन खािोरन ।’ - त गा 
१५८९. २. र्ोखंदळ; र्वीने खािारा. 
 
खािोरीचोरी पहा : खानचोरी 
 
खाण्िी, खाण्िीभाण्िी पहा : खाजिी 
 
खाण्याचा सोडा  (रसा.) सोहडयम बायकाबोनेट. हा खाद्यपदाथच हलका होण्यासाठी वापरतात. 
 
खात न. १. शतेात घालायरे् खत : ‘खात मूत भस्म हमळोन । प न्द्हा परृ्थ्वी ।’ - दास १५·४·८. २. 
केरकर्रा (खतासाठी उपयोगी); गाळसाळ; उहकरडा मळ हर्खल. (क .) 
 
खात न.  खड्डा; खळी; खार्; बीळ : ‘त्या मृत्यरू्ें खिोहन खात ।’ - एभा २९·२२२. [सं. खन्] (वा.) 
खात खििे - मूठमाती देिे. 
 
खातकाम न. लोहारकाम-धंदा. (व.) 
 
खातकुिांवचे सहि. ग दग ल्या करिे. (गो.) 
 
खातकुिी स्त्री. १. ग दग ली. २. खाजक इरी. (गो.) 
 
खातकोंडा न. तळघर : ‘काराग्र हा आंत  घातला । खातकोंडन ।’ - हि २९·१२५. 
 
खातडि, खातडर स्त्री. १. हर्खल; पािी जहमनीवर ओतलेली जागा. २. उहकरडा. (क . गो.) 
 
खातडिवासी, खातडरवासी हव. उहकरड्ात राहिारा : ‘त का म्हिे खातडवासी । अमृतासी 
नोळखे ।’ - त गा ३४८५. 
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खातडांवचे अहि. स क्या जहमनीवर ती फ गेपयंत पािी ओतिे. (गो.) 
 
खातमा प . शवेट; हनकाल. (वा.) खातमा करिे - ठार मारिे; हनकाल लाविे. [अर.] 
 
खातर स्त्री. १. ग मान; पवा; हवर्ार; झर्ता (सामान्द्यतः हनषेधाथी.) २. खात्री; हवर्श्ास; भरवसा. ३. 
पसंती; मजी; मन. ४. (ल.) मनस्वी त्रास; खोडमोड (ना.) [फा. खाहतर] (वा.) खातर करिे - खात्री 
करिे; पटहविे; आर्श्ासन देिे. खातर पटिे, खातरेस येिे - आवडिे, पसंत पडिे. 

शअ. कहरता; साठी : ‘त्या खातरहह तें मला कतचव्यर् आहे.’ - तोबं २२. 
 
खातर स्त्री. (प्रा.) भोक; भगदाड (झभत, क ं पि यातील). [सं. खात = भोक] 
 
खातर, खाणतर स्त्री. १. हवर्ार : ‘स्वामीर्ी खातर जरूर जािून….’ - मइसा १·१३२. २. आस्था : 
‘त्यातंही श्रीमंतारे् सरकारातं या संस्थानर्ी यास खातर अहधक.’ - मइसा ७·३७. ३. सत्कार; आदराहतर्थ्य. 
४. आर्श्ासन. [फा. खाहतर] (वा.) खातर होिे, खाणतर होिे - स्वागत, आदराहतर्थ्य होिे : ‘आल्यागेल्या 
पै-पाव्हण्यार्ी इथे मोठ्या उमदेपिाने खाहतर होते’ - गिगोत ११३. 
 
खातर शअ. साठी; कहरता. [फा. खाहतर] 
 
खातरखा, खातीरखा स्त्री. आदरसत्कार : ‘बह त खातरखा केली.’ - मइसा १०·२६५. [फा. 
खाहतरख्वाहा] 
 
खातरखा, खातीरखा हव. १. स्नेहार्ा; र्ागंले इल्च्ििारा; हहतेच्िू (केवळ पत्रव्यवहारात.). २. 
यशस्वी : ‘हकत्येक उम्द उम्दे मनस बे खातीरख्वाह् होतील.’ - मइसा १·५३. 

हिहव. १. इच्िेप्रमािे : ‘इंगे्रज पल्टिें प ण्यासमीप आली त्यारं्ें पाहरपत्य  खातखा न जालें .’ - 
हदमरा १·४०. २. यथाल्स्थत : ‘बदंोबस्त ही खातरखा आमरे् स्वामी कहरतील.’ - मइसा १·१३२. [फा. 
खाहतरख्वाह] 
 
खातखूय  हव. समाधानी; संत ष् : ‘येसाजीपतंास खातखूच करून र्ाकर ठेवावा.’ - ऐसंसाखं ७·११. 
 
खातरजमा स्त्री. १. खात्री; हवर्श्ास; संशय, संदेह हनराकरि. (हि. होिे, करिे, देिे) : ‘एवरं् 
दादासाहेब खातरजमेशन जात नाहनत.’ - भाब ८४. हव. हनःशकं; स्वस्थ : ‘त म्ही खातरजमा असिें.’ - मइसा 
१५·२१. [फा.] 
 
खातरजामीन पहा : खातरदार, खातरीदार 
 
खातरतसल्ली स्त्री. समाधान : ‘सवांर्ी खातरतसल्ली होऊन जमाव जालार् असेल.’ - हदमरा १·३१. 
[फा. तसल्ली = समाधान]  
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खातरदार, खातरीदार हव. जामीन; खात्री देिारा; हवर्श्ासूपिाबिल हशफारस करतो, पि 
कोित्याही प्रकारर्ी जबाबदारी घेत नाही असा. 
 
खातरदारी स्त्री. १. खात्री, हमी (मािूस, हर्न्द्ह यारं्ी.) २. आदराहतर्थ्य; सन्द्मान. [फा. 
खाहतरदारी] 
 
खातरदास्त स्त्री. खातरजमा; इच्िा : ‘त्यारं्ी खातरदास्त प रेल तेथें जावें.’ - ऐलेसं ९·४९६५. 
 
खातरनशीन हव. हृदयंगम. [फा.] 
 
खातरणनशा स्त्री. मनारे् समाधान; संदेहहनवृत झी : ‘अशी मािंी खातरहनशा िंाली.’ - बाळ २·१६.  
खातरपत्र न. हमीपत्र; हशफारसपत्र; प्रशसंापत्र. 
 
खातरिायक हव. हवर्श्सनीय. 
 
खातरा प . पहा : खातरजमा : ‘त्यातं स्वारी समागमें कायचभागी यारं्ा खातरा श्रीमंतानंी प रहवला’ - 
ऐलेसं. २·८१५. [फा. खाहतर = हवर्ार] 
 
खातरा प . १. खत. २. खार्रा; खळगा; खड्डा. पहा : खातर 
 
खातरी जामीनकी; हमी; खातरदारी; खातरीपत्र. 
 
खातरीचा हव. १. पसंत पडलेला; मनाला आवडलेला. २. हवर्श्ासार्ा. 
 
खातऱ्या हव. खातर खििारा अथवा त्यातून हशरिारा; घरफोड्ा; खािोरी; भगदाड पाडिारा; 
भगदाडातून हशरिारा. 
 
खातवट, खातवड न. उहकरडा : ‘राधंविी र् लीप ढें । पऱ्हे उन्द्मादती खातवडे ।’ - ्ा १३·५६३. 
 हव. १. प ष्ट्कळ हदवस खतावलेली (जमीन.) २. खत घातलेले (शते). 
 
खातविा हव. १. खादाड; पोटबाब.ू २. र्ोखंदळ (झनदाथी). ३. पान, स पारी, तंबाखू, भागं इ. 
सेवन करिारा. (राजा.) 
 
खातसाि न. द ष्ट्काळ. 
 
खातळ स्त्री. ओली, ओलसर जमीन, शते : ‘हाऽत जातों ना काळे खातळील ।’ - आलो ८०. 
 
खाता हव. खािारा; भक्षिारा. 
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खाताजेवता, खाताणपता हव. खाऊनहपऊन स खी; खाण्यार्ी ददातनाही असा; स खवस्तू. (वा.) 
खाताजेवता, खाताणपता मरिे - खाण्याहपण्यार्ी ददात न पडता अथवा रोगाने हखतपत न पडता मरिे; 
स खात, ऐषआरामात मरि येिे. खाती णपती होिे - न्द्हाि येिे; वयात येिे. (व.) 
 
खाताड, खाताडे  न. १. गावाबाहेरील उहकरड्ार्ी जागा; उहकरडा; खातवड. २. खरकटे. ३. 
नासके पािी साठल्याम ळे िंालेले द गंधीमय डबके : ‘राधंवि वोहल प ढें । पल्ऱ्हव ेवाहाहत खाताडें ।’ - रा्ा 
१३·५६१.  हव. पहा : खातवड 
 
खाताडी  हव. खत हमसळलेला; घािेरडा : ‘तेथें सवच हठकािन खाताडी, पाढंरी, हर्किी माती 
दृष्ीस पडली.’ - देव्य ११५. 
 
खातावना हव. खािारा : ‘माजा पानंबी खातावना पान हयळार्ी हकती खातो....’ - राके २८६. 
 
खाणतका स्त्री. गतच; लाबंट पन्द्हळीसारखा भाग. 
 
खाणतम स्त्री. अंगठी; सीलर्ी अंगठी. [फा.] 
 
खाणतर स्त्री. मन; कल; इच्िा; हनवड. [फा.] 
 
खाणतरजमाई स्त्री. मनातून आनंद, संतोष; समाधान; खात्री. [फा.] 
 
खाती प . लोहार; हघसाडी : ‘गावंा खातीरे् औघे हमळौहन कामठा घालीहत ।’ - र्िधर, हसद्धातंसूते्र 
८९. (व. ना.) 
 
खातीर स्त्री. १. हदलासा; खातरजमा; खात्री. पहा : खातर : ‘हमजार्ी बह त खातीर केली.’ - हदमरा 
२·४०. २. समजूत : ‘पाटील बाबानंन खातीर करून सापं्रत ठेवनू घेतलें  आहे.’ - हदमरा २·३७. (हि. करिे.) 
पहा : खातर 
 शअ. साठी; स्तव; कारिे; कहरता. (गो.) [फा. खाहतर] 
 
खातून स्त्री. क लीन स्त्री; बेगम. [फा.] 
 
खातूस हव. खतार्ा वास मारिारी (भाजी). 
 
खातूस हव. आंबट (तोंड इ.). (गो.) 
 
खाते न. १. शासनार्ा हवहशष् हवभाग. जसे:- पोहलसखाते, महसूलखाते, गृहखाते. २. 
रोजकीदीवरून तयार केलेला, खताविीवर हदसिारा झकवा खताविीवरून काढलेला आहि केलेला 
हहशोब. (व्यक्तीर्ा झकवा काम, धंदा यातं घातलेल्या भाडंवलार्ा); जमाखर्ार्ी नोंद. ३. असा स्वतंत्र हहशोब 
दाखविारा कागद, वही; ४. (ल.) टप्पा; पोहोर्; आटोका; आवाका; प्रातं; हि (सत झा, अंमल, शासन यारं्ी) 
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५. प्रातं; कायचके्षत्र; करे्री; काम; प्रकरि. ६. खातेदाराने धारि केलेला जहमनीर्ा त कडा. ७. उधारीर्ा 
जमाखर्च; देिेघेिे. [सं. क्षत्रम] (वा.) खाते ठेविे - देण्याघेण्यार्ा व्यवहार र्ालू ठेविे. 
 
खाते न. हकनखाप झकवा इतर रेशमी कापडाच्या त कड्ाभोवती ग ंडाळायर्ी दोरी, नाडी. 
 
खाते न. कोनाडा; देवळी : ‘तेथ पहटसाळेर्ा ंपूवीली सीरा खातंें । तेथ गिेस  ।’ - ऋ १०६. [सं. खात] 
 
खातेउतारा प . संबहंधत जमाखर्ार्ा उतारा; महसूल नोंदवहीतील खातेदाराच्या जहमनीर्ा 
वगैरेउतारा; खात्यारे् हटपि : ‘.... झहद स्थान सरकार याचं्या हहशबेार्ा खातेउतारा असे हल्लीरे् त्यारे् 
(बजेटारे्) स्वरूप आहे.’- लोहटके १·१९६. 
खातेगोते हव. भोजनभाऊ; आहश्रत : ‘आम्हासंारख्या उदंड हमळहतल भवंताले खातेगोते ।’ - सला 
६. 
 
खाते घर खातेहपते घर; सधन क ट ंब : ‘मला का दे जो खात्या घरन ।’ - जामामा ११४. 
 
खातेड पहा : खातड 
 
खातेतोंड खािारे तोंड; पोसाव ेलागिारे मािूस (स्त्री, मूल, र्ाकर). 
 
खातेदार प . १. कूळ खेरीज करून द माला नसिारी जमीन प्रत्यक्ष धारि करिारा. २. 
व्यापाऱ्याकडे, वाण्याकडे खाते असिारा. 
 
खातेणदगर स्त्री. लेखी व्यवहार : ‘घरेदारे, जमीनज मला यारं्ी म लातं बरोबर वाटिी करून ज्याच्या 
त्याच्या नाव ेखातेहदगरहह केली.’ - माआ ३४९. 
 
खातेपोते न. (हवकत देण्याघेण्यार्ा) व्यवहार; काम; जमाखर्च. (वा.) खातेपोते बरोबर होिे - 
१. जमा व खर्च, नफा व तोटा बरोबर होिे; तोंड-हमळविी होिे; रमारमी होिे ३. मालमते झच्या झकवा 
म लाबाळाचं्या जंजाळातून म क्त होिे (र्ोरानंी मालमत झा र्ोरल्याने व मृत्यनेू म लेबाळे हरि केल्याने.). 
 
खातेबाकी स्त्री. परस्पराचं्या खात्यावरून हहशबे होऊन देण्याघेण्यार्ा राहहलेला शषेांश; हहशबेाच्या 
वहीतील अखेरर्ी हशल्लक (जमेकडील झकवा नावकेडील.). 
 
खातेणमळविी स्त्री. (ताळेबदंी काढताना केलेली) खात्यारं्ी हमळविी; सदर हमळविी करण्यासाठी 
दाखल केलेली बाब. 
 
खातेरे न. खातर, खार्र. १. घाि, केरकर्रा, खत इत्यादीर्ी रास; गाळ; घाि. २. उहकरडा; 
केरार्ी खार्. ३. (ल.) लाहजरवािे, हनरुपयोगी जगिे : ‘या खातेऱ्यातून स टका होते ती एकापरीनं र्ागंली 
आहे.’ - रथ ८९. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खातेवाईक हव. द कानदाराकडे ज्यारे् खाते आहे असा. 
 
खातोर  शअ. कहरता; साठी; म्हिून. (हभल्ली) पहा : खातर 
 
खातोंड  न. घाि पािी साठलेली जागा, क ं डी, डबके. (गो.) पहा : खातड, खाताड (गो.) 
 
खात्रड स्त्री. दलदल; ओल; हर्खल िंालेली जागा. (क .) पहा : खातड 
 
खात्री स्त्री. १. हनहश्चतता; खूिगाठ हवर्श्ास. २. जामीनकी; हमी; खातरदारी; खात्रीपत्र. (जामीन 
देिाऱ्या मन ष्ट्याला अथवा वस्तूला लावतात.) [फा. खातीर] (वा.) खात्री घाििे - जामीनदार म्हिून सही 
करिे : ‘याच्याखाली सही करा. खात्री घाला.’ - र्ाक १२०. खात्रीत नसिे - हखजगितीत नसिे; झकमत 
न देिे : ‘त ला मी खात्रीतर् नाहन.’- कमचयोग २८३. 
 
खात्रीचा हव. १. हवर्श्ास ठेवण्यालायक (मािूस); भरवशार्ा; उत झम प्रकारर्ा; पसंत पडलेला 
(माल.) 
 
खात्रीदार हव. जामीन. हा खात्री देतो, हवर्श्ासूपिाबिल हशफारस करतो पि कोित्याही 
प्रकारर्ी जबाबदारी घेत नाही. 
 
खात्रीपत्र, खातरीपत्र न. हमीपत्र; हशफारसपत्र; प्रशसंापत्र; प्रमािपत्र. 
 
खात्रीिायक, खातीरीिायक हव. हवर्श्सनीय. 
 
खात्साि स्त्री. घाि. (गो.) 
 
खाद स्त्री. १. खाद्य; अन्न; खािे; भक्षय; आहार. २. र्ागंले खािेहपिे, पौहष्क अन्न. ३. क रतडिे 
(उंदरारें्); (पक्षयानंी फळे) र्ोर्ाविे, टोरे् मारिे. ४. (शतेाच्या हपकावर धाड घालिाऱ्या ग रारें्) 
आधाशीपिारे् खािे. ५. उकळिे, ल टिे; लार् खािे. ६. क रतडलेला हजन्नस, र्ोर्वलेले फळ, खाण्यारे् 
पीक, उकळलेला पैका, माल इ. ७. जळ (आटहवताना हवस्तवाने खािे). [सं. खाद्य] 
 
खाद प . र्ाल; रूढी : ‘परं्ागं सागंावयार्ा खाद आहे.’ - आंपव्य २१. 
 
खाद स्त्री. खाज; कंडू. (हि. स टिे.) 
 
खादगी  स्त्री. १. लार्. (हि. खािे.) २. पहा : खाद २ ते ६. ३. मािूस पशू यारं्ा नेहमीर्ा - 
रोजर्ा आहार; शरे; खाण्याकहरता हदलेली नेमिूक; धान्द्य, पैसा या रूपार्ी पोटगी. ४. खाण्यार्ा सपाटा. 
(व.) [सं. खाद्य] 
 
खादडवादी हव. खादाड; अधाशी : ‘बहधरा क बडा पगं  आरडा खादडवादी बाहेरिंदी I’ - अमृत ८.  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खादिे उहि. खािे : ‘मागा ंबालपिन येिें श्रीपती । जैं एकवळे खादली होती माती ।’ - ्ा ११·१८२. 
 
खाददळवी प . खादाडारं्ा म्होरक्या : ‘खाददळवी वार्ले.’ - ऐलेसं २७११. 

हव. प ष्ट्कळ खािारा; अधाशी. 
 
खादकनदक पहा : खायकनदक 
 
खादम प . सेवक : ‘आपल्याकडील जासूद अथवा खादमाबरोबर अजीर्ा हलफाफा पाठवावा.’ - प िे 
अखभा १·११९. [फा. खाहदम] 
खादमस्ती स्त्री. ऐतखाऊपिार्ी मस्ती. (िंाडी.) 
 
खादर न. तराईच्या दहक्षिेला असलेले नदीतून वाहून येिाऱ्या गाळारे् मदैान. 
 
खादरा हव. १. खािारा. २. (ल.) सोसिारा; भोगिारा. (समासात) (क ल्त्सताथाने प्रयोग) अफीम - 
भागं - लार् - खेटर - मार खादरा. 
 
खादाखाद स्त्री. परस्पर कटकट, घासाघीस; एकमेकानंा र्ाविे, खािे. [खादरे् हद्व.] 
 
खादाखादी स्त्री. जोरार्ी वाटाघाट : ‘हतथेही हो ना िंाले, खादाखादी िंाली.’- पडरे ३३१. 
 
खादाड हव. अधाशी; प ष्ट्कळ खािारा; हावरा. 
 
खादाड कुरकुिा, खादाड भावसा प . खूप खािारा मािूस. 
 
खादाडघूस स्त्री. घ शीसारखी खािारी; अहतशय खािारी. 
 
खादाडी स्त्री. यथेच्ि खािे. 
 
खाणदम प . नोकर; र्ाकर. [फा.] 
 
खादी स्त्री. १. र्ागंले खािे; पौहष्क अन्न. २. (ल.) पैसे खािे; लार् घेिे : ‘बाळासाहेब अगदन 
जरुरीप रतेंर् इनामदारीर्ें काम पहात, त्याम ळें  नेमलेल्या लोकातं खादी फार र्ाले.’ - हाकाधं ११५. 
 हव. धष्प ष्; खादीर्ा. 
 
खादी स्त्री. १. हाताने कातलेल्या स तारे् व हातमागावर हविलेले कापड : ‘परम पहवत्र खादी हीर् 
स्वदेशाला संपन्न करील.’ - के १६·४·२०. २. (सामा.) साधे, जाडेभरडे कापड. [झह. खिर्] [सं. कृहत झ]  
 
खादीरभाई प . ऐतखाऊ; खाऊन न सता हफरिारा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खादू हव. १. खादाड; खाबू; पोटबाबू; पोटप जारी. २. लार् खािारा; हरामखोरी करिारा. 
 
खादूनंदन प . खादाड मािूस. 
 
खाद्य न. खाण्याच्या उपयोगी पदाथच; अन्न; खाण्यार्ा हजन्नस; भक्षय,भोज्य पदाथच. 
 हव. खाण्याला योग्य; भक्षय; भोज्य; खाण्यार्ा (पदाथच) : ‘तयाहर्परी खाद्याखाद्य । न म्हिे 
झनद्याझनद्य ।’ - ्ा १८·५६०. [सं.] 
 
खाद्यपराग प . (वन.) कीटकास आकषचक असे खाद्य परागकि; वािंं परागकि. 
खाद्या हव. खािारा; सोसिारा; भोगिारा. पहा : खादरा 
 
खाद्रम्मा  हव. खादाड; अधाशी. (को.) 
 
खान न. १. खिती : ‘ईर्श्रन खान घेतलें  ।’ - गीता २·३४२५. २. खितीर्ी र्ोरी; खािर्ोरी; 
घरफोडी : ‘मी मािंें करीत होतो जतन । भीतहरल्या र्ोरें घेतलें  खान ।’ - त गा ३७०. पहा : खािोरी, खानचोर. 
[सं. खन्] (वा.) खान घाििे - दरोडा घालिे : ‘खानघाहलताहत घरोघरी । माहा र्ोरी प्रवतचली ।’ - हिप  
४·२·४९. 
 
खान न. १. खािे; खाद्य; अन्न : ‘खान परार्ें पान परार्ें ।’ - हवक ५. २. ताट; थाळा : ‘मेजवानी 
हमठाईरे् खाने ।’ - मइसा ७·२११. 
 
खान प . १. सरदार; अमीर; राजा. २. म सलमानी पदवी. म सलमान सरदाराला हवशषेतः पठािी 
वशंातील लोकानंा ही पदवी असे. उदा. मीरखान, याक बखान इ. [फा.] 
 
खान प . धमचशाळा : ‘एक सारासन पद्धतीर्ा खान आहे.’ - ् ाको अ ८१. [फा. खानह = घर, जागा, 
वास्त ] 
 
खानका प . म सलमान साधूसाठी राहण्यार्ी जागा झकवा मठ : ‘खानका नावंाच्या धार्ममक संस्था 
म सलमानाचं्या असतात.’ - घका ८२. [फा. खान्द्काड] 
 
खानखानान प . १. खानारं्ा खान. २. एक पदवी. 
 
खानगी स्त्री. दासी; वशे्या; नायकीि : ‘सलाबतजंग .... दोन जनाने, हत झी व काहंी खानग्या घेऊन गेले 
होते.’- मइसा १·१९७. [फा.] 
 
खानगी  स्त्री. भोजनार्ी नेमिूक; हशधा, अन्न वगैरे; उपजीहवका; वृत झी.पहा : खादगी २. 
 
खानगी  हव. खाजगी; खाजगत; राजारे् स्वतःरे्. [फा. खान् (घर)+गा.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खानगी स्त्री. (र् कीने) पहा : खानदान. वशं; कूळ. हवशषेतः हपढीजात आर्रि अथवा स्वभावाहवषयी 
योजतात. 
 
खानगी कामदार, खानगी कारभारी खाजगी खात्यार्ा कारभारी. 
 
खानचोर हव. १. अट्टल; हबलंदर (र्ोर.) २. घरफोड्ा करिारा र्ोर; ग पर् प घर फोडून र्ोरी 
करण्याकहरता आत हशरिारा. ३. घरार्ी झभत खिून आत हशरिारा. पहा : खानोरीचोर 
 
खानचोरी स्त्री. घर खिून केलेली र्ोरी. पहा : खािचोर 
खानजाद, खानजादीचा  पहा : खानदान, खानदानी 
 
खानडोह पहा : खांड डोह 
 
खानदान न. थोर क ल; क लीन वंश; क लवान घरािे. 
 हव. १. क लीन; थोर घराण्यातील, क लातील : ‘हनदान खानदान मन ष्ट्य याप्रमािें कामास येतें.’ 
- भाब १०९. २. (ल.) ह शार; र्त र; र्ािाक्ष (कारकून, हशपाई). 
 
खानदानवगय प . (समाज.) हपढीजात बडे लोक; अमीर उमराव; अहभजन. 
 
खानदानवगयसत्ता स्त्री. (समाज.) खानदानी वगार्ा अंमल, सत झा; अहभजनारं्ी सत झा. 
 
खानदानी रक्त (समाज.) राजघराण्यासारख्या उच्च क ळातला असिे. 
 
खानदेशी हव. खानदेशासंबंधी : ‘वऱ्हाडी कऱ्हाडी बहू खानदेशी ।’ - सारुह ६·४१. 
 
खाननीस प . खाजगीकडील कारभारी, हर्टिीस. [फा. खाना = घर + नवीस] 
 
खानपान न. खािेहपिे; रोटीव्यवहार : ‘समाजव्यवहारार्ी जी इतर म्हिजे खानपान, संस्कार 
सोहाळे, देवधमच अनेक अंगे...’ - सासंअभा १·४४५. 
 
खानपोश, खािेपोश प . तबकावररे् आच्िादन, वस्त्र, रुमाल : ‘खानपोश् जदोजी जवाहारजडीत 
मोत्यार्ी िंालररे् आिून ठेहवले.’ - पदमव ९७. [फा. ख्वानपोश] 
 
खानिोि प . ख राक : ‘हा घोडा घोडीएहस लागला । ...याहस वोल्हावि करी : द िा खानलोि 
दे’ - दृपा ३९. 
 
खानवटा प . क ल; वशं; क ळी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खानवटा प . खादं्यार्ा साधंा. 
 
खानवटा, खानवठा, खाणनवटा, खाणनवठा प . १. उन्द्हाळ्यात ग रे बाधंण्यासाठी वर टाळे झकवा गवत 
घालून तयार केलेली जागा. २. कोंडि; गोठा; कावि. ह्यात आजारी ग रे वगैरे बाधंतात. [फा. खान् (= 
घर) + वट = ओटा] 
 
खानसा  प . सवय; सराव. पहा : खांदसा 
 
खानसामा प . आर्ारी; स्वयंपाकी; भोजनव्यवस्थापक; बबजी. [फा.] 
 
खाना प . १. जागा; स्थान; घर. (समासात) तोफखाना, दारूखाना, हकताबखाना इ. २. लहान 
पेटीतील कप्पा, खि. ३. घरािे; क ल. ४. खाते. [फा. खान] 
 
खाना प . इष्हमत्र वगैरेंना हदलेली मेजवानी. [झह.] 
 
खानाखराब, खानाखराबा प . सत्यानाश : ‘बि वा हदल्ही कन या दोघारं्ा खानाखराब.’ - मदरु 
१·११८. 
 
खानाजंगी, खानेजंगी स्त्री. १. खडाजंगी; भाडंि; खिाखािी. २. बोलार्ाली; बार्ाबार्ी. ३. 
गृहकलह; यादवी : ‘हे सवच आपसर्ी खानाजंगी करून...’ - हदमरा १·८८; ‘सादतखान तर खानेजंगीत 
जखमी होऊन द सरे हदवशन मृत्य ूपावले.’ - ऐर् २२. [फा.] 
 
खानाजाद हव. दासीप त्र; लेकावळा : ‘फ लाजीर्ा खानजाद त लाजी.’ - मइसा १७·४. [फा. खाना 
+ िंाद] 
 
खानेखराबी स्त्री. संपूिच नाश; वाटोळे : ‘अनेक राजे राजवाड्ारं्ी खानेखराबी होऊन ते वाया गेले.’ 
- जोफ  ३७४. [फा.] 
 
खानेतिाशी स्त्री. िंडती. [फा. खानातलाशी] 
 
खानेणनसीन हव. घरी बसिे; हनवृत झ होिे : ‘याकहरता रावजी नाखूष होऊन प ण्यात खानेहनसीन 
जाहले.’- प िेअखभा १·१०२. 
 
खानेसुमार, खानेसुमारी स्त्री. १. जनगिना; गावातील मािसारं्ी, घरारं्ी, इतर गोष्नर्ी गिती, 
मोजिी; हशरगिती. (हि. करिे.). ही गिती साधारितः दर दहा वषांनी होते. यावळेी सासं्कृहतक 
पाहिीच्या अनेक गोष्ी नमूद करण्यात येतात. २. गितीर्ा आकडा, नोंद; हशरगितीर्ा तक्ता, नोंद. ३. 
शतेीसंबधंी (ग राढोरारं्ी) गिती. ४. सरकारी नोंद (घरे, मािसे इत्यादनर्ी.). [फा. खाना + श मारी] 
 
खानोटा प . घरािे; क ल. पहा : खानवटा 
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खानोरी, खानोरीचोर प . १. घरफोड्ा. पहा : खानचोर. २. (काहनच्या मते हा शब्द ‘खािे’ 
यापासून िंालेला, यावरून) खाण्याहपण्याच्या पदाथांर्ी र्ोरी करिारा; हकरकोळ र्ोऱ्या करिारा. 
 
खान्नी, खान्नीभान्नी पहा : खांजिी, खांजिीभांजिी 
 
खाप स्त्री. १. रास; ढीग; ज डी (तंबाखूर्ी झकवा हवड्ाच्या पानारं्ी). २. माडाच्या झकवा तसल्या इतर 
िंाडावर र्ढण्यासाठी त्याच्या खोडाला पाडलेली खार्; खालवट. ३. फोड; काप; फाक (फळार्ी.) ४. 
खाडं; लहान त कडा (स पारीर्ा.) ५. घट्ट गोळा (साखळलेल्या रक्तार्ा, ओल्या खज रार्ा, दही झकवा दूध 
यारं्ा.) ६. लहान ढलपी; त कडा; खपला. ७. किसे ठेवण्याच्या उपयोगी पडिारा खळगा. (गो.) ८. 
ओरखडा. 
 
खाप, खापटी स्त्री. लहान र्पटा, काटेदार मासा. (गो.) 
 
खापकडी स्त्री. स पारीर्ी हशजवलेली खाडें, खापा, कार्ऱ्या. 
 
खापटी, खपटी स्त्री. १. ग ळार्ी थापटी, लहान पोळी; कान्द्हवला. २. (सामा.) एखाद्या पदाथार्ी 
थापटी, वडी. 
 
खापटूि न. लहान खापटी. (गो.) 
 
खापिी  स्त्री. १. सरकार सारा, दंड, खंड, पट्टी, गावखर्च इत्यादीसंबंधी जो पैशार्ा ठराव त्यार्ी 
क ळावंर केलेली हहस्सेवारीर्ी वाटिी. २. त्या वाटिीर्ा वाटा. ३. खोडावर खार्ा पाडिे, करिे. पहा : खाप 
२ 
 
खापिे उहि. १. खापिी करिे. २. वरून दडपि ठेवनू दाबिे (कापसारे् गठे्ठ, गवतारे् भारे, पेंढ्या इ. 
दबला जािारा माल). ३. (क्व.) उभ्या तोडिे; हनम ळती करिे; तासिे (टेकडीच्या कडा, बाजू); खरडिे. 
 
खापिे सहि. सरकाररे् देिे क ळावंर प्रमािशीर हवभागून लाविे. 
 
खापर न. १. धान्द्य भाजण्यासाठी, भाकरी, खापरपोळी करण्यासाठी उपयोगात आिायरे्, रंुद, 
उतरते झकवा र्पटे मातीरे् ताट, परळ, इ. २. मडक्यारे् खालरे् अधच (हभके्षसाठी, शगेडीसाठी) : ‘नार्तया 
प ण्यहगरी । हर्द भरैवाच्या खापरन ।’ - ्ा १८·१०४०. ३. (प्रसंगीहवशषेी सामा.) कोितेही भाडें (धातूरे्, 
मातीरे् - घागर, मडके वगैरे.) ४. श्राद्धातील झपडदानासंबधंी सामानाने भरलेले टोपले : ‘झपडदान साहहत्यार्ें 
टोपलें  घ्यावें लागतें... त्यास खापर म्हितात.’ तीप्र १३०. (प्रा.ं) ५. मडक्यार्ा एक त कडा : ‘येमप री नागवी 
केली । खाडंा ंखापरा ंसकट ।’ - हशव १६१. ६. कौल. (घरावर घालण्यारे्). (व.). ७. (बायकी) (ल.) 
नापसंत व्यक्ती; हबनहकमतीर्ा मािूस (हित्येक वळेा हा शब्द हनरथचकपिेही उपयोगात आितात. ८. 
डोक्यार्ी कवटी. ९. (ल.) अपयश. [सं. खपचर] (वा.) खापर डोक्यावर फोडिे, खापर डोईवर फोडिे, 
खापर णशरावर फोडिे - द सऱ्यावर अपराध, आळ घालिे; एखाद्या हनरपराध्यावर दोष लादिे. खापर 
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डोक्यावर फुटिे - हवनाकारि अपराधी ठरिे, दोष येिे. खापर डोक्यावर येिे - संकटात येिे. खापर होऊन 
राहिे - १. प्रहतष्ठाशून्द्य होिे; हनष्ट्कारं्न होिे : ‘म जफरखान यािंन फकीरी घेतली आहे. खापर होऊन पाहहले 
आहे.’ - पेद २८·१६२. खापरात मुतून तोंड पहा - फहजती िंाली असतानाही फ शारकी मारिाऱ्याला 
म्हितात. 
 
खापर हव. (ल.) हनरुपयोगी. 
 
खापरखांड, खापरखुटी, खापरखंुटी न. स्त्री. फ टलेल्या मडक्यार्ा त कडा. 
 
खापरतोंड न. हनपितूर्ा म लगा; मूळ प रुषापासून सहावी हपढी (झनदाथी प्रयोग) त्यावरून 
द दैवी; दळभद्र्या; पाढंऱ्या पायार्ा; काळतोंड्ा. 
 
खापरपिजा प . पिजार्ा आजा; हनपिजार्ा बाप; र्ालू हपढीपूवीर्ा सहावा प रुष. 
 
खापरपितू, खापरपितोंड, खापरपित्वंड प . न. हनपितूर्ा म लगा; पितूर्ा नातू. 
 
खापरपोळी स्त्री. तादंळाच्या हपठार्ी, खापरावर भाजलेली पोळी; हधरडे. 
 
खापरपोळे न. पोळी करण्यारे् खापर. 
 
खापरसूत न. (स विच) १. एक धातू; २. जस्त; ३. एक काल्पहनक धातू : ‘ताबंें आहि खापरसूत । 
येकवटली असे धात । तयार्ा वृत झातं । हपतळ होय ॥’ - काहलका प राि २८·२१ 
 
खापराळ स्त्री. केळीर्ी एक जात. (को.) 
 
खापरी स्त्री. १. मडक्यार्ा त कडा. पहा : खापर ४: ‘पहरस स्विचत्व तें न दे खापहरस ।’ - मोकृष्ट्ि ४७·९१. 
२. (ल.) पाथंरीर्ा र्ापट कठीिपिा. ३. र्ैत्री पौर्मिमेला मातीच्या पात्रात तेलात हभजवलेल्या झर्ध्या पेटवनू 
देवीला ओवाळण्यासाठी उपयोगात आिले जािारे पात्र; खापरी ओवाळण्यार्ा हवधी. (ना.) 
 
खापरी प . (झनदाव्यंजक) हनग्रो; काफरी : ‘आहफ्रकें त खापऱ्यानंी स रू केलेलें  बंड.’ - सह्यारी १६२. 
(गो.) [पोत च. काफे्र] 
 
खापरी स्त्री. एक भाजी; घेटोळी. 
 
खापरी कौिे अव. हाताने थापून केलेली कौले; थापट कौले. ही कौले नळीर्ी नसतात. 
 
खापरीचोर, खापऱ्याचोर हव. १. अट्टल र्ोर; हबलंदर र्ोर. (को.) २. हलक्या र्ोऱ्या करिारा; 
बारीकसारीक वस्तू (खापरीसारख्या) र्ोरिारा, हखशात टाकिारा. पहा : खानोरीचोर 
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खापरेपि न. हनष्ठ रपिा; हनदचयपिा. (गो.) 
 
खापरेिा हव. १. क रूप. २. एक हशवी. 
 
खापऱ्या हव. १. द दैवी; भरकपाळ्या. क्ष र अशा अथाने योजतात : २. हशिी मािसारे् हपशार्. (क .) पहा 
: खापरी 
 
खापऱ्या काळजाचा र्ाडंाळ वृत झीर्ा. (गो.) 
 
खापऱ्या नारळ पातळ दळार्ा, खोबऱ्यार्ा नारळ. 
 
खािपिे उहि. १. तोडिे; िाटिे; जोराने िेदिे; शस्त्राने तोडिे. २. सप्पा उडविे; कापून 
काढिे. (सैन्द्य.) 
 
खापा प . घट्ट गोळा : ‘उगवला नारायि लाल शेंदरार्ा खापा ।’- जसा ४०. 
 
खापी स्त्री. सरंग्यासारखी एक लहान जातीर्ी पाढंरी मासळी. (गो.) 
 
खापुल्ले न. खापरिी (हनग्रो) स्त्री. (गो.) 
 
खापेकड न. रहाटगाडग्याच्या माळेमध्ये लोटे बाधंण्यासाठी स मारे दीड वीत लाबंीरे् जे 
लाकडारे् त कडे घालतात ते. ह्याला दोन बाजूला दोन व मध्ये सारख्या अंतरावर दोन अशा र्ार खापा 
असतात. बाजूच्या खार्ा खापेकडे माळेत अडकहवण्यासाठी व मधल्या हशकारी अडकहवण्यासाठी असतात. 
बह धा खापेकडे सागार्ी करतात. (को.) 
 
खाबगा प . शय्यागृह; हनजण्यार्ी खोली : ‘वाडें स ंदर खाबगे नवगजा हसद्धार् होत्या घरन ।’ - सारुह 
३·४५. [फा. ख्वाब्गाह] 
  
खाबड हव. खडबडीत; उंर्सखल. [झह.] 
 
खाबडखुबड हव. खार्खळग्यार्ी, र्ढउतारार्ी (जमीन.). 
 
खाबरी स्त्री. द भत्यासाठी वापरायरे् मातीरे् मडके. (व.) 
 
खाबान न. बागेतील फ लारं्ा ताटवा; वाफा. [फा.खायबान] 
 
खाबीखुबी स्त्री. खार्खोर्; ममच : ‘रंगभमूीच्या खाब्याख ब्या जािून...’ - सासं ६४. 
 
खाबू हव. १. पोटबाबू; खाखा करिारा; खादाड; अधाशी; खािोरी. २. पैसे खािारा; लार् घेिारा. 
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खाबूणगरी स्त्री. पैसे खाण्यार्ा प्रकार. 
 
खाम प . १. केळीरे् िंाड, २. खाबं. 
 
खामखा, खामाखा, खामखाम, खामाखाम, खामखाय, खामाखाय, खामखास, खामाखास, खामोखाम, 
खामोखाय हिहव. १. व्यथच; उगार्; हवनाकारि. २. खहर्त; नक्की; खात्रीने; हनश्चयाने; काही िंाले 
तरी; इच्िा असो नसो; जरूर; म िाम; हटकून; (र् कीने) हमखास : ‘जो स्नेहकायच - मन्द्स बा बन्द्ध त्व संपादिें 
तें कायच खामखा करावेंर् कराव.े - मइसा ८·१७५. [फा. ख्वामख्वाह] 
खामटविे अहि. घ सविे; ढकलिे. 
 
खामतमा स्त्री. फाजील हाव. [फा.] 
 
खामन, खामनी  न. स्त्री. ठािवई; लहानसा खाबं : ‘....ह्या हर्मण्या पोरानंी ओसरीवरच्या 
खामनीवर ठेवलेल्या....’ - सावा भागंत रा ५. 
 
खामनखुजा, खामिखुजा हव. ब टका; ख जा; ठेंगिा. [सं. क्षाम] 
 
खामपट्टी स्त्री. एकंदर गावातील शतेजहमनीवर सरकारने बसहवलेल्या ठोकळ शतेसाऱ्यार्ी 
वाटिी; क ळवार वाटिी. 
 
खामसा  प . जार. (गो.) 
 
खामी स्त्री. १. तोटा; न कसान; घस; उिीव (व्यापार इत्यादनमध्ये) : ‘आज सतरा वषे ख दावतं त्यार्ी 
खामी करहवतात तरी मोडत नाहनत.’ - मराहर्थोशा ७६. २. दोष; व्यंग; अपराध. ३. लाज; शरम; कमीपिा 
: ‘अतःपर पादशाहीस खामी आली.’ - हर्त्रग प्त ३४. ४. वाईट अवस्था; डबघाई; ऱ्हास; उतरती कळा : 
‘हवन्द्म ख होऊन श्रीमंत आहिले र्ह कडून खामीस’ - ऐपो ३९८. [फा.] 
 
खामोश  हिहव. स्तब्ध; शातं; अर्ल : ‘नबाब हनजाम अल्लीखावं भोसले ताहाल (अद्यापपयंत) 
खामोश ह्यार्ा सबब काय न कळे.’ - मइसा १०·१८२.[फा.] खामोश करिे- गप्प बसविे; शातं करिे; शातंी 
राखिे : ‘तेसमयन बाजीराव यािंन खामोश करून आपले खाजगत डेऱ्यातं गेले.’ - होकै ३. 
 
खामोशी  स्त्री. स्तब्धता; शातंता. [फा.] 
 
खाय स्त्री. १. खाई; खड्डा; खार्. २. अलावा. [सं. खाहत] 
 
खायखाय स्त्री. खादाडपिा; वखवख; खाखा होिे. (हि. स टिे, येिे, मोडिे, होिे.) २. (ल.) 
खोडकी; खोड (खा.) 
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खायखूय करिे वरखाली करिे. 
 
खायकनदक हव. कृतघ्न; खाल्ल्या घररे् वासे मोजिारा; बेइमान. 
 
खायरा, खाणयर हव. खािारा : ‘रामा । ते कहप सत्त्वहीन असता ंपालाफळें  खायरन ।’ - हनमा १·५० [सं. 
खाद] 
 
खायिा, खायिो हव. खालर्ा; तळर्ा; ब डार्ा. (राजा.क .) 
 
खायिाटी, खायिाठी स्त्री. खलाटी. (राजा.) 
 
खायी स्त्री. खार्; खंदक. पहा : खाय. (वा.) खायीत उडी टाकिे - संकट ओढवनू घेिे. 
 
खायेष स्त्री. इच्िा : ‘....त्याचं्या सरदारारें् न कसाने व्हावें असी कंपिी सरकारर्ी खायेष नाहन.’ - पेद 
४४·५६. [फा. ख्वाइश] 
 
खार स्त्री. एक प्रािी; र्ानी; खडी; खड ळी. 
 
खार प . १. लवि, मीठ (खहनज अथवा वनस्पहतजन्द्य, स्वाभाहवक अथवा कृहत्रम.); संर्ळ, सैंधव, 
सवागी, त रटी इ. क्षार. २. आघाडा; माठ, पोकळा इ. वनस्पती जाळल्यावर राहहलेली राख हशजवनू ते 
खारविी गाळून त्यारं्ी वाफ करून काढलेला अश द्ध क्षार. ३. खारटपिा. ४. लोिच्यातील रवरूप पदाथच : 
‘िंोंबतो व्रझि जसा बह  खार ।’ - कमं २•५६. ५. (ल.) खराबी; न कसान; तोटा. [सं. क्षार] 
 
खार स्त्री. १. ज्याम ळे आंब्यार्ा मोहोर, वालार्ी फ ले इ. जळून जातात असे अभ्रातूंन पडिारे दव; 
खारी ध ई. (हि. येिे, पडिे.) २. हवतेील अहतशय गारवा; ध ई; ढगाळ हवा. (हि. स टिे, पडिे, होिे). 
खार ही वाबंळीहून हभन्न आहे, वाबंळ हहवाळा व पावसाळा यामंध्ये मोठा पाऊस पडल्यानंतर पडते आहि खार 
फक्त हहवाळ्यातर् पडते. ३. क्षाराम ळे येिारा ओलसरपिा, दमटपिा, लोिा (झभतीवर, जहमनीवर). ४. 
खर; पावसाच्या शवेटी संध्याकाळी हदसिारे ताबंडे ढग. 
 
खार स्त्री. १. सम र हटवनू, हटून हमळालेली जमीन; खाजि. २. खारी दलदल, भातार्ी खारी 
जमीन. ३. (ल.) तोटा; न कसान. [सं. क्षार] 
 
खार न. १. स कवलेले खारे मासे. २. शतेाला खत हमळण्यासाठी सम रारे् झकवा खाडीरे् शतेात 
साठवलेले पािी. (गो.) [सं. क्षार] 
 हव. खारट; क्षारय क्त. (वा.) खार खािे- दे्वष करिे; पाण्यात पाहिे. खार पाडिे- सम राच्या 
भरतीखालील जहमनी शतेीच्या उपयोगी करिे. (को.) खार िागिे, खार िावनू घेिे, खार पडिे - १. 
न कसान होिे; संकट येिे; फटका बसिे. २. काहळमा येिे; झशतोडा उडिे. खार िाविे - न कसानीत 
आििे. 
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खार प . सापार्ी एक जात. 
 
खार स्त्री. लहान म लाचं्या दस्ताझपजर या खेळातील एक सं्ा; तीन अंक. 
 
खारकच्छ न. खाजि; सम रकाठ. 
 
खारकट हव. १. खारट; क्षारय क्त. २. (ल.) ख नशी; मत्सरी; आकसखोर. 
 
खारकांड न. मासं; मटन. 
खारकी बोर खारकेएवढे बोर;नागप री, पेवदंी बोर. 
 
खारकंुडी स्त्री. लहानखार. 
 
खारखंडा प . (उपहासाने) खाजिातील शतेी करिारा वगच. 
 
खारगे न. मीठ. 
 
खारज, खारीज  हव. बाहेर; हिपार. [फा.] 
 
खारजवारी स्त्री. द दचशा; नष्प्राय ल्स्थती : ‘सवच प्रकारन दौलत खारजवारीस यावयास तोर् 
(कारि).’ - ऐलेसं १०२. 
  
खारट हव. क्षारय क्त. 
 न. खाजि. 
 
खारटघोट हव. अहतशय खारट. 
 
खारटतुरट हव. १. थोडेसे खारटव थोडेसे त रट;र्वदार; रुर्कर; स्वाहदष् (खाद्य.) २. (ल.) 
थटे्टरे्, हवनोदपर; र् रर् रीत (भाषि, हनबधं). 
 
खारटाई स्त्री. खारटपिा. 
 
खारटाि हव. खारट जमीन. 
 न. सम राच्या पाण्यार्ा उग्र वास. 
 
खारडे न. (र्ाभंारी) करडारे् कातडे. 
 
खारिी  स्त्री. (सोनारी) क्षाराच्या साहाय्याने तयार केलेले, र्ादंीत हमसळायरे् हीि. (कर.) 
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खारिे अहि. क्षारय क्त होिे; क्षाराने हवकृत होिे (जमीन, शते); लोिरे् इत्यादी पदाथांच्या अंगी मीठ 
इत्यादी म रल्याम ळे क्षाररसहवहशष् होिे. 
 सहि. क्षारय क्त करिे. 
 
खारफुटी स्त्री. (वन.) खाऱ्या दलदलीत वाढिारी वनस्पती. 
 
खारवट  स्त्री. खारी जमीन; खाजि. 
 हव. खारट (जमीन, शते). 
 
खारवट  हव. ख नशी; मत्सर करिारा. 
 
खारवडा प . क रडया घालून राहहलेल्या र्ीकारे् घातलेले साडंगे, वड्ा; क रडयासंाठी गव्हारे् 
सत्त्व काढल्यावर उरलेल्या गव्हाच्या र्ौर्थ्याच्या मीठ घालून केलेल्या वड्ा. 
 
खारवड्या स्त्री. अव. बाजरी हभजवनू, सडून, हशजवनू त्याच्या उन्द्हातवाळवलेल्या लहान 
वड्ा, साडंगे. या तळून झकवा तशार् खातात. 
 
खारविी न. खारट पािी. 
 
खारविे  सहि. खारटकरिे; मीठ लावनू फळे, भाज्या इ. वाळवनू ठेविे : ‘जाड कातडी सोलून 
मग मासारे् त कडे कापून ते खारवायला ठेवले.’ - एको ४. 
खारवा प . ग जराथेत होिारे, गडद लाल रंगारे् कापड, खादी. (गादी, उशी इ. करण्यासाठी उपयोग) 
[झह. खारुआ] 
 
खारवा, खारवी  प . स्त्री. नावाडी. हे नावाड्ारे्, घरे शाकारण्यारे्, आगरे करण्यारे् इ. कामे 
करतात. २. कोळी; गाबीत. (गो.) [फा.खावा] 
 
खारवांगी स्त्री. खाजिात होिारे वागं्यारे् िंाड; त्यारे् फळ. 
 
खारवी  हव. खारव्या कापडासंबधंी; खारव्या रंगासंबंधी. 
 
खारवीि स्त्री. हपल , हरठा, झरगे, झरगीि. 
 
खारवीिशी झगडप मासळीवालीसारख ेलाजलज्जा सोडून मोठ्याने भाडंिे. (गो.) 
 
खारवे न. खारव्या रंगारे् ल गडे; अलवि. 
 
खारसळई, खारसोळी स्त्री. खारसंघ; घोटण्यार्ा दगड; डाग देण्यासाठी टाकिखार उगाळण्यार्ी 
सहाि. 
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खारसंध  प . (सोनारी) धातंूना द्यायर्ा डाग; क्षारहमहश्रत कस्तूर. 
 
खारसान न. खारटपिा. (गो.) 
 
खारस्ता, खारस्ती हव. खाष्; त सडा; झनदक. [फा. खाहरश्त] 
 
खारा प . लोिरे् ठेवण्यारे् हवहशष् आकारारे् मडके. (खा.) 
 हव. १. खारट. २. खाजिात तयार होिारे (भात.) ३. खारट पाण्यात जगिारा (मासा.) ४. 
खाडीवरून, खाजिावरून वाहिारा (वारा.) ५. जड, क्षारय क्त (पािी). 
 
खाराईत प . स्त्री. ग जराथी रंगाऱ्यारं्ी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती; खारवा करिारा : ‘ग जचर 
रंगारी खाराईत ।’ - भहव ४०·६४. 
 
खाराऊ, खाराव  न. शेंदरी झकवा ताबंडे हलक्या हकमतीरे्, स ती ल गडे-कापड. पहा : खारवा 
 
खाराखीर, खाराणखरी, खाराखेर, खाराखोर स्त्री. १. बारीक तपास, िडा, पाहिी; बारीक 
र्ौकशी; सामान्द्यतः हरकामपिार्ी, वाईट हेतूने केलेली र्ौकशी; हरकामी उठाठेव. २ क्ष ल्लक गोष्ीबिल 
द राग्रह; तिार; घासाघीस; ओढाताि; बारीक कीस काढत केलेला वादहववाद; हवनाकारि दोष काढिे; 
िेडिे; खोर्ून बोलिे; त सडेपिाने बोलिे; आडफाटे फोडिे. ३. असमाधानाम ळे होिारी र्डफड; काहीही 
पसंत न पडिे; मजीस येण्यास कठीि. ४. र्ोळिे, उडविे इ. कारिाने मालार्ी होिारी द दचशा. 
 
खाराि  न. उन्द्हाळ्यात हवहहरीतील पािी आटल्यावर हातरहाटार्ा पोहरा भरून येण्यासाठी 
हवहहरीत पाडलेले डबके. (गो.) [सं.क्षर] 
 
खारािी  स्त्री. म तेरे; म तलेले वस्त्र : ‘कव्हिी एक हनजला असे : तो आंत रिन म ती : मग 
स्वप्नारे्हन भ्रमे म्हिे मी दारागेंला.... र्इला तव लटके : खारािी ती सार् : तें ध तहलयावीि न हफटे :’ - 
र्िधर हसद्धातंसूत्रें ५३. 
 
खाराविे अहि. १. क्षारय क्त करिे; खारे होिे. २. खाडी, खाजि यावंरून वाहिाऱ्या वाऱ्याम ळे 
डोळे ताबंडे होिे. 
 
खाराविेिा हव. १. मीठ लावनू वाळवलेला, भाजलेला. (मासा, भ ईमूग शेंगा इ.) २. म रलेला; 
अन भवी; पक्का. 
 
खारा वारा हदवसा सम राकडून जहमनीकडे वाहिारा वारा. 
 
खाणरज  शअ. हशवाय. 
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खारी स्त्री. एक कैली माप; १६ रोि; खंडी. [सं.] 
 
खारी स्त्री. १. अभे्र; मळभ; हवतेील गारवा; थंडाई; सदी. (हि. स टिे, पडिे, येिे.) २. धाब्यावर 
टाकण्यासाठी वापरायर्ी हपवळट माती; हर्किमाती.हहच्याम ळे घरात पावसारे् पािी गळत नाही. ३. 
गावाच्या जवळरे् शते; खारी जमीन. (व.) ४. द सऱ्यादंा केलेली पेरिी. ५. हर्तेर्ी रक्षा. 
 
खारी स्त्री. ग रारं्ा एक रोग; पायख री; लाळ. (नेमाडप्रातं) 
 
खारी स्त्री. थाळा. (बाग.) 
 
खारी स्त्री. (ग ऱ्हाळ) रस कढहवताना तो हलहवण्यारे् लाकडी अगर लोखंडी कलर्थ्यासारखे साधन. 
(बे.) 
 
खारी स्त्री. खाडी : ‘सम र दाटी भहरतें । तैं सम रहर् करी खाहरयातंें ।’ - ्ा १३·३०६. 
 
खारीक  स्त्री. १. अपक्व ल्स्थतीत वाळलेला खजूर. ह्यार्ी िंाडे रुक्ष व थंड प्रदेशात 
(अफगाहिस्तान, अरबस्थान येथे) होतात. फळ वाळले म्हिजे खारीक होते. वरील कवर् गोड व पौहष्क 
असते. बी औषधी असते. २. रानटी खज री. [फा. खारक] (वा.) खारका उडणविे - हाताच्या बोटाच्या 
पेरानंी डोक्यावर मारिे : ‘ते कधन कधन शास्त्रीबोवाचं्या डोक्यावर खारका उडवीत.’ - ह. ना. आपटे र्हरत्र. 
 
खारीक  प . खाजिात धान्द्य हपकविारी आगरी जात व त्या जातीतील व्यक्ती. पहा : खारखंडा 
 
खारीज  हव. काढून टाकलेला; बडतफच ; फेटाळलेला; बहहष्ट्कृत; नष्. (हि. करिे.) : 
‘अबदालीस खारीज केलें  आहे.’ - हदमरा २७७. [फा.] 
 
खारीज प . कालवा; मोठा पाट. (गो.) 
 
खारी धुई खाऱ्या ध क्यार्ा थेंब; दव; जड क्षारय क्त पािी. 
 
खारी पुरी १. हतखटहमठार्ी प री. २. मेवदेार सलोनी; मासंाच्या प रीर्ा एक प्रकार. 
 
खारी माती १. सम रहकनाऱ्यावरर्ी, खाजिातील माती. २. लोिा आलेली जमीन. ३. क्षारय क्त म्हिून 
नापीक िंालेली शतेजमीन. ४. शाडू; धाब्यावर घालायर्ी माती; बरण्या वगैरे हर्नीमातीर्ी भाडंी ज्यापासून 
करतात ती माती. 
 
खारी माती १. हललाव केलेला हजन्नस (यार्ा एकदा हललाव िंाल्यावर तो हलक्या हकमतीर्ा असला 
तरी परत घेतला जात नाही यावरून.). २. सम रात फ टलेल्या गलबतातील वाहत आलेला माल, हजन्नस. 
 
खारीव हव. १. खारलेले (लोिरे्, जमीन इ.) २. क्षारय क्त; खारट. 
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खारू हव. क्षारय क्त; घामाने मळलेला : ‘कारुवा खारुवा साहरखे वस्त्र होआव.े’ - लीर्उ ६१०. 
 
खारू, खारेडी स्त्री. खार; खारोटी; र्ानी. 
 
खारे न. १. खारावलेली मासळी. (क . गो.) २. शतेार्ा कस वाढण्यासाठी त्याला बाधं घालून त्यात 
खत म्हिून घालतात ते सम रारे् पािी. 
खारेपिा प . हमठासारख्या क्षाराने य क्त असिे (हवशषेतः पािी.). 
 
खारेपाट प . सम रकाठर्ी खारवट जमीन; खाजि. (को.) 
 
खारे मीठ खािीत सापडलेले मीठ; खहनज मीठ. हे सम राच्या पाण्यापासून तयार होिाऱ्या हमठाहून 
वगेळे असते. 
 
खारे सरोवर (भशृा.) पाण्यात क्षार व लविारें् प्रमाि बरेर् जास्त असिारा नैसर्मगक पाण्यार्ा साठा. 
 
खारोटी स्त्री. खार (प्रािी) : ‘ती स्वयंपाकघरात हजवंत खारोट्या झकवा उंदीर धरून आिीत असे.’ - 
समक १·४. 
 
खारोड्या स्त्री. अव. पहा : खाखड्या (व.) 
 
खारोिी न. खारे पािी. 

हव. खारे; खारट. 
 
खाि स्त्री. १. र्ामडे; अंगारे् कातडे; साल. (मारिे, िडीने मारिे यासंबंधात योजतात). (हि. 
काढिे.) : ‘वैराग्यार्ी खाल काहढली ।’ - ्ा ३·२५२. २. जनावरारें् कातडे. [सं. खल्ल] 
 
खाि स्त्री. भोत; खोळ : ‘इया शृगंारूहनया ंखाला । माहंडहलया ंपैं ।’ - ११·४६५. 
 
खाि हिहव. खाली; अधोभागी. (राजा.) (वा.) खािच्या मानेने चाििे, खािच्या मानेने पाहिे- नम्र, 
हवनयशील, मयादेने वागिे; लाजेने खाली मान घालून र्ालिे : ‘ती खालच्या मानेर्ी बायको.’ - हनर्ं ९३. 
खािच्या वाऱ्यािा िागिे- म्हातारपिाम ळे थकिे : ‘आपले वडील आता खालच्या वाऱ्याला लागले अशी 
भावना होऊन मन उदास िंाले.’ - वावटळ १०७. 
 
खािचा, खाििा हव. १. तळासंबधंी; तळर्ा; ब डार्ा. २. हाताखालर्ा; ताबेदार; आ्ाहंकत; 
कमी दजार्ा. ३. पूवेकडील. पहा : गंगमोहरा 
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खािचा थर, खािचा वगय. १. आर्मथक दृष्ट्ट्या द बचल वगच; कमी प्रतीर्ी, दजार्ी वस्तू. २. (ल.) 
अहशहक्षत वगच : ‘पूवीसारखी ही र्ळवळ वरच्या वगांत (स हशहक्षतातं)र् राहहली नसून र्ळवळीर्न पाळेंम ळें  
अगदन खालच्या थरापयंत जाऊन हभडलन आहेत.’ - के १६·९·३०. 
 
खािची मांडी नडगी. (घोड्ार्ी) - अर्श्प १·७४. 
 
खािचे पोट, खाििे पोट ओटीपोट; बल्स्तप्रदेश. 
 
खािट, खािपट हव. खालसर; हनम्न; ठेंगिा; बसकट; बदखल; थबकट (वस्तू.) २. काहीसा 
खालती, उतरता, उतारार्ा. ३. र्ढ उतारार्ी (जमीन). 
 
खाििे, खािने  हिहव. खालून; खालच्या भागातून; ब डापासून. 
 
खाितड हिहव. पूवेकडील. (व.) 
 
खािता  हिहव. १. खाली; खालती; खालच्या बाजूला : ‘धरून केशन मग खालता हा ।’ - सारुह 
१·८३. २. पूवेकडे. पहा : गंगमोहरा 
 
खािती स्त्री. पूवचहदशा. (व.) 
 
खािती, खािते  हिहव. खाली. (वा.) खािती येिे- तोटा येिे; कमी पडिे; बडू येिे. 
 
खािदार हव. पाढंऱ्या रंगार्ा असून त्यात काळे केस हमश्र असलेला(घोडा). हा अश भ समजला 
जातो. - अर्श्प १·१०४. 
 
खािपटिे अहि. खाली जािे : ‘भ केने खालपटलेल्या पोटावर....’ - रापा १५५. 
 
खािमान्या, खािमंुड्या  हव. गायतोंड्ा; दृष्ीला दृष्ी न हभडहविारा पि हळूर् खोड्ा 
करिारा; आतून डाव करिारा. 
 
खािमेिी १. हदरंगाई. २. टवाळी, तंटा. 
 
खािविे, खािाविे अहि. १. नम्र होिे; खाली होिे; वाकिे : ‘तैसें जीवमात्रा ंअशखेा ं। खालावती ते 
॥’ - ्ा ९·२२५. २. द दचशा होिे; गहरबी येिे. 

उहि. नाश करिे : ‘सूयचक ळन अवतार धरी हरपू खालवी ।’ - लह क शाख्यान मराठी ५ वे प स्तक 
१६४. (१८८५.) 
 
खािन् गारा एक वाद्य; घोड्ाच्या पाठीवरून वाजहवण्यारे् वाद्य. 
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खािणविे सहि. १. खाली करिे, २. हरकामे करिे. पहा : खािाणविे : ‘जेथ खालहवजे सीहबका ।’ 
- ऋ २१. 
 
खािसविे, खािसाविे  अहि. पडिे; बसिे; ब डिे; ढासळिे; आत येिे (पहरल्स्थतीमध्ये); नक्षा 
उतरिे (गवात, अहभमानात.). 
 
खािसा, खाणिसा प . १. थेट सरकारकडून हमळालेली अथवा हजच्या वस लारे् सरकार एकटेर् 
मालक आहे अशी जमीन, गाव अथवा भाग. २. खोताच्या अभावी सरकारने वहहवाटलेल्या जहमनी; जहागीर 
झकवा इनाम नसलेली जमीन. ३. सरकारजप्त जमीन, गाव : ‘नैबानें क ल हबसादी ल टून खालसा केली.’ - 
मइसा १५·१३. ४. संस्थानाच्या अंमलातील नसून इंग्रजी सरकारच्या अमलाखालील प्रदेश : ‘मोगल अंमलातं 
सापडलेला महाराष्ट्र, खालसा महाराष्ट्रापेक्षा ं अहधक द दैवी.’ - के १७·५·१९३०. ५. हमरासी खेरीज 
सरकारच्या वहहवाटीला असलेली कीदचसार जमीन. ६. म सलमानी अमदानीतील जमाबदंी खाते. 
 हव. १. खास सरकारी (जमीन, सैन्द्य, तोफखाना इ.). २. संस्थानी नव्हे असा (प्रातं, जमीन इ.) 
३. सरकारजमा, जप्त.[फा.] (वा.) खािसा करिे, खाणिसा करिे - सरकारजमा करिे; जप्त करिे. 
 
खािसा  प . शीख संप्रदायातील एक पथं. 
 
खािस्ती हव. आकसखोर; ख नशी; दे्वषी. [फा. खलश.] 
 
खािहाट प . खालच्या बाजूर्ा बाजार. 
 
खािा स्त्री. १. बाह ली; खेळिे. २. आईर्ी बहीि; मावशी. [फा.] 
 
खािाट, खािाटी, खािाठी न. स्त्री. १. सखल प्रदेश; सह्यारीच्या पायर्थ्यापासून पहश्चमेकडे सम राच्या 
हकनाऱ्याकडे जािारा उतरता प्रदेश. २. अगदी सम रहकनाऱ्यावरील जमीन; हकनाऱ्याच्या आतील आहि 
घाटाकडे र्ढत जािाऱ्या जहमनीला वलाटा म्हितात. (को.) ३. स्वराच्या, या उकारी ख िा (या अक्षराचं्या 
खाली जोडतात म्हिून.). 
 
खािाटकर, खािाटीकर, खािाठीकर हव. खालाटीर्ा रहहवासी. 
 
खािाटिे हि. डाग लावनू बंद करिे : ‘क पीयारं्ी तोंडे खालाहटलन होती’ - लीर्उ ४१७. 
 
खािाट वेिाटी, खािाटी वेिाटी, खािाठी वेिाटी स्त्री. उतारार्ा व र्ढावार्ा प्रदेश. 
 
खािाडीभात न. न कत्यार् लागवडीला आिलेल्या जहमनीमध्ये केलेले भात. (को.) 
 
खािारा  शअ. खाली; खालती. 

हिहव. खाली; खालती; उतरिीकडे : जैसें खालारा ंधावंें पािी ।’ - ्ा १८·४८१. 
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खािाविे अहि. १. कमी होिे, पडिे; हलके होिे; उतरती कळा लागिे (वारा, पाऊस, उन्द्ह, 
संपत झी इत्यादीला.). २. हबघडिे (प्रकृती); खालच्या झकवा खराब ल्स्थतीप्रत जािे; खाली येिे. पहा : 
खािविे. 
 
खािाविे, खािाणविे उहि. १. खाली आििे; खाली करिे; नम्र करिे. २. खाली ठेविे : ‘तळेयार्ीय 
दक्षीिीली पाळी दाडंी खालावीली :’ - गोप्र ७७. 
खािाळी स्त्री. खालर्ा भाग : ‘ते नेउहन खालाळीए - खाहल घोडेयापाहस घातलें  :’ - गोप्र १८. 
 
खाणििी हव. नंतरच्या : ‘अधमातव खाहलली य गी जन्द्म ।’ - श्रीर्िहस १·३ 
 
खािी हव. १. हरकामा; हरता : ‘गडकरी यािन राजमंहदर म्हिून खाली न ठेवावें.’ - मराआ ३२. २. 
वृथा; वाया : ‘एक गोळा खाली न जाय असा माहरतो.’ - ऐलेसं ६·२५१५. ३. हरकामा; न ग ंतलेला; न 
अडकहवलेला; हबनउद्योगार्ा :‘खाली घरन बसून बदंोबस्त होिें ही गोष् हनराळीर् आहे.’ - ऐलेसं ६·२०४६. 
४. मोकळे : ‘सावनूर खाली पडतें.’ - ऐलेसं ८००. [झह.] (वा.) (शब्द) खािी पडू न देिे - व्यथच होऊ न 
देिे. 
 
खािी, खािे शअ. हिहव. १. खालती; अधोभागी; तळाशी; ब डाशी. २. (ल.) खालच्या दजात, 
पदवीत, ताबेदारीत, ह कमतीत. ३. आटोक्यात; टप्प्यात. (समासात) कामा - खेळा - कष्ा - मस्करी खाली 
= काम इ. करीत असताना. जसे : - कामाखाली हदवस जातो. ४. काही एका प्रहतहष्ठत झकवा अप्रहतहष्ठत 
नावाखाली. (हि. हवकिे, मोडिे.) (वा.) खािी पडिे - १. सवय लागिे; वहहवाटीत, राबत्यात पडिे. २. 
रि होिे; हनरुपयोगी होिे. ३. शातं होिे. खािी येिे - कमी होिे : ‘र्ादंीर्ा भाव खालन आला.’ - के 
१०·६·३०. खािी राहिे - बाकी हशल्लक राहिे. (जीव) खािीवर होिे - अहतशय काळजी लागिे. 
एकाखािी एक - एकाखालती द सरे; खालोखाल;एका बरोबर द सरे (र्ागंल्याबरोबर वाईट या अथी). 
खािी बसिे - खर्िे; धीर स टिे. 
 
खािी प . (संगीत) तालाच्या संदभात ज्याला काल म्हितात तो. तालाच्या आवतचनात टाळीनंतर हात 
दूर करण्यार्ी हिया. तालाच्या मात्रासंख्येत हववहक्षत माते्रला ‘काल’ झकवा सवचसाधारि भाषेत ‘खाली’ असे 
म्हितात. 
 
खािी खटिा बाजारब िगे; सामानस मान इ. बाडहबिाईत, वस्त्रपात्र, र्ीजवस्तू (सैन्द्यारे्.). 
 
खािीणचठी स्त्री. (नाहवक) गलबतात सामान भरण्यार्ा झकवा हरकामे करण्यार्ा परवाना. 
 
खािीपि न. हरकामपि; फ रसत. (व.) 
 
खािीणपिी हव. हिहव. हनष्ट्कारि; हनराधार; व्यथच; हरकामा; पोकळ; उगीर्च्या उगीर्. 
 
खािीबार प . वायबार. (हि. मारिे, टाकिे.) 
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खािीि  हव. १. तळासंबधंी; अधोभागासंबधंी. २. ताबेदार; आ्ाहंकत; हाताखालर्ा. २. 
हलक्या दजारे्; हनकृष्. 
 
खािीिाकडे हिहव. पूवेकडे. पहा : गंगमोहरा 
 
खािीवर हिहव. १. उलथापालथा; उफराटा स फराटा; खालतीवरती, खाली व वर. २. अडखळत, 
३. डममळीत. (वा.) खािीवर आंथरिे, खािीवर घािून णनजिे, खािीवर पांघरिे - एकर् अंथरुि अधे 
अंगावर घेऊन हनजिे. 
 
खािोखाि हिहव. काही अंशी कमी; झकहर्त न्द्यनू; योग्यतेने झकहर्त कमी (खूि, वय, आकार यात). 
[खालीरे् हद्व.] 
 
खािौता, खािौती हिहव. खालती; खाली : ‘म खें करुहन खालौझत ।’ - रास १·६७५. 
 
खाल्ला, खाल्लेिा  खािे या हियापदारे् भतूकाळवार्क रूप. (वा.) खाल्ल्या घरचे वासे मोजिे - 
कृतघ्नपिा करिे; कृतघ्न होिे. (ज्यारे् अन्न खावे, त्याला जर वाईट ल्स्थती आली आहि त्याला घर 
हवकण्यार्ा प्रसंग आला, तर घरार्ी हकती झकमत येईल हे पाहण्याच्या दृष्ीने त्यारे् वासे मोजिे म्हिजे त्यारे् 
वाईट झर्तिे) : ‘हशवाजीस मािसार्ी पहरक्षा र्ागंली होती. त्याम ळे त्यानें हातन धरलेल्या मािसाच्या 
प त्रपौत्राकडूनहह.... खाल्ल्याघररे् वासे मोजण्यार्ें नीर् कृत्य घडलेलें  नाहन.’ - हनबधंर्हंरका. 
 
खाल्लाकडन हिहव. सपाटीच्या बाजूने; सखल भागाकडून. (माि.) 
 
खाल्लाणपल्ला हव. झमधा. 
 
खाल्लेधािे हव. संत ष् : ‘मन सदा ंखाल्लेंधालें  आहे.’ - बाळ २·१८१. 
 
खाल्ल्या  पहा : खािी (बाग.) 
 
खावगॉ  हव. अधाशी; खा खा करिारा. (गो.) 
 
खावचे सहि. १. खािे. २. (ल.) नागहविे. (गो.) 
 
खावट-खावाड हव. १. अधाशी; खादाड; २. लार्खाऊ. 
 
खावटी स्त्री. १. जेविखाि; भोजन; खािेहपिे. २. पोटगी; अन्नवस्त्र; खाण्याबिलरे् पैसे. ३. अन्नसंग्रह; 
खाद्यपदाथांर्ा साठा. ४. (शाव्य.) आहारभत झा; रोजच्या खाण्याहपण्यासाठी हदलेला भत झा; हनवाहासाठी 
हदलेला पैसा. 
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खावटे न. खाऱ्या शतेार्ा सम राकडील त टलेला बाधं; फ टलेल्या बाधंार्ी मधली कड, फूट, भेग. (गो. 
क .) 
 
खावड स्त्री. खरडपट्टी. (हि. काढिे.) 
 
खावड स्त्री. (ग रारें्) खािे; खाद्य. (गो.) 
खावडे न. १. नागंरलेल्या झकवा पेरलेल्या शतेातील हबननागंरलेली अथवा हबनपेरलेली जागा; 
लागवडीच्या शतेातील ओसाड जागा. २. लेखातील न हलहहलेली, कोरी जागा. ३. (सामा.) हरकामी जागा, 
त कडा, भाग. ४. र्ालू कृत्यात खंड (पावसार्ी सर इत्यादनमध्ये). [सं. खंड.] 
 
खाविी, खावनी  स्त्री. १. मनोधमच; मनोगत : ‘कन जाित हस खावनी । वल्लभार्ी I’ - ऋ ३४. २. 
हेतू; उिेश; इच्िा : ‘आता ंयारं्ें झसपनेयारं्ी खावर्मिया ं। माते प सा पा ं।’ - हशव ६९५. 
 
खाविे उहि. गमाविे; दवडिे. (व.) 
 
खावन प . नर. (िंाडी.)  
 
खावकनदक, खाऊकनदक हव. कृतघ्न; खाल्ल्याघररे् वासे मोजिारा. 
 
खावराणडवरा हव. १. आड येईल त्यार्ी व्यवस्था लाविारा; खाण्यास, फस्त करण्यास सदा तयार. 
२. र्लाख; ह षार; तल्लख; आवशेी; साहसी; उत्साही. २. (र् कीने) खावराबावरा. ४. मारक टा; रागीट; 
तापट; कडक. (व.) 
 
खावराबावरा हव. भय, राग अथवा आश्चयच यानंी गागंरलेला. पहा : कावराबावरा 
 
खावंद, खाकवद प . १. यजमान; सरकार; महाराज; स्वामी; शास्ता : ‘आम्हन जो जाबसाल सागंतों तों 
खावदंारे् मजीस येत नाहन.’ - भाब ६. २. मालक; धनी : ‘बाबाजी पाटील हनमे मोकदमीर्ा खावदं.’ - र्रंर्ूड 
दप्तर १·२०. [फा.] 
 
खावंदड स्त्री. द खापत. (व.) 
 
खावंदी, खाकवदी, खावंदीणगरी, खाकवदीणगरी स्त्री. स्वाहमत्व; खावदंहगरी; धनीपिा; साहेबी : 
‘इंग्रजारें् दौलतीवरदेखील मालकीयत व खाझवदी राहील.’ - हदमरा १·२०७. ‘खावदंहगरी कशी असते व 
सेवा कशी हें प ते ठाऊक नाहन.’ - मइसा १४·४३. [फा.] 
 
खावान हव. खाण्यारे्; खाण्यालायक (वस्तू, पदाथच इ.). (खा.) 
 
खावास प . ब्रह्राक्षस : ‘झपपळेर्श्रन खावासा दशचन ।’ - स्थापो १८. 
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खाशत, खाशद स्त्री. सवय; स्वभावदोष. (व. ना.) [फा. खाहसयत] 
 
खाशा हव. १. औरस; सख्खा. (गो.) २. उच्च वगारे्; प्रहतहष्ठत. हनवडक. ३. यजमान व त्यारें् क ट ंब. 
 
खाशाणनशा सना. स्वतः; जातीने. 
 
खाशाणनशी हिहव. (खासर्ा प्रयोग.) जातीने; ख ि; स्वतः : ‘मग भाऊसाहेबानंन हनश्चय केला कन, या 
उपहर हगलर्ा खाशाहनशन मारीन.’ - भाब २१६. [फा. खास] 
 
खाशी उद्गा. शाबास; स रेख; वाहवा; िान; उत झम; नामी. [फा. खासा] 
 
खाशी हव. प रेपूर; हनवडक. पहा : खास [फा.] 
 
खाशी स्वारी स्त्री. १. यजमान; धनी; राजा. २. खाशा लोकारं्ी हमरविूक ३. (थटे्टने) स्वत; मी. [फा. 
खास] 
 
खाष्ट, खाष्टी हव. १. द्वाड; द ष्; तामसी; त्रासदायक; कजाग. २. क रक ऱ्या; सदोहदत झनदा करिारा 
(मािूस, स्वभाव). ३. कठीि; अवघड (काम, अभ्यास). 
 
खाष्टायन हव. खार्खळग्यानंी य क्त; संकटात नेिारी : ‘भरजाती मदमिर । खाष्ायन ।’ - ्ाप्र 
२६८. 
 
खाष्ट े न. खार्; वडेावाकडा खळगा; खड्डा. 
 
खास हिहव. १. खहर्त; हनखालस; खात्रीने; हनश्चयपूवचक. २. बरोबर; तंतोतंत. ३. ख ि; स्वतः; जातीने. 
४. म लखावगेळा; अपवादात्मक. 

हव. १. राजा झकवा राज्यासंबंधी; सरकारी. २. स्वतःरे्; खाजगी. (समासात) खासपथक, 
खासपागा. ३. श द्ध; अस्सल; खरा; र्ागंला. ४. हवशषे; हवहशष्.५. हनवडक; थोरथोर; उच्च. सामान्द्य 
सामाहसक शब्द राजकीय अथवा सरकारी या अथारे् व काही स्वतःरे् झकवा जातीरे् या अथारे् खासकोठी - 
खास - खजाना - सरंजाम- जामीन - नेमिूक इ. [फा.] 
 
खास, खासखोस, खासिी, खासर, खासरी हे शब्द ‘खाच, खाचखोच’ इ. शब्दाऐंवजी योहजले 
जातात. 
 
खास, खासी स्त्री. ढास; खोकला. [सं. कास] 
 
खास आमदानी हनयहमत पीक, उत्पन्न. याच्या उलट हशवाई आमदानी = जादा पीक. ऐन आमदानी हा 
शब्दही कधीकधी या अथाने योजतात. 
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खास खबर १. हवशषे वाता; खात्रीलायक बातमी. २. सरकारी बातमी. 
 
खासखेि हव. सेनाखासखेल; सेनापती : ‘एक सेनापती जन्द्मला । खासखेल सयन ।’ - ऐपो ७९.  
 
खासगत, खाजगत हव. १. स्वतःर्ा; आपला; खाजगी. 
 हिहव. जातीने; ख ि. 
खासगत राजश्री  (जमाखर्च) मालकाच्या नावामागे लावतात. 
 
खासगी, खाजगी स्त्री. राजार्ी झकवा एखाद्या गृहस्थार्ी स्वतःर्ी झजदगी; व्यवहार (राज्यार्ा, 
संस्थेर्ा नव्हे असा.). 

हव. व्यल्क्तगत; स्वतःर्ा. [फा. खाजगी] 
 
खासगीचा हव. स्वतःर्ा; खासगत (पैका, कारकून, खर्च इ.) (वा.) खासगीचा उतार पोषाख देिे 
- स्वतःच्या अंगावरील पोषाख उतरून तो देिे. हा मोठ्यातला मोठा बह मान मानला जात असे : ‘त म्ही 
र्ाकरी र्ागंली केलीत. सबब त म्हासं बह मान खासगीर्ा उतार पोषाख व अंगठी पाठहवली आहे.’ - ऐलेसं 
४२००. 
 
खास जमीन १. जमीनदार ख ि करीत असलेली जमीन. २. हजर्ा वसूल प्रत्यक्ष सरकार वसूल 
करते अशी जमीन. 
 
खासडिे सहि. कडकपिे बोलिे; दम देिे; जोडे मारिे : ‘गंप्याला खासडला तेव्हा म्हिू लागला 
आपि असं काही बोललो नाही.’ - लव्हाळी २४. 
 
खासडा  प . १. जोडा; पायपोस (जोडा मारण्याच्या प्रसंगी योजतात). २. प्रहार; आघात; मार 
(म ख्यत्व ेभाल्यार्ा.) (हि. मारिे, बसिे.) 
 
खासडेमार प . फाल्ग न वद्य प्रहतपदेर्ी (ध ळवडीर्ी) जोडाजोडी, खेटराखेटरी. 
 
खासिे अहि. १. खोकिे; ढास लागिे. २. वानरारे् ओरडिे. (व.) [झह. खासना] 
 
खासदार प . संसदसदस्य; लोकसभेर्ा झकवा राज्यसभेर्ा सभासद. 
 
खासदार, खाजदार प . १. मोतिार; घोडेवाला, पाग्या : ‘पाडंवघरर्ा खासदार हा, ती कंसाघरर्ी 
दासी ।’ - राला ४३. २. शरीरसंरक्षक; ह जरातीतील एक असामी. ३. पूिचपिे अंहकत झकवा अधीन म्हिून 
मानलेल्या मािसाला थटे्टने झकवा सलगीने म्हितात. (र्ाकर, बायको, सोबती, भक्ताधीन देव इ.) [फा.] 
 
खासणनशी स्त्री. खाजगी कारभाऱ्यारे् काम : ‘बाजी म रार यारें् नातू हे खासहनशी करून... राहहले.’ 
-मराहर्सं १. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खासनीस, खासनवीस प . खासगी कारभारी; सरकारी हहशबेनीस. 
 
खासबंदी स्त्री. खेड्ातंील काही घराण्यातं वाटून हदलेली जमीन व प्रत्येकीर्ा काही 
ठोकळमानाने ठरहवलेला सारा. 
 
खास बाि स्त्री. वाळू, हर्कटमाती याचं्या हमश्रिाने बनलेली जमीन. ही खतावल्यास र्ागंले पीक 
देते. 
 
खास णबघा प . खासबदंी गावातील क ळाचं्या जहमनीर्ा धारा ठरहवण्यारे् माप; मोजिीमाप. 
 
खासर, खाचर न. ओिंी वाहण्यार्ा मोठा गाडा. खटारा. (व. ना.) 
 
खासह, खाखि  प . खाशार्ा घोडा; एक हकताब. 
 
खासा हव. १. र्ागंला; नामी; उत्कृष्; शलेका; उंर्ी; अहभजात; नामाहंकत; श्रेष्ठ : ‘पाडंव म्हिती त ज 
खासा ।’ - दत झपदें ४१. २. राजा, अमीरउमराव, सरदार यासंबधंी : ‘खाहसयारे् पलंग ।’ - ऐपो १५. ३. म ख्य; 
प्रधान; श्रेष्ठ; नायक : ‘अहो खासा राहे यद हतलक अंबापहरसरन ।’ - सारुह ७·८८. ४. औरस; कायदेशीर; 
उच्चक लीन; सख्खा. (गो.) प . १. मोठ्या व्यक्तीरे् प्रत्यक्ष नाव न घेता, संकेताने स र्हवताना, नोकरलोक 
धन्द्याला उिेशून वापरतात (अनेकवर्नी.) जसे :- खासे कोठे आहेत? २. पती; नवरा : ‘हंसाबाई! त मच्या 
खाशारं्ी हशस्तर् मोठी कडक !’ - स्वप ४६. [फा. खास] 
 
खासाड न. (प्र.) खार्ाड. वेडेवाकडे, मोठे भगदाड, खड्डा. 
 
खाणसयत स्त्री. ग ि; धमच; स्वभाव; वैहशष्ट्ट्य. 
 
खास्त हिहव. १. हनखालस; खात्रीने; २. बरोबर; तंतोतंत. पहा : खास 
 
खास्त स्त्री. आकस; ख नशीपिा; दे्वष; िळवाद. (हि. धरिे, करिे.) [फा. हखस्सत = द ष्पिा] (वा.) 
खास्तीिा िागिे, खास्तीिा पेटिे - त्रास देिे. 
 
खास्त, खास्ती स्त्री. १. खंत; िं रिी. (हि. घेिे, धरिे, करिे.) २. मनात अढी धरून दोष काढिे; 
सतत हतरस्काराने झनदा करिे; रागे भरिे. (हि. करिे, लाविे, माडंिे, बाधंिे, र्ालविे.) [फा. हखस्सत] 
 
खास्त, खास्ती, खास्तखोर, खास्तीखोर हव. खाष्; राष्; त सडा; झनदक; सदोहदत हर्डून क रकूर 
करिारा. २. आकसखोर; ख नशी; दावा धरिारा; मत्सरी. [फा. हखस्सत] 
 
खास्त, खास्ती स्त्री. बािार्ा झकवा तोफेच्या माऱ्यार्ा टप्पा : ‘श्रीमन्द्महाराज उभयता ंबािारे् खास्तीवरी 
उभे राहून...’ - पया ३९३; ‘खासा मालोजी झशदे बािार्ी खास्त हनघाले होते.’ - भाब ६३. [फा. खास्तन = 
उभे राहिे, उठिे.] 
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खाळ प . गटार, मोरी; पाण्यार्ा स्वाभाहवक झकवा कृहत्रम पाट; कालवा; नळ; खार्; खाई. 
 
खाळकुवा प . घाि पाण्यारे् टाके; डबके; तारदखाना : ‘मोऱ्यातंील खाळक व्यातंील पाण्यातं र् ना 
घातल्यानें जंतूमरतात.’ - सेंपू १·१९७. पहा : खोळ (को.) 
 
खाळिे  न. नकसगारारे् एक हत्यार. 
 
खाळा प . गलबला; गोंगाट; गडबड. (हि. मर्हविे.) 
 
खा ं
 
खांकचे  हि. खोकिे. (गो.) 
 
खांचना  हव. त च्ि; कमी प्रतीर्ा; हलक्या दजार्ा. 
 
खांचरी  स्त्री. १. लाविीसाठी तयार करायर्ी भाताच्या रोपारं्ी खोलगट जमीन; मोठे खार्र. 
२. उसार्ा लहान मळा. (गो.) 
 
खांजिी  स्त्री. पाढे इत्यादनर्ा हमळविीर्ा एक प्रकार; एक प्रकारर्ी बेरीज. ही पूवी शाळेत 
हशकवीत. [सं. खंडन] 
 
खांजिीभांजिी  स्त्री. १. बेरीज आहि वजाबाकी; ग िाकार आहि भागाकार (अनेकवर्नी 
प्रयोग.) २. (ल.) देवघेवीमध्ये नफातोटा सोसून एकमेकाचं्या हवर्ारे केलेली सरासरी तोड. ३. अडर्िीत 
सापडलेल्या हगऱ्हाइकाकडून येिाऱ्या रकमेत हदलेली सूट. ४. (ल.) क्षयवृद्धी; उत्पहत झसंहार : 
‘खाजंिीभाजंिीरे् समजावें । मूळ तैसें ।’ - दास १५·४·१८. 
 
खांजळिे सहि. खाजविे : ‘सारी डोकी खाजंळत होती.’ - बारी ४१. 
 
खांटयॉ  प . सोनारार्ा लहान घि, हातोडा. (गो.) 
 
खांटोळी, खाडंपोळी स्त्री. तादंळाच्या रव्यारे् केलेले एक पक्वान्न; खाडंव्याच्या वड्ा. (हेट.) 
 
खांड प . लहान दगडी पूल; साडंवा. (गो.) 
 
खांड स्त्री. १. ताली, बधंारा, झभत यातंील भेग, तडा, र्ीर, भोक. २. कातरा; सड; दाता; खरा 
(तरवार, हवळा याचं्या धारेवरील). ३. दातामंधील फट. 

हव. भगंलेले : ‘असावें का खाडं देउळन ।’ - भाए ४९३. [सं. खंड.] 
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खांड न. टोळी; दाटी; कळप (बकरी, मेंढ्या यारं्ा). 
 
खांड न. १. भक्कम व र्ौरस झकवा साधी त ळई, त ळवट. २. एखाद्या वस्तूर्ा त कडा (स पारी, हबब्बा, 
हळक ं ड, र्दंन, गोवरी इ.) : ‘ऐसें हे सेंड्ा कहडल खाडं ।’ - दास २०·३·४. ३. िंाडार्ा ठोकळा, भाग. ४. 
शतेार्ा त कडा. ५. धान्द्यार्ा र् रा; कळि. 
  
खांड स्त्री. खाडंसरी साखर; हपवळसर व भरड ग ळी साखर. ही थोडी आंबसू असते : ‘खाये खीर खाडं 
।’ - त गा ४२९. 
 
खांड न. अवयव; त कडा : ‘यारें् लाबं खाडं तें म ह री एव्हडें करावें.’ - दृपा ६. 
 
खांड प . तरवार. पहा : खांडा 
 
खांडक  न. अंगावरील फोड; गळू. 
 
खांडक  न. दगडार्ा त कडा : ‘बाईच्या गभाशयात खाडंकासारखा गोळा िंाला आहे.’ - माआ 
९. 
 
खांडकळी, खांडगळी, खांडगाळी  स्त्री. स वाहसनी स्त्रीला राडं, बोडकी याअथार्ी हशवी. 
 
खांडकापी सुपारी स्त्री. कर्री, कार्री स पारी. स पारी कोवळी असता हशजवनू व राप (स पारीच्या 
कार्ऱ्या हशजहवलेले पािी) झशपडून उन्द्हात वाळहवतात व कार्ऱ्या काढतात. 
 
खांडकी स्त्री. दगडार्ा फोडलेला मोठा त कडा; र्ीप; कळपा; फाडी. इमारतकामातील खाडंकीर्ी प ढील 
र्ौरस बाजू घडीव असून मागील उतरती व अिक र्ीदार असते. 
 
खांडके न. उसारे् काडें; त कडा : ‘त िंी खाडंकी करवीन.’ - वज्रा २६. 
 
खांडकेिा हव. गळू, गाठ, खवडे इ. िंालेला. 
 
खांडक्या हव. (ग ऱ्हाळ) उसारे् त कडे करिारा; पेरुळ्या. 
 
खांडखापर न. वस्त्रार्ा त कडा आहि खापरारे् भाडें; संसार; प्रपरं् : ‘तो खाडंखापरा म र्ला ऐसे 
जािाव े:’ - लीर्पू १. 
 
खांडचोर पहा : खािचोर, खािचोरी 
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खांडडोह प . १. उन्द्हाळ्यात नदीर्ा प्रवाह आटल्याम ळे प्रवाहाला मध्ये मध्ये पडलेले खंड; 
खंहडत डोह; खाडंवा. २. (र् कीने) पाण्याच्या प्रवाहातील खोल जागा (कोठली तरी). सामान्द्यतः 
अनेकवर्नी प्रयोग.(हि. पडिे.) 
 
खांडिावळ स्त्री. खििावळ; खिण्यार्ी मज री. 
 
खांडिे उहि. १. मोडिे; जोराने तोडिे; िेदिे; िाटिे; खापिे; काटिे; खंडिे : ‘सहमधा तो खाडं ं 
लागला ।’ - वसा ६१. २. खििे; खोदिे : ‘उपहनषदथार्ी माळी । माजन खाहंडलन ॥’ - ्ा १८·३५. ३. (ल.) 
क रतडिे; र्ाविे. ४. जेवण्यारे् पान अथवा रोि करण्यासाठी पोफळीच्या िंाडार्ी पोय, हवरी, पाने कातरिे, 
िाटिे. (राजा.) ५. खाडंवीच्या, बफीच्या वगैरे वड्ा, खापा पाडिे. ६. (ल.) हनरास करिे : “मा तकार्ें 
ख रपें । खाडें कोिा ।’ - अमृ ६·२४. ७. (ल.) अडहविे : ‘सपें वाट खाहंडली ।’ - वसा ५९. ८. वेगळे करिे; 
पथृक् करिे : ‘का ंर्ारं्ूरे्हन साडंसें । खाहंडजे पय पािी राजहंसें ।’ - ्ा ९·४४. [सं. खंडन] (वा.) सडा 
खांडिे - (वासरू झकवा करडू यानंी) सड, थान झकहर्त क रतडिे, र्ाविे. 
 
खांडतुळई स्त्री. त ळवट. 
 
खांडतोळी स्त्री. तादंळाच्या कण्यारें् एक पक्वान्न; खाडंवी. (राजा.) 
 
खांडदोर प . बलैास बाधंायर्ा दोर. (व.) 
 
खांडपाट प . पाटार्ा बाधं : ‘उसाच्या पाल्यार्ी पवा न करता खाडंपाटानं आडवीहतडवी पळत 
होती.’ - गोता ४६. 
 
खांडपासोळा प . ख नशी, आकसखोर मन ष्ट्य. 
 
खांडपोळी पहा : खांटोळी : ‘त म्ही ह्या कण्यारं्ी खाडंपोळी करा.’ - सहर्ते्र १·५१. 
 
खांडफाडोळी हव. एका बाजूला फासळी कमी असलेले (जनावर). (व.) 
 
खांडबच्ची, खांडबाकी स्त्री. मेंढराचं्या र्रण्याबिलर्ा कर झकवा पट्टी. मेंढराचं्या र्रण्याबिल त्या 
धनगराला एक मेंढरू जमीनमालकाला देिगीकर म्हिून द्याव ेलागत असे, त्यालाही खाडंबच्ची म्हित. 
 
खांडणमशा स्त्री. अव. १. दाढी व हमशा. २. र्ाई लागलेल्या, अधचवट काढलेल्या, जागजागी खंड 
पडलेल्या, ओठाच्या खळग्यात खंड पडलेल्या हमशा : ‘य द्धन खाडंहमशा बोडी । हे आपरवडी त्वा ंकेली ।’ - 
एरुस्व १३·११. 
 
खांडरागखांडव प . एक प्रकारर्ा मोरंबा. 
 
खांडव न. वठार; आळी; पाट; गावार्ा भाग. [सं. खंड] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खांडव प . (संगीत) अवरोह. (हि. करिे.) 
 
खांडव प . लग्नात हवडे, स पारी वाटण्यासाठी केलेली कापडार्ी (खिार्ी) िंोळी. 
खांडव, खांडवा  प . १. नदीच्या प्रवाहात पडलेली भाटी; खाडंडोह. २. नदीरे् श ष्ट्क पात्र, डोह. 
 
खांडवा  प . कळप : ‘हरिारं्ा एक खाडंवा र्ौखूर उधळत आला.’ - हशस २९. 
 
खांडवी  स्त्री. वाळवलेल्या खाऱ्या मासळीर्ा त कडा. 
 
खांडवी, खांडवे, खांडवीपोळी, खांडवीबोळी स्त्री. न. प . १. तादंळार्ा रवा काढून त्यात गूळ, 
खोबरे, लवंगा, वलेदोडे इ. घालून त्याच्या वाफेवर हशजवलेल्या वड्ा. या त पाबरोबर खातात. (को.) २. 
गूळ, पीठ, नारळारे् दूध एकत्र करून हशजवनू करतात ते पक्वान्न. 
 
खांडसरी साखर स्त्री. साफ न केलेली, श भ्र न केलेली साखर; अधचवट मळी काढून टाकलेली साखर; 
ग ळीसाखर. 
 
खांडसाखर स्त्री. १. एक प्रकारर्ी ग ळी साखर. २. खडीसाखर. 
 
खांडा प . १. शस्त्राच्या, हत्याराच्या धारेला पडलेलीखार्, खरा, कातरा, दात. २. खबदाड; बळ; 
र्र; ओहळ. [सं. खंड.] 
 
खांडा, खांडे प . १. रंुद पात्यार्ी, द धारी, सरळ व वाटोळ्या टोकार्ी तरवार पहा : खंडा : ‘वोडन 
खाडंें घेतलें  करन ।’ - एरुस्व १२·१२६. 
 
खांडाईत, खांडेईत हव. खाडंा बाळगिारा; खाडेंकरी (हशपाई). 
 
खांडादांडा प . त ळई, वासे इ. : ‘हर्मण्यापाकोळ्यारं्ी घरटी जागजागी खाडेंदाडं्ा होती.’ - बाब 
८५. 
 
खांडार न. (खाडं यार्ा अहतशय) मोठे भगदाड; भेग; र्ीर; झखडार. 
 
खांडारािी स्त्री. (पूवी रजपूत राजे वगैरे आपल्या तलवारीशी हस्त्रयारें् लग्न लावनू त्यानंा आपल्या 
हस्त्रया मानीत, यावरून) उपस्त्री; उपरा्ी : ‘हरकबाई ही मल्हाररावार्ी खाडंारािी ‘मावशीबाई’ या नावंानें 
आहहल्याबाईजवळ राहत असे.’ - महरग  २·१८. 
 
खांडावा  प . खंड; त कडा : ‘यािन मध्यें बेलाशक घोडी घालून अगदन खाडंावा तोडला.’ - भाब 
१३९. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खांणडवा  प . एक खाद्य पदाथच (खाडंोळे) : ‘खीरी घाहरया : अमृतफळे : खाहंडव े : कालि 
द धदही अपार आहिले :’ - लीर्उ ८३. 
 
खांडी स्त्री. १. झखड. २. शरीरावरील खवंद, व्रि, क्षत. ३. दातातील फट : ‘तैसें खाडंीहूहन लाळे । 
पडती पूर ।’ - ्ा १३·५६८. 
 
खांडी स्त्री. खाडंा; तरवार : ‘लखलहखतें खाडंन ।’ - हशव १०३८. 
 
खांडी स्त्री. १. नदीच्या कोरड्ा पात्रातील पायवाट : ‘गोसावी भोगवतीर्ीए खाडंीह हन बीजे कहरताहत 
:’ - लीर्पू. १०५. २. गावार्ी वसे, वशेीरे् दार : ‘पारके आले म्हिौहन र्ाऱ्ही खाडंी पहडहलया :’ - लीर्पू 
३६८. ३. धान्द्य मोजण्यारे् एक माप : ‘खाडंीएरे् उंडीए का ंएइल?’ - लीर्पू ४३७. 
 
खांडुकेिा, खांडकेिा हव. खाडंकानंी ग्रस्त, व्याप्त; गळवानंी हपडलेला. 
 
खांडुवा  प . हभके्षर्ी िंोळी : ‘आढाभहर या ंआप ला ंखाडं वा ध वहवला :’ - लीर्उ ८२. 
 
खांडुळे पहा : खांडोळे 
 
खांडूक  न. १. गळ; गलंड; गाठ : ‘खाडं क जाल्या हकडे पडती ।’ - दास १·१०·५२. २. फ टलेले 
गळू; वाहिारे क्षत. ३. हाडावरील उटंगळ; उठािू. ४. खवडा; डोईतील फोड. 
 
खांडे न. नदीच्या पात्रातील कोरडी जागा; खाडंडोह. 
 
खांडेकर, खांडेकरी प . तरवार बाळगिारा हशपाई; खाडंाईत : ‘तीन शत उभे खाडेंकर’ - कथा 
४·६·१७५. 
 
खांडेधुआवन न. एक प्रकारर्ा कर; खंडिी : ‘खाडेंध आवन मागे अंतराळन ।’ - हशव १६२. 
 
खांडेनवमी स्त्री. नवरात्र उत्सवातील शवेटर्ा हदवस. या हदवशी शस्त्रारं्ी पूजा करतात व कोंबडी, 
बकरी यारं्ा बळी देतात. 
 
खांडे भडाड खिखिाट; तलवारीवर तलवार आपटल्याने होिारा आवाज : ‘एक खाडें भडाड केवळा 
प रुषार्मथलें  ॥’ - नरुस्व १०५७. 
 
खांडेश्री  स्त्री. खड गरूपी लक्षमी : ‘जया जगी खाडेंश्री गाजे ।’ - हशव ३५७. 
 
खांडोरे (खाडंरे् लघ त्व) पहा : खांड १, २, ३. 
 
खांडोवा  प . वस्त्रार्ा त कडा : ‘इया आप ला खाडंोवा ध वहवला.’ - लीर्पू १५५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खांडोळी स्त्री. एक पक्वान्न. पहा : खांडवी, खांडव 
 
खांडोळे  न. १. खंड; त कडा; भाग. २. िाटलेला त कडा; खंड (हजवतं साप, हकडा, प्रािी 
यारं्ा). [सं. खंडल] (वा.) खांडोळी करिे - त कडे त कडे करिे. 
 
खांते न. कोनाडा; देवळी : ‘तेथ पहरसाळेर्ा ंपूवीली सीर खातें । तेथ गिेश  ।’ - ऋ १०६. [सं. खन् 
= खििे] 
 
खांद स्त्री. िंाडार्ी मोठी फादंी. (को.क .) 
 
खांद प . स्पधा; र्ढाओढ. 
 
खांद प . १. खादंा; बाह टा; (मन ष्ट्य, पशू याचं्या) पाठीर्ा वरर्ा, मानेच्या पाठीमागर्ा भाग. हा ओिें 
वाहण्यासाठी उपयोगात आितात. २. (ल.) सरावाने, अभ्यासाने िंालेला राबता, पहरर्य झकवा सवय 
(पाह ण्याचं्या उपरवार्ी.) (हि. पडिे.) : ‘आल्यागेल्यार्ा खादं नेहमनर्ा.’ - खरादे २०१. ३. शतेीच्या 
तात्प रत्या कामासाठी आिलेला बलै; टोिग्याच्या मेहनतीबिल द्यायरे् धान्द्य, कडबा, भाडे. ४. ओिें 
वाहण्याम ळे खादं्याला पडलेला व्रि, घट्टा झकवा तशी ल्स्थती. (हि. पडिे, येिे.) ५. (ल.) आधार; आश्रय : 
‘खादं  माहंडजे धृती । हत्रहवधा जया ॥’ - ्ा १८·७३१. [सं. स्कंध] (वा.) खांद आवळिे - (र्मच.) र्ामडे 
टागंल्यावर उलटे करावे लागते त्यावेळी साल व हहरडा मधल्या भागात राहावा म्हिून कातड्ाच्या 
मानेजवळ दोरीने आवळिे. खांद चोरिे- ज वाखाली खादंा न देिे, र् कारपिा करिे. खांदा पाडिे - सवय 
लाविे. एखाद्याशी खांद बांधिे, एखाद्याशी खांद करिे - बरोबरी करिे, टक्कर देिे, मारिे; स्पधा र्ालहविे. 
खांदा णशविे - (र्मच.) र्ामडे उलटे केल्यावर त्यारे् एक तोंड उघडे असते, ते हशविे. खांदा सोडिे - 
(र्मच.) खादं हशवल्यावर दोरी सोडून टाकिे. 
 
खांद अढी (मल्लखाबं) मल्लखाबंाला खादंा लावनू मारायर्ी उडी. 
 
खांदकरी हव. १. हतरडी अथवा पे्रत खादं्यावर वाहून नेिारा. २. (क.) ओिेंकरी; खादं्यावरून 
सामान नेिारा. 
 
खांदकार हव. पालखी, पे्रत इत्यादनना खादंा देिारा. (गो.) 
 
खांदकुवा, खांदकुहा प . १. खादं्यावर भोवरा असलेला घोडा. २. खादं्यावरर्ा भोवरा, घोड्ारे् एक 
अश भ लक्षि. 
 
खांदखोड प . कानाच्या मागच्या बाजूला असिारा एकर् भोवरा. (माि.) 
 
खांदचोर, खांदयेकर प . घर फोडिारा र्ोर. पहा : खािचोर 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खांदजोड, खांदजोडी, खांदजोड्या स्त्री. ज्यार्ा खादंा द सऱ्याशी ज ळतो असा मािूस,जनावर इ.; 
खादं्यार्ा मेळ. 
 
खांदडिे उहि. खादं्यावर घेिे. पहा : खांदाडिे 
 
खांदिी  स्त्री. खिण्यारे् काम : ‘खादंिीसाठी होते त्या गड्ात एक यल्लापा महार होता.’ - 
व्यंमाक १४२. 
 
खांदिीबांधिी स्त्री. (खोदिे व बाधंिे) ज ने वरंबे फोडून त्यातीलमाती उसाला र्ढविे. याम ळे उसाला 
आधार हमळतो. 
 
खांदिे उहि. खििे; खोदिे. [सं. खन्] 
 
खांदत स्त्री. खिण्यारे् काम : ‘पावात हवहीर स रू िंाली. स रू िंालीम्हिजे खादंत स रू िंाली.’ - 
व्यंमाक १४२. 
 
खांदििे, खादंळिे सहि. डोक्याला हवश्रातंी देण्यासाठी डोक्यावररे् ओिें खादं्यावरून नेिे. 
 
खांदिा  पहा : खांदा : ‘मी का त्याच्या खादंल्यावर बसून गेली असतो?’ - पडघ ८९. 
 
खांदवखाि, खांदपखाि  स्त्री. खादं्यावरर्ी पखाल : ‘साधंीजेती र्रंार्ा खादंवखालन ।’ - हशव 
३०६. [सं. स्कंध]  
 
खांदवटा प . १. खादंा व त्या लगतर्ा भाग. २. खादं्यार्ी ताकद. 
 
खांदवडा प . शतेीसाठी तात्प रत्या आिलेल्या बैल वगैरेच्या मेहनतीबिलर्ामोबदला. पहा : 
खांद ३. (हि. करिे.) 
 
खांदसा  स्त्री. ओिें वगैरे वाहण्यार्ी झकवा काही सहन करण्यार्ी सवय, अभ्यास, सराव. 
 
खांदा प . १. बाह टा (बाह मूलापासून ग्रीवामूलापयंत.). २. जू ठेवण्यार्ी जनावराच्या मानेवरील 
जागा. ३. फादं्या फ टतात तो िंाडाच्या खोडार्ा भाग. ४. खादं्यारे् काम; घाव (खादंकरी लोकातं रूढ). ५. 
ओिें वाहून नेण्यार्ी पाठीच्या वरर्ी अगर खादं्यार्ी जागा. ६. पहरर्य; सवयीने आलेली गोष्; िंालेला 
अभ्यास; राबता; सराव. (हि. पडिे.) ७. लाबं फादंी (िंाडार्ी). (क .) ८. (नाहवक) गलबतार्ा हवस्तार 
करण्यासाठी रोजाच्या प ढील टोकाला जोडतात ती लाकडे. पट्टि व खादें याचं्यावर फळ्या जोडतात. [सं. 
स्कंध] (वा.) खांदा टाकिे - ज वाला जनावर ज ंपल्यानंतर जू न ओढता जनावराने खाली बसिे. (बे.) खांदा 
देिे - पे्रताला खादं्यावरून वाहून नेिे. खांदा पडिे - रुळिे; सवय होिे. खांदामेखा देऊन काम करिे - अंग 
मोडून िंटून काम करिे. खांदा येिे - अहत श्रमाने बैलार्ी मान स जिे. खांद्याखािी पदर टाकिे - स्त्रीने 
हनलचज्जपिाने वागिे. खांद्यािा खांदा णभडणविे - एकजूट करिे. खांद्यावर घेिे - मस्तकी धारि करिे. 
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खांद्यावर मेखा देिे, खांद्यावर गाठोडे देिे - नोकरीवरून, कामावरून बडतफच  करिे; र्बंगूबाळ्याहनशी 
घालहविे. डोक्यावरचे खांद्यावर येिे - द स्सह ओिें (कजच इत्यादीरे्) हदल्याघेतल्याम ळे हलके होिे. 
खांद्यास िागिे - हतरडीला खादंा देिे. 
खांदा प . हप्ता; त कडा. (व.) [सं. खंड.] 
 
खांदाखांद प . स्त्री. (खादं्याशी खादंा) स्पधा; बरोबरी; तोलासतोल; तोडीसतोड. 
 
खांदाज, खांदाजी पहा : खानदान 
 
खांदाड  न. १. मोठा खादंा. २. मोठी फादंी. 
 
खांदाडकरी प . खादं्यावरून माल वाहून नेिारे : ‘खादंाडकरी बाजारात जातील त्यास हासील 
जकातीर्ा न घेिें.’ - प रंदभा ३·१००. 
 
खांदाडिे सहि. १. खादं्यावर ओिें घेिे. २. (ल.) एखादे काम अगर जबाबदारी अंगावर घेिे; 
भाडंितंटा उकरून काढिे, पत्करिे. 
 
खांदाडा  प . िंाडार्ी मोठी फादंी. (राजा) 
 
खांदाडी स्त्री. १. अधे प ढे व अधे मागे असे खादं्यावर वाहून नेण्यारे् पडशीसारखे ओिें; खादं्यावर घेण्याच्या 
दृष्ीने बाधंलेले ओिें. २. ओिें घेताना हा शब्दप्रयोग खादं्यालार् लावतात : ‘हजारों ज ने पहंडत आपापले गं्रथ 
खादंाडीस मारून दूरदूर देशन पळाले.’ - हन १०३३. (वा.) खांदाडी घािून नेिे - खादं्यावर वाहून नेिे. 
खांदाडीस मेखा देिे - र्ंबूगबाळे आटोपिे. 
 
खांदाडीभर हव. खादं्यावर मावेल एवढे (ओिें) : ‘खंडोबार्ा उदो गाजवनू क टबी एकादंा हात 
मारील उडता, तर खादंाडीभर सोन्द्यार् ंडाग आिील.’ - हपा २५. 
 
खांदी स्त्री. र्ोरी. (गो.) 
 
खांदी स्त्री. १. िंाडार्ी फादंी; डहाळी; शाखा. २. पहा : खांदा [सं. स्कंध] (वा.) खांदा देिे - बैल 
अगर रेडा नागंरटीच्या कामासाठी मोबदला घेऊन देिे. 
 
खांदीगंुदी हिहव. खोदून खोदून (हवर्ारिे). 
 
खांदी णझम्मा म लनर्ा एक खेळ. 
 
खांदेकरी, खांदेवाईक प . १. खादं्यावरून ओिें नेिारा, वाहिारा; हमाल. २. पे्रत वाहिारा; खादंा 
देिारा. 
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खांदेपािट, खांदेबदि प . १. खादंा बदलिे; ओिें एका खादं्यावरून द सऱ्या खादं्यावर घेिे. २. 
एकमेकानंा साहाय्य करिे, देिे. ३. एक अहधकारी जाऊन त्याच्या जागी द सरा येिे; अहधकारपदारं्ी 
अदलाबदल; पालट : ‘राज्यकत्यांरे् वारंवार होिारे खादेंबदल...’ - पेद 
खांदेभेट  स्त्री. उराउरी भेटिे; खादं्याला खादंा लावनू भेटिे : ‘उभयंतार्ी खादेंभेट िंाली.’ - राऊ 
१५३. 
 
खांदेिा, खांदेिी हव. १. खादं िंालेला; ओिें वाहहल्याम ळे खादं्याला घट्टा अगर व्रि पडलेला 
(पशू, मािूस). २. खादंा देिारा; पे्रतवाहक. 
 
खांदोडा, खादंोडी पहा : खांदवडा : ‘कजच हमळण्याइतकी पत नसली झकवा कजचन काढता ं
हनभण्यासारखें असलें  तर ते द सऱ्या क िब्याशन खादंोडी करतात.’ - गागंा १४५. 
 
खांदोर प . एक प्रकाररे् गािे. 
 
खांदोि स्त्री. खादंा देिाऱ्या मािसारं्ी झकवा जनावरारं्ी उंर्ी सारखी असिे. 
 
खांदोिी हव. ज्यार्ा खादंा द सऱ्याच्या खादं्याशी जमतो असा (बैल, भारवाहक). 
 
खांदोसा प . सहवास; साहर्यच; सागंड : ‘या पौरोहहत्यार्ा र्िवर्मतत्वाशन सदा काहंनसा 
खादंोसा र्ालत आलेला आहे.’ - हवद्याहभवृहद्ध १७०. 
 
खांदॉ, खांदो प . लग्नानंतर पंधराव्या हदवशी सासरी व हतसाव्या हदवशी माहेरी करण्यात येिारा 
लग्नहवषयक हवधी. (गो.) 
 
खांद्या हव. १. खादं्यावर वाहून नेिारा. २. ओिें वाहिाऱ्यार्ा, हवशषेतः पे्रतवाहकार्ा सहसोबती. ३. 
पे्रतवाहक. 
 
खांद्याचा बैि प . ओिें वाहिारा बलै. 
 
खांपरोळी स्त्री. खापरपोळी. (हेट. क .) 
 
खांपॉ हव. १. धाडसी; हनष्ट्िात. २. नावाजलेला. ३. हबलंदर; पूिचतेला पोर्लेला. (गो.) 
 
खांब प . १. इमारतीर्ा भार सहन करिारे, उथळ्यावर उभे केलेले अगर जहमनीत प रलेले लाकूड; 
स्थूिा; सोट; स्तंभ; हधरा; आधार. २. (ल.) केळीर्ा ख ंट. ३. (ल.) घरातील झकवा समाजार्ा नेता; कता 
प रुष; आधारभतू गोष् : ‘अवघ्या लोकानंन झहमत टाहकली खाबं ब डाला दौलतीर्ा ।’ - ऐपो १३४. (समासात) 
घ सळखाबं - मल्लखाबं. ४. (ओतकाम) समईर्ा मधला भाग. ५. (बीडकाम) र्रकाच्या दोन्द्ही बाजूरे् हधरे. 
[सं. स्तंभ] (वा.) खांबािा डीक पाहिे - खाबंापासून झडकार्ी अपेक्षा करिे; अशक्य गोष्ीर्ी अपेक्षा करिे. 
उदा. करू मािसापासून रव्यार्ी अपेक्षा करिे; गारगोटीपासून द धार्ी इच्िा करिे. 
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खांब हव. कायम; ठोकळ; स्थूल : ‘रुजू होऊन खाबं वसूलार्ी म कासबाबव जकाती....’ - बाबारो 
३·१७१. 
खांबखांबाळ्या, खांबखांबोळी स्त्री. म लारं्ा एक खेळ. ह्यात सवच म ले एक एक खाबं धरून राहतात व 
प ढे एकमेक आपापला खाबंसोडून द सरा पकडतात, ह्या वळेी मध्येर्, र्ोर िंालेल्या गड्ाने द सऱ्याला 
पकडले तर तो (पकडला गेलेला गडी) र्ोर होतो. 
 
खांबट न. लहानसा खाबं, हकरकोळ, भक्कम नव्हे असा खाबं, वासा. 
 
खांबटका प . खाबंावरील हर्न्द्हाहंकत ध्वज : ‘खंबाटके आंदोलत । पडवळ काहठया डोलत ।’ - 
उह ६७·२८. 
 
खांबडी  हव. हवहशष् प्रकारर्ा (भात); तादंळार्ी एक जात. 
 
खांबिी, खांबिा, खांबिी, खांबुिा, खांबा स्त्री. प . १. घर इत्यादीरे् पोटमाडंिीरे् लहान खाबं; 
द बेळके; काभेंरा. २. आखूड प रलेला ख ंट : ‘खपरेल करावयास खाबंण्या... ओमि इतकें  सामान लागतें.’ 
- मराठी ३ रे प स्तक ६२ (१८७३). (राजा.) 
 
खांबिा  प . १. लहान खाबं. २. (हविकाम) पातळाच्या काठाच्या गोमीच्या मध्ये जे ताबंडे अगर 
हहरव ेतार असतात ते. 
 
खांबिी  स्त्री. १. लहान खाबं. २. (ग ऱ्हाळ) वाईनसळातून जहमनीत हनघून गेलेल्या व 
वाईनसळास हालू न देिाऱ्या ख ंट्या, मेखा; र्रकारे् दालन व काथवट यानंा जोडिारा भाग. 
 
खांबसूत्र न. खाबंसूत्रार्ा खेळ; कळसूत्री बाह ल्यारं्ा खेळ : संसार म्हिजे खाबंसूत्र । र्ौऱ्याशंी 
लक्ष प तळ्या हवहर्त्र । त्यारं्ा सूत्रधारी ईर्श्र । त्याहर्या इच्िे वर्मतजे ।’ - एरुस्व १२·३४. 
 
खांबाटिे सहि. खाबंाला बाधूंन टोर्िे; एका जागी हखळवनू टोर्िे : ‘आहियाहळया हदठी । ते 
म नीमनाते खाबंाटी ।’ - उगी ४३·३६५. 
 
खांबारी  स्त्री. हशविीरे् िंाड; श्रीपिी; भरपिी. 
 
खांबी हव. खादंा मारिारा, देिारा. (गो.) 
 
खांबो प . खळ्यातील मळिीर्ा खाबं; हतवडा. (गो.) 
 
खांबोटी  स्त्री. लहान खाबं. पहा : खांबट 
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खांबोळ, खांबोळी, खांबोळे न. स्त्री. १. झभतीतील खाबंासाठी ठेवलेली जागा. २. उत्सव वगैरे 
समारंभाच्या मंडपातील खाबंाला आच्िादायरे् वस्त्र. ३. त ळईखालच्या खाबंाच्या टोकावर दोन आडव्या 
लाकडी त कड्ारं्ी अशी माडंिी; हटटव.े 
 
खांब्या हव. खळ्यावर मळिी करीत असिाऱ्या बलैापंैकी हतवड्ाजवळर्ा, पहहलार् (बलै.). 
 
खांब्याखुरान हव. हाडापेराने. (गो.) 
 
खांवक  न. खाऊ; खाण्यार्ा पदाथच. 
 
खांवची  हव. खावयार्ी; खाण्यार्ी (वस्तू, पाने इ.). 
 
खांसाड  न. वडेेवाकडे, मोठे भगदाड; खारं्ाड. 
 
णख 
 
णखउदा  स्त्री. भकू : ‘म्हिे मज हखउदा लागली मोटी ।’ - हिप  १२·८०. [सं. क्ष धा] 
 
णखओबिे अहि. खवळिे : ‘मग अब्राहावोंथें हखओबले ।’ - हिप  ८·७७. [सं. क्षोभ] 
 
णखक् दाबलेले हसू बाहेर पडताना होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
णखकी स्त्री. रे्ष्ा; टवाळी. (हि. करिे.) 
 
णखक्या, णखख्या  स्त्री. अव. झनदेर्ी, उपहासार्ी भाषिे, बोलिी; उपहास, रे्ष्ा करिे. (हि. 
घालिे, करिे.) : ‘ऐशा करुहनया ंखोक्या हधःकारे बोलती ।’ - हनगा ३१५. [ध्व.] 
 
णखणखयाट प . झनदक : ‘हखहखयाट  परीयट  हनवट नी ।’ - गरा ७५. 
 
णखखी स्त्री. खदखदा हसिे; ही ही करून हासिे. 
 हिहव. खदखदा; हफदीहफदी. [ध्व] 
 
णखच प . हखडर्ी : ‘जें काळार्ा हखर् उहशटा ।’ - ्ा ८·१४४.  
 
णखच, खींच्च हव. गच्च. (गो.) 
 
णखचकट स्त्री. खेर्ाखेर्. (गो.) 
 
णखचकटांवचे सहि. गदी करिे. (गो.) 
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णखचकुिा प . म ले व म ली हमळून खेळतात तो भात कलीर्ा खेळ. 
 
णखचच्च े उहि. गच्च धरिे. (गो.) 
णखचट, णखचटे न. हखर्डी, हमसळ : ‘तेथ स खद ःखार्ें हखर्टें । जेहवजें एकेहर् ताटें ।’ - ्ा १४·२७३. 
 
णखचडा  प . १. करड तादूंळ इ. भरडून, हशजवनू ग राला खायला द्यायरे् खाद्य. २. सजग ऱ्यार्ा 
सडून केलेला भात. ३. तादूंळ व डाळ यारें् हशजवलेले हमश्रि. ४. ताब ताच्या हदवसात फहकराला घालायरे् 
हमश्र धान्द्य, हमसळ. ५. दाटी, गदी. 
 
णखचडावचे सहि. हखजविे; हर्डविे. (गो.) 
 
णखचडी  स्त्री. १. तादूंळ व डाळ एकत्र हशजवनू केलेला पदाथच; साब दाण्यात भ ईम गाच्या दाण्यारे् 
कूट हमसळून हशजवनू केलेला पदाथच. २. परं्भेळ (हनरहनराळी धान्द्य झकवा हभन्नहभन्न नािी इ.); सरहमसळ. 
३. गीताबंील. ४. (ल.) ज्या गावातील जहमनीर्ा एक भाग धारेकऱ्याने व एक भाग खोताने धारि केला आहे 
असा गाव. ५. गदी, दाटी. [क. हकर्(च्च)डी] 
 
णखचडीणबचडी स्त्री. अंदाध ंदी; गोंधळ. [हखर्डीरे् हद्व.] 
 
णखचडी वांगी अव. त रीच्या डाळीरे् पीठ, र्ण्यारे् पीठ व वागंी यारं्ी भाजी. 
 
णखचडे न. एकत्र हशजवलेल्या, भरडलेल्या तादंळारे् आहि कोंड्ारे् जनावरानंा घालायरे् आंबोि. 
पहा : णखचडा १ 
 
णखचिे अहि. मागे हटिे, सरिे; एका बाजूला अथवा मागाबाहेर होिे. २. (ल.) (वर्न अथवा उिेश 
यापंासून) हफरिे, र्ळिे. [सं. कृष् = कषच] 
 
णखचपिे पहा : णखतपिे 
 
णखचणबड हव. खरडलेले; भरकटलेले; हगर्मीड. [हखर्रे् हद्व.] 
 
णखचणबडिे सहि. खाजविे; ओरबाडिे. (त्वर्ा इ.) 
 
णखचरट  पहा : खचरट 
 
णखचवटिे, णखचवडिे उहि. १. वरवर उकरिे (जमीन.) २. खाजविे. ३. हर्डविे; हखजविे : 
‘स्वनाश न कळे कसा हखर्वटूहन काळानना? - मोकृष्ट्ि पू ७७·१०. 
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णखची स्त्री. १. पहा : णखचडी. २. हर्खल; रेंदा : ‘र्ौमेरन लोळहवताहंत धडे । तेथ हखर्ी थोरी जाली ।’ 
-हशव ९५५. ३. पीठ, डाळ इ. घालून केलेली पातळ पालेभाजी. ४. (ल.) दाटी; खर्. 
 
णखच्कट  स्त्री. गदी. (गो.) पहा : णकचकट 
णखच्पेट  स्त्री. अडगळ. (गो.) 
 
णखज स्त्री. हखजविे. (ना.) 
 
णखजगिती स्त्री. गिती; मोजदाद; पवा (हनषेधाथी प्रयोग.). [झह. हकसगनती] (वा.) णखजगितीत 
नसिे - पवा नसिे; महत्त्व न वाटिे : ‘ती िंीज त्याचं्या हखजगितीतही नव्हती.’ - जमा ५५. 
 
णखजिे  अहि. १. हर्डिे; रागाविे : ‘ब्राह्ि देख हनया ंहखजतो I’ - देप १८३. २. खजील होिे. 
[सं. हखद]  
 
णखजमत, णखजमतगार, णखजमतगारी, णखजमतदार, णखजमतदारी पहा : णखदमत 
 
णखजमती स्त्री. बायकाचं्या हातातील कंकि; एक दाहगना. पहा : णखसमती : ‘गोठ हातसर जवे 
हखजमत्या हमनेदार करन र् डे ।’ - प्रला ११८. 
 
णखजरिे, णखजणरयिे अहि. हर्डिे. (व.) 
 
णखजविी स्त्री. हर्डविे; रे्तविी; हखजविारी भाषा, हावभाव हिया. 
 
णखजविे, णखजाविे सहि. हर्डविे; राग आििे; रे्तविे; त्रास देिे : ‘म्हिउहन हखजवीतो 
रूल्क्मिीतें हरी तों ।’ - वारूहव. ४. [सं. हखद] 
 
णखजािा हव. हताश; नाखूष; खटू्ट; हनराश; खजील िंालेला; शरझमदा. पहा : णखशाि, णखशािा 
 
णखजान  प . घोड्ार्ा एक वातरोग : ‘हखजान म्हिजे शरीर वाळतें व कें स जातात, रात्रीस 
नाकातूंन र्श्ास र्ालतो.’ - अर्श्प २·१८७. 
 
णखजीपडन अहि. हट्ट घेिे; हखजिे. (खा.) 
 
णखटणखट स्त्री. हकटकीट; त्रास; भ िभ ि. [सं. हखटरे् हद्व.] 
 
णखटणखटिे अहि. बारीक व ककच श आवाज करिे; हकटहकटिे; टकटकिे. [ध्व] 
 
णखटी प . १. लाकडार्ा त कडा; ढलपी; उघडून अलग ठेवण्यासाठी झकवा लावनू घट्ट बसण्यासाठी 
दोन वस्तंूमध्ये बसवलेला लाकडी त कडा, पार्र, ख ंटा; कोयंड्ात कडी बसवल्यावर घालण्यात येिारे 
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अडकि; हफरकीर्ी खीळ; अडकवि म्हिून घातलेली र्ीप; लाकडी दट्ट्ट्या; कठड्ार्ा लहानसा गज; 
र्ाकार्ी खीळ. २. दारार्ा लहानसा लाकडी अडसर, क ते्र. ३. (ल.) अडथळा; अंतर : ‘सरळ स्नेहामधें 
पडहल हखटी ।’ - प्रला १६७. [सं. हखट्] (वा.) कामात णखटी घाििे - मध्ये अडथळा, आडकाठी आििे. 
णखटी मारिे - तोंड बदं करिे. 
 
णखडकी  स्त्री. १. गवाक्ष; वातायन; तावदान; जाळी; िंरोका; बारी; मागरे् दार; झदडी; फाटक; 
वसेकट; पक्षद्वार (ग प्तदार); हवा व उजेडाकहरता केलेले लहान दार : ‘त्या हखडकीस एक लहानशी द सरी 
हखडकी होती.’ - धक  ५३. २. (ल.) क्ष ल्लक, लंगडी सबब; पळवाट; स टण्यास जागा, सवड. ३. देवळाच्या 
गाभाऱ्याच्या दोन्द्ही बाजंूना गज झकवा गरादे लावनू तयार केलेल्या पडव्या. (गो.) [सं. खडहक्कका]  
 
णखडकीदार हव. र्ौकडीदार; हखडकीच्या आकारार्ी वेलपत झी काढलेले; एकाआड एक रंगाच्या 
र्ौकडीरे् व जाडस तानंी स्पष्मयादा दाखविारे (कापड.); पोफळी. 
 
णखडणबडी स्त्री. पे्रत वाहून नेण्यार्ी हशडी; हनसिी; हतरडी. (गो.) 
 
णखडमा  हव. हकडहकडीत : ‘काकनच्या जात्याच्या घरघरीने.... आहि त्यारं्ी हखडमी पोरगी शकू 
या सवांच्या िंोपा र्ावळल्या.’ - सीए ३२. 
 
णखडुकणमडुक न. मोडकेतोडके व बारीकसारीक दाहगने. पहा : णकडुकणमडुक 
 
णखडे न. एका प्रकाररे् पोलाद. 
 
णखड्ड टोपि न. हकटि न लावलेले वेळूरे् टोपले. (व.) 
 
णखि प . क्षि; थोडा वेळ : ‘बारा तास बत झीस घढ्या हखि एक नाहन उशीर ।’ - ऐपो ३५१. [सं. क्षि]  
 
णखि न. र्ामडीला पडलेला घट्टा. (गो.) [सं. हकि] 
 
णखिणखि हिहव. बारीक व तीव्र आवाजार्ा; हकटहकटा. [ध्व.] 
 
णखतणखत स्त्री. खंत घेिे (म लाने); िं रिीला लागिे; आठवि काढून द ःखी होिे. [ध्व.] 
 
णखतणखतिे अहि. गदमदिे; उकडिे; हर्कहर्क वाटिे. 
 
णखतणखत िो प . म लनच्या खेळातील भात कली; खाऊ. (गो.) 
 
णखतपि, णखतपीि, णखतपिी, णखतपीिी स्त्री. हिंजिी; क्षीिावस्था; ग्लानीने झकवा द ःखाने क्षीि होिे; 
खाटेला हखळिे. (हि. घेिे अथवा हखतपतीस लागिे.) 
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णखतपिे, णखतणपिे, णखदबिे, णखदविे अहि. हिंजिीला लागिे; क्षीि होण्याजोगे बरेर् हदवस 
आजारी पडिे; अशक्त होत जािे : ‘मागावें सहख ! तपता ंदेवा ! देव ूनका मृतीस हखतपता ।’ - मोकृष्ट्ि पू 
३९·४०. (वा.) णखतपत पडिे - १. हाल सोसत पडिे; हिंजत राहिे : ‘समाज ग लामहगरीत हखतपत पडला 
आहे.’ - बपं २१. २. अंगी ग ि असूनही संधी नाही अशा पहरल्स्थतीत हदवस काढाव ेलागिे : ‘जन्द्मभर सरकारी 
नोकरीत हखतपत पडायरे्.’ - अक्षर ५५. 
 
णखणत, णखती स्त्री. परृ्थ्वी : ‘ऐसें पापें दाटली हखती ।’ - हिप  १·८·३८. [सं. हक्षहत] 
 
णखदणखद, णखदणखदा हिहव. हफदीहफदी; खदखदा; खोखो; हखखी; मोठ्याने आवाज करून (हसिे, 
हखदळिे वगैरे.) [ध्व.] 
 
णखदणखदिे अहि. १. खदखदून हसिे. २. रट् रट् हशजिे; खदखदिे. [ध्व.] 
 
णखदडिे, णखदाडिे अहि. दंगामस्ती करिे; ह ंदडिे; उडिे; बागडिे; दंगल माजविे; बोकाळिे. 

सहि. धूम पळायला लाविे; पळवनू लाविे; रागे भरिे; खरडपट्टी काढिे. (कर.) [ध्व.] णखदडून 
काढिे - खरडून काढिे; मारून, हपटून काढिे : ‘र्दंावरर्ी फौज आहलयाने जमाव घेऊन त्यासं हखदडून 
काढावें.’ - ऐसंसाखं ६·२५. 
 
णखदडा, णखदाडा प . दंगल; आरडाओरड; नार्; ह त तू. (हि. घालिे.) [ध्व.] 
 
णखदमत, णखजमत, णखसमत स्त्री. १. सेवा; र्ाकरी; कतचव्य; नोकरी; तैनात : ‘मािें आजास व 
बापास हखजमत होती ते मजकडे सागंावी.’ - हदमरा १·१८५. २. ख शामत; आजचव. [फा. हखदमत] 
 
णखदमतगार, णखजमतगार, णखसमतगार, णखदमतदार, णखजमतदार, णखसमतदार, णखदमतद्दार, 
णखजमतद्दार, णखसमतद्दार प . मोठ्या मािसार्ी हलकीसलकी कामे करिारा र्ाकर (अंग 
रगडिे, जोडे नेिे, हातावर पािी घालिे इ.); सेवक; पहरर्ारक; ह जऱ्या : ‘त ळाजी हखजमतदार िंाला 
बोलता ।’ - ऐपो १७०. [फा.] 
 
णखदमतगुजार हव. र्ाकरी बजाविारा. 
 
णखदळिे, णखदाळिे पहा : णखदडिे 
 
णखदक्षि हव. थकलेला. (व.) 
 
णखन प . क्षि. [सं. क्षि] 
 
णखनभर हिहव. क्षिभर; थोडा वेळ : ‘हखनभर तसार् बघत मी थाबंलो.’ - रैत २६. 
 
णखनाटिे अहि. हखन्न होिे : ‘येरमारू होते सकळइ । ते हखनाट न  पळाले ।’ - हिप  २०·१३६. 
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णखनानतीर प . घोड्ार्ा एक रोग. अंगावर फोड होिे, साधें ढळिे, शरीरातून हपवळे पािी हनघिे, 
नाकातून हनळे पािी येिे, त्यास घाि येिे व माशी बसिे ही लक्षिे होतात. - अर्श्प २·१८७. 
 
णखन्न हव. द ःखी; त्रस्त; कष्ी; श्रमी; खेदय क्त; मलूल. [सं. हखद-हखन्न] 
 
णखन्नट हव. अशक्त; कृश; क्षीि. (गो.) 
 
णखन्नता  स्त्री. हनरुत्साह; द ःख. 
 
णखन्नाविे अहि. हखन्न होिे; कष्ी होिे : ‘तेव्हा ंत्या स रस ंदरी अहतशयें हखन्नावती मानसन ।’ - हनमा 
१·४०. 
 
णखपिी, णखपिे  पहा : णखतपिी, णखतपिे 
 
णखपत स्त्री. अपमान; अप्रहतष्ठा; फहजती : ‘नवाबास खड्ावर हखपत बसली.’ - मइसा ५·१८. [फा. 
हखफ्फत] 
 
णखपति स्त्री. फतकल; हट्टाने वाटेतर् घातलेली बठैक; हट्टी म लाला वाटेतून एकीकडे करताना 
झकवा उर्लताना त्याने अडून बसिे, भोवती भोवती घोटाळिे, सोडून जायला नाखूष असिे; हर्कटिे. (हि. 
घेिे.) 
 
णखपतिी, णखपतिे पहा : णखतपिी, णखतपिे 
 
णखपि न. पाप रा : ‘जागजागी पोळ्यारं्ी जळकी हखपलं धरून बसलेला....’ - बाहवब  ४७. 
 
णखपिी  स्त्री. खपली. (ना.) 
 
णखप्ती हव. अपमाहनत; हेवखेोर; दे्वषी : ‘श्रीमंत भाऊ यास हखप्ती म सलमान यानें दरबारातं ह ल 
कटारार्ी र्ालहवली.’ - पेद १·१२. (वा.) णखप्ती देिे - पराभव, फहजती करिे. 
 
णखमट, णखम्मट, णखमाट न. क सकरलेला भात; मऊ केलेला भात; हर्कहर्कीत हशजवलेला भात; 
दाट, घट्ट पेज. (को.) 
 
णखमा प . स रीने अहतशय बारीक केलेले मासं व त्यार्ा केलेला एक पदाथच. [फा. कीमा]  
 
णखमावतय प . घोड्ाच्या तंगडी (नेवरा) वर ख राच्यावरील बाजूला असलेला केसारं्ा भोवरा. 
[सं. के्षम + आवतच] 
 
णखरकटिे अहि. सरपटिे; भ ईसरसे जािे. [ध्व.] 
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णखरकटिे न. (हतरस्काराने) फार पातळ िंालेली खीर; तादंळार्ी खळखळीत खीर. 
 
णखरणखर, णखरणखरा हिहव. करकरा; खडखडा; जड वस्तू ओढीत नेताना होिारा आवाज. [ध्व.] 
 
णखरणखरा हव. हवरळ. 
 
णखरणखरे न. लहान म लारें् खेळिे. पहा : णकरणकरे 
 
णखरकखड स्त्री. ज्यापासून राळ उत्पन्न होते असे एक भरदार मूळ. 
 
णखरचे सहि. हवरघळिे. (गो.) [सं. क्षर] 
 
णखरजट हव. हवरलेले : ‘हखरजट घोंगडे ।’ - ्ागा १०३५, ३६. 
 
णखरटिे  अहि. रोगाहदकामं ळे वा योग्य पोषि न िंाल्याम ळे मन ष्ट्य, पशू इत्यादनर्ी वाढ ख ंटिे; 
ख रटिे. 
 
णखरटा प . हकडक्या दातात झकवा दाढेत होिाऱ्या कृमनर्ा एक रोग. 
 
णखरटा, णखरटे हव. ख जा; ख जट; वाढ ख ंटलेला; ठेंगिा. 
 
णखरड न. १. एक मासा. २. गोर्ीड. 
 
णखरडिे सहि. खरवडून काढिे : ‘हतरस्कार तो हर्रहडला । दे्वष हखरडूहन साहंडला ।’ - दास 
५·९·४९. 
 
णखरडिे अहि. १. अपमाहनत होिे; मागे सरिे; हटिे; पराहजत होिे; झजकला जािे : ‘आठहवता ं
मन हखरडे ।’ - ्ा १६·४२१. २. ख रडत र्ालिे : ‘कैसी सवांगें स ंदरी । हखरडली हे ।’ - हशव ८३१. 
 
णखरि स्त्री. तंबोरीवर काढलेली काळी वत चळाकार आकृती. 
 
णखरिी, णखरनी स्त्री. १. राजं(य)िीरे् िंाड. यारे् पान बक ळीसारखे व फळ कड झलबाच्या झनबोळीसारखे 
असून आत र्ीक असतो. फळ मध र असते. लाकूड कठीि व हर्वट असल्याम ळे रंगारी लोक रंगीत कापड 
बडवण्यासाठी यारे् दाडंके वापरतात. २. हखरिीरे् फळ. ३. खरब जार्ी एक जात : ‘शपेें शीताफळें हन 
खरब ज हखरिी स ंदरें तूत बोरें ।’ - सारुह ३·४९. 
 
णखरिी  स्त्री. हखरापत : ‘नारळ फोडून हखरिी वाट.’ - जसा १५३. 
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णखरिीबाळ्या स्त्री. अव. बायकाचं्या कानातील एक दाहगना : ‘हखरिीबाळ्या पोवळ्याचं्या बाळ्या ।’ 
- अफला ५५. 
 
णखरिे न. र्ाळिी; गाळिी.[सं. क्षरि] 
 
णखरिे सहि. १. गाळिे; र्ाळिे. 

अहि. गळिे; मधून जािे; वाहिे; स्रविे (म ख्यत्व ेधातू, वीयच, झकवा मूत्र यासंबधंी) : ‘कोंदलें  
असत न हखरे । कविे काळन ।’- ्ा ८·१५. २. िं रिे; हिंजिे. ३. वीयचपात होिे; बेजार होिे. [सं. क्षरि] 
 
णखरिे अहि. हशरिे. 
 
णखरतुपडी स्त्री. (सोंगट्यारं्ा खेळ) त प्पी; आपली खेळण्यार्ी पाळी िंाली तरी शत्र पक्षार्ी सोंगटी 
मारल्याबिल प न्द्हा खेळायला हमळालेला डाव. (हि. खािे, खेळिे.) (वा.) णखरतुपडी खािे - र्ागंला मार 
हमळिे, खािे; िंोडपले जािे. 
 
णखरनी स्त्री. खीर, गोड लापशी; हखरापत; प्रसाद. 
 
णखरपि, णखरपिी, णखरपिे, णखरणपि, णखरणपिी, णखरणपिे, णखरपीि, णखरपीिी, णखरपीिे पहा 
: णखतपिी, णखतपिे 
 
णखरणबट्या स्त्री. अव. रेघोट्या; फरकाटे; हगर्मीड हलखाि. 
 
णखरवड स्त्री. पे्रत वाहण्यार्ी हनसि; हतरडी. (गो.) 
 
णखरवड स्त्री. कटकट; कंटाळा. (गो.) 
 
णखरविे हि. नीटनेटके भरिे; व्यवल्स्थत ठेविे. 
 
णखरसाळ स्त्री. भातार्ी एक जात. [सं. क्षीर + शाहल] 
 
णखरंगटिे अहि. ख रटिे; कमी होिे : ‘परी तें हखरंगटलें  असे जाि । वैराग्येंवीि वाढेना ।’ - एभा 
११·४२७. 
 
णखरा प . १. काकडीर्ी एक जात. २. एक िंाड. ३. घोड्ार्ा एक रंग - अर्श्प १·२८. [फा. हखयार 
= काकडी] 
 
णखराडी  स्त्री. खार; र्ानी. (ना. व.) 
 
णखराडी  स्त्री. हवहहरीतून पािी काढायरे् लोखंडी र्ाक. पहा : खराडी २ 
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णखरादमंद हव. शहािा; ह शार. 
 
णखरापत स्त्री. १. कथाकीतचनाच्या शवेटी श्रोत्यानंा द्यायर्ा प्रसाद (पूवी पळीभर दूधसाखर 
देण्यार्ी र्ाल होती.); भोंडल्याच्या शवेटी म ली खोबऱ्यार्ा कीस, साखर यारं्ा झकवा हरभऱ्याच्या डाळीर्ा 
जो प्रसाद देतात तो. २. (ल.) सढळ हाताने हदलेली देिगी. ३. (ल.) उधळपट्टी. (हि. करिे, होिे.) ४. 
(ल.) जळू, प्रािी. (गो.) [फा.] (वा.) णखरापत वाटिे - बेहहशबेी देत स टिे. णखरापत काढिे - हकालपट्टी 
करिे; सळो की पळो करून सोडिे. (ना.) 
 
णखरार न. १. क्षीरसागर. २. आटीव दूध : ‘जें कथासाहहत्यारे् हखरार । नवा ंरसारें् कऱ्हेर ।’ - रुस्व 
५०. 
 
णखराळे  न. अडसरारे् झभतीतील भोक. (को.) पहा : णखळोरे 
 
णखरी स्त्री. पोलादार्ी एक जात. [झह.] 
 
णखरीट प . एक प्रकारर्ा मासा. [झह] 
 
णखरीत कहग, णखरीत सराटा र्ागंल्या मन ष्ट्यातंील वाईट मािूस, समाजातील त्रासदायक मािूस; 
समाजकंटक; उपाधी; ब्याद; काटा; (बायकी भाषा) हवरूप मािूस; र्ागंल्या, नाजूक वस्तंूतील वाईट व 
भसाडी वस्तू; समानशील मंडळीतील प्रहतकूल व्यक्ती; वस्तू. 
 
णखरीपुरी स्त्री. १. र्ैनीरे् जेवि; राहिी. (हि. खािे.) २. श्रीमंती थाटाने मेजवानी देिे. (हि. 
वाटिे, देिे, वाढिे.) 
 
णखरोटी  स्त्री. खीळ. (र्रंप री) [सं. कील.] 
 
णखरौंचे  सहि. हवरघळविे. (गो.) [सं. क्षर] 
 
णखिणखिाट हिहव. खळखळून (हसिे) : ‘खूष होऊन स नेत्रा हखलहखलाट हसते.’ - हवभतू ५१. 
 
णखित, णखिात  प . स्त्री सन्द्मानार्ा पोषाख; राजा खूष होऊन आपल्या हाताने आवडत्या 
मािसाला जो पोषाख देतो तो. (या पोषाखाबरोबर त्या त्या दजाप्रमािे जवाहीर, घोडा, हत झी, शस्ते्र इ. देत 
असत.) : ‘बक्षीहगरीर्ा हखलत.’ - हदमरा १·८६ [फा. हखलअत] 
 
णखितखाना प . सरकारी वस्त्रागार. 
 
णखितफाखरा, णखिातफाखरा प . बह मानार्ा उंर्ी पोषाख : ‘खलाअत फाखरे म म्ताज होऊन...’ - 
वाड १४०. 
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णखिबत, णखिाबत न. १. खलबत; एकातं; ग प्त बैठक. २. खलबतखाना; खाजगी बठैक. [फा. 
खल्बत] 
 
णखिविे सहि. खायला घालिे; आहतर्थ्य करिे : ‘खातात कमी, पि हखलवतात फार.’ - गिगोत 
२५०. 
 
णखिाई स्त्री. खावटी; ख राक; खाद्य. (व.) [झह.] 
 
णखिाडी, णखिाडू हव. १. िीडापटू; खेळण्यात पटाईत : ‘आम्ही झहद  लोक.... म्हिण्यासारखे 
हखलाडू होतो झकवा नाहन यार्ा बरार् संशय आहे.’ - आगर ३·१६१. २. खेळकर; आनंदी; उत्साही; हसून 
खेळून वागिारा. ३. (ल.) थटे्टखोर; गमत्या : ‘तऱ्हेबाज ती आधीर् हखलाड  नवऱ्याच्या गोष्ी ऐकून ।’ - पला 
७८. ४. खेळ्या; कारस्थानी. [सं. खेल] 
 
णखिापट्टी स्त्री. तोफासंाठी लागिारे आवश्यक सामान : ‘हखलापट्टी तयार करून गोकाकपयंत 
जाव्या.’ - ऐलेसं ७१८९. 
 
णखिाफ हव. हवरुद्ध; प्रहतकूल; उलट : ‘श्रीमंतार्ी हखलाफ मजी करून नबाब.... जातील तर गोष् 
द राग्रहास पडेल. - मइसा ३·४५६. [फा.] 
 
णखिाफत स्त्री. १. खहलपाई; खहलपार्ी पदवी, काम; महंमद पैगंबरारे् प्रहतहनहधत्व. २. इस्लामी 
साम्राज्य. [फा.] 
 
णखिार, णखल्लार न. कळप; ताडंा (गाई-म्हशनर्ा) : ‘हजयें गावंन हखल्लारें । कामधेनंूर्न ॥’ - ्ा ९·३२१. 
 
णखिारी, णखल्लारी प . १. गोप; गवळी; ग राखी; गोवारी : ‘मी हखल्लारी नंदार्ा ।’- म सभा ९·५१. 
२. ग रे हवकिारा लमाि. 

हव. गाई, बलै यारं्ी एक जात. [त. कीलाहर] 
 
णखिाविे न. १. खेळ; िीडा. २. खेळिे. ३. (ल.) प्रीहतपात्र : ‘त म्ही तर मािंें हखलाविें ।’ - 
प्रला १६७. [सं. खेल्] 
 
णखिी स्त्री. १. र्ाकार्ी ख ंटी. २. हकल्ली. (िंाडी) [सं. कील] 
 
णखिी उपड हव. वात्रट. (िंाडी) 
 
णखिुज  न. खरवस; अगदी कोवळे दूध. 
 
णखल्लत स्त्री. पहा : णखित, णखिात 
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णखल्ला प . म लगा. (िंाडी) 
 
णखल्लारिे अहि. अनेकानंी एकदम ओरडिे : ‘पोरं हखल्लारली.’ - प त्र ५९. 
 
णखल्ली स्त्री. रे्ष्ा; झटगल; फहजती. २. हवनोद; थट्टा. (व.) [झह.] 
 
णखशाि, णखशािा, णखशािी, णखसािा हव. हनराश; लहज्जत; हखन्न; द ःखी; कष्ी; श्रमी. [सं. हखद] 
 
णखशी स्त्री. साडंगे, क रड्ा, पापड्ा, वडे इ. पदाथच तयार करण्याकहरता हशजवलेले पीठ. (हि. घेिे, 
हशजविे.) 
 
णखसकिे अहि. रागाविे; रागाने बोलिे. (माि.) [ध्व.] 
 
णखसका  प . उटिे : ‘तेथे, हखसका, परं्खाजे, पानारे् हवडे अपचि करून...’ - जोफ . 
 
णखसका  प . साडंगे, क रड्ा इ. रे् पीठ : ‘हखसका दळी सतीभामा हठवला भरुहन ।’ - घाश्रलो 
१११. 
 
णखसकाविे सहि. खेर्िे; ओढून काढिे : ‘तेवढ्यात कौहतकनं कमरेर्ी हपशवी हखसकावली.’ - धग 
२३. 
 
णखसणखशा, णखसणखस हव. हतडहतडा; त सडा; हर्रडखोर; क रक ऱ्या. [ध्व.] 
 
णखसणखस, णखसखीस स्त्री. हजकीर; कटकट; हर्रडखोरपिार्ा आके्षप; झनदा; हनभचत्सचना; खरडपट्टी. 

हिहव. खदखदा; खोखो; हफदीहफदी. (हि. करिे, हसिे.) [ध्व.] 
 
णखसणखसिे अहि. १. कर्कर्िे; दात खािे (माकडारे्.) २. झनदिे; खडसाविे; खरडपट्टी काढिे. 
[ध्व.] 
 
णखसगिती पहा : णखजगितीि [झह. हकसहगनती] (वा.) 
 
णखसडा पहा : णखचडा : कौहतक काक ळतीनं म्हिाली : ‘परवार्ा हखसडा आये मून मनत होतीओ !’ - धग 
 
णखसिे सहि. १. हकसिे; भाजी, खोबरे वगैरेरे् हकसिीवर बारीक त कडे, कीस करिे. २. नागंरिे : 
‘नागंोर ज ंपून सारं रान हखसून काढाव.ं - रैत २७. 
 
णखसिे अहि. १. बाजूला होिे; वाटेतून एकीकडे सरिे; बाजूला सरून जागा करिे. २. दात खािे 
(माकड रागाने करते त्यावरून.) ३. रागाने अथवा हर्डून अंगावर जािे. ४. हखजिे, रुसिे. [सं. हखद] 
णखसमत, णखसमतगार, णखसमतदार पहा : ‘णखद’ शब्दाखािी 
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णखसमती स्त्री. हस्त्रयाचं्या हातातील कंकि. हे द हेरी असून त्यावर हपतळी बेगड हर्कटवतात : 
‘र् डे हखसमत्या मोठ्या.’ - स्त्रीगीतमाला ६५. 
 
णखसमीस स्त्री. बेदािा; राक्षार्ी एक लहान हबनहबयारं्ी जात. [फा. हकहश्मश] 
 
णखसा प . १. कप्पा; कसा; अंगरख्याला असलेला हपशवीसारखा भाग. २. (ल.) पडदा; कूड; खि; 
गौि, अंतभूचत गोष् अथवा बाब. ३. (ल.) मनात झकवा पोटात ठेवलेली गोष्; दाबनू झकवा दडवनू ठेवलेला 
म िा (सागंण्यातील). (हि. राखिे.) [फा. कीसा] (वा.) णखसा कातरिे, णखसा कापिे - भामटेहगरी करिे; 
ल बाडिे फसविे. णखसा खािी असिे, णखसा खािी होिे - जवळ पैसे नसिे; जवळरे् सगळे पैसे खर्च होिे. 
णखसा गरम असिे - भरपूर पैसे जवळ असिे. णखसा गरम करिे - १. खूप पैसे हमळविे. २. लार् देिे. 
णखशात टाकिे - १. लाबंविे; र्ोरिे. २. आधीन करून घेिे. णखशातिी गप्प - हनव्वळ थाप. णखशािा चाट 
बसिे - नको असलेला जादा खर्च करावा लागिे. 
 
णखसा प . १. झहसार्ार; दंगा : ‘लोक असहलया हखसा होईल म्हिून गावातंर् राहवनू हदवाि, लोक 
व गोत यैसे हतसार्ाहलसाक जिानसी वसे (वशेीस) जाऊन बसले.’ - हशर्साखं २·१६६. २. बोलार्ाली; 
तंटा; उपसगच; त्रास : ‘तनखेहवषयनर्ा जाब बोलून हखसा िंाला.’ - होकै २. ३. गत; ल्स्थती; अवस्था. (व.) 
पहा : णखस्सा [फा. हकस्सा] 
 
णखसाखोकिा प . भाडंितंटा; हवतंडवाद. 
 
णखसािा प . खदखदाहसिे; हखदहखदिे. (हि. करिे, माडंिे, र्ालिे.) 
 
णखसारत, णखसारा स्त्री. प . १. न कसान; तोटा : ‘यातं ....फौजेर्ा हखसारा बेम ् लग होतो.’ - मइसा 
५·१९८; ‘आपि पंधरा सोळा लाखारे् हखसारतेंत आलों.’ - मइसा १·१९२. २. कारवाई; फसविूक : ‘असे 
नाना प्रकाररे् खेळ-हखसारे आहेत.’ - ऐलेसं ७·३२५८. ३. (ल.) हफतूर : ‘सकारच्या फौजेंत हखसारा फार 
पडला आहे.’ - ऐलेसं ६·३१५०. [अर. हखरासत = न कसान] 
 
णखसारा  प . ग ंताग ंत; कंटाळवािेपिा; लाबंलर्कपिा (कामार्ा, व्यापारार्ा). तसेर् 
ग ंताग ंतीरे्, कंटाळा आििारे काम. (हि.पडिे.) 
 
णखसारा  प . भाग; हहस्सा. (कामार्ा, खटल्यार्ा.) 
 
णखस्डी  स्त्री. १. हखर्डी. २. पोतीर्ा एक प्रकार. (िंाडी.) 
 
णखस्त स्त्री. १. हप्ता. २. हप्त्यारं्ी झकवा हप्त्यानंी फेड; हप्तेबदंी. ३. हप्त्यारं्ी म दत, अवधी. ४. (ल.) 
कामार्ा हहस्सा; त्रास, त्रासदायक काम.५. (ल.) हवहशष् गोष्, बाब, रक्कम, हनहमत झ; खोटी सबब. [फा. 
हकस्त] 
णखस्तक  न.स्त्री. हवजारीर्ी दोन माडं्ामंधील ग ह्यभाग िंाकिारी पट्टी; हवजार. [फा.] 
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णखस्तखांदा, णखस्तीखांदा प . १. पहा : णखस्त ४. (हि. करिे, लाविे, देिे, घेिे, वारिे.) २. 
खादंवडा; शतेीसाठी तात्प रत्या आिलेल्या बलै वगैरेच्या मेहनतीबिलर्ा मोबदला. 
 
णखस्तबंदी स्त्री. कजार्ी हप्तेबंदी; हप्त्यानंी कजच देण्यार्ा करार. 
 
णखस्ताई, णखस्ताईचा व्यापार, णखस्ताईचा व्यवहार, णखस्ताईचा धंदा, णखस्ताईचे काम स्त्री.
 दररोज झकवा अल्प म दतीने कजच घेण्यारे् आहि व्याजासह ते फेडण्यारे् काम. पहा : णखस्त ४. 
 
णखस्ती हव. हखस्तीच्या पद्धतीपैकी कोित्याही पद्धतीने पैसे कजाऊ देिारा; व्याजबट्टा करिारा 
(सावकार) : ‘हवठोबा हखस्ती मजकारि ।’ - भहव १६·३३. 
 स्त्री. सावकारी; व्याजबट्टा : ‘अंगन ब्रह्हिया हखस्तीर्ा व्यापार ।’ - त गा ३०६१. 
 
णखस्ती हव. त्रासदायक; हकर्कट; खडतर. (गोष्.) 
 
णखस्मतगार पहा : णखदमतगार : ‘हखस्मतगारी करिार ।’ - नव ११·६९.  
 
णखस्सा प . कमचकहािी; ल्स्थती; गोष्; गत : ‘उगार् हखस्सा हलहहला तो प्रमाि काय.’ - वाडसमारो 
३·६९. पहा : णकस्सा [फा. हकस्सा] 
 
णखळ स्त्री. (नारळार्ा) डोळा. 
 
णखळ प . स्त्री. खीळ; प्रहतबधंक वस्तू; ख ंटी वगैरे : ‘तोंडनर्ा हखळू नव्हता ंदूरी । नारेळजळ न र्ढे करन ।’ 
-एभा १३·२९. 
 
णखळणखळा, णखळणखळिा, णखळणखळीत हव. हढला; हशहथल; डगमगिारा (साधंा, साधं्याच्या 
अधूपिाम ळे मािूस, वस्तू). (हि. करिे.) 
 
णखळणखळी स्त्री. साधं्यार्ा हढलेपिा. हशहथलपिा. 
 हव. नाखळीच्या मागोमाग िंालेली (म लगी.) (गो.) [सं. स्खल्] 
 
णखळणखळॉ प . ख ळख ळा; खेळिे. (गो.) [सं. खेल्] 
 
णखळगा  प . दगडावर दगड ठेवनू केलेली झभत : ‘परसाला पाठझभतीऐवजी न सता हखळगा 
होता.’ - घरदार १३. 
 
णखळि  स्त्री. १. हखळेबदंी; डाबंिे; न हलेल असे करिे. २.(ल.) डाबंिी; हर्कटून राहिे; 
हखळून राहिे (घर, हबिाना, ख र्ी इत्यादनशी) ३. साधं्यारं्ा झकवा हशरारं्ा ताठरपिा (अधांगवायनेू 
आलेला); ४. दाराशी घेतलेले धरिे (तगाददार, गळग्रह, हभकारी यानंी); ५. हट्ट; पाठप रावा; िंद (एखादी 
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गोष् करण्याहवषयी म लार्ा); ६. हटवाद; द राग्रह (प्राथचनेत); हट्टाला पेटिे झकवा बसिे. (हि. घेिे, धरिे, 
हखळिीला येिे.) 
 
णखळिे  सहि. १. हखळेबदंी करिे; डाबंिे; न हालेल असे करिे; पके्क करिे; हर्कटून राहील असे 
करिे; जखडून टाकिे : ‘काई बािवरी हखळंू । वारयातें ॥’ - ्ा ११·४६२. २. खीळ झकवा अडसर लाविे, 
घालिे. ३. (ल.) रोखिे; अडकविे. पहा : णखळि : ‘मंत्रन महासपच हखहळती ।’ - दास ९·८·३७. ४. र्ाविे 
(हवहशष् लहान कीटकाचं्या र्ावण्याच्या आहि घट्ट धरण्याच्या संबंधी). [सं. कील्] 
 
णखळिे  सहि. पावसारे् थोडेसे झशतोडे पडिे. (व.) 
 
णखळिे  सहि. उभ्या हपकातील मधली िंाडे वाळिे. (व.) 
 
णखळनी स्त्री. अटक; अडसर; हखळा; खीळ : ‘नातरी शृगंारा हखळनी बाहंधली ।’ - हशव १८८. (हि. 
बाधंिे.) [सं. कीलन] 
 
णखळपट प . शतेातील झकवा रस्त्यातील दगडारं्ा पोकळ ढीग, वरंडा. 
 
णखळा प . १. खीळ; मेख; लोखंडार्ी अिक र्ीदार वस्तू. २. िापण्यार्ा ठसा, टाईप. ३. गाडीच्या 
जोखडातील भोकात (बलैाला द सरीकडे खादंा वळहवता येऊ नये म्हिून) बसवण्यार्ी ख ंटी, हशवळ. 
(माि.) ४. गाय, म्हैस याचं्या आर्ळातून दूध बाहेर हनघण्यास प्रहतबंध करिारा आतील मळ. हा जनावर 
व्याल्यानंतर काढावा लागतो. ५. रर्लेल्या दगडारं्ा ढीग, वरंडा; एखादी शकूंच्या आकारार्ी रर्ना. ६. 
जहमनीतून न कतार् बाहेर येिारा अंक र. ७. तीन अथवा र्ार गावाचं्या सीमा एकत्र हमळण्यारे् हठकाि. [सं. 
कीलक] 
 
णखळापट्टी स्त्री. घरारे् लोखंडी काम. 
 
णखळापट्टी स्त्री. कपाळावर लावलेल्या ताबंड्ा गंधाच्या दोन ओळी व त्यात स पारी जाळून हतर्ा 
झकवा कस्त रीर्ा लावलेला हटळा. (वा.) णखळेपट्टी करिे - लोकाचं्या घरी जेविे. 
 
णखळामािी हव. लोखंडी ख ंटी व हतच्याभोवती लोखंडी मायिी असिारे (जाते.) पहा : णकिेमािी 
 
णखळामोळा प . हखळा झकवा त्यासारखी घरकामार्ी लोखंडी वस्तू : ‘फळ्या, र्ौकट... हखळेमोळे 
स द्धा आिून ठेवले होते.’ - घरदार ६. 
 
णखळारी प . िापखान्द्यात अक्षरारें् हखळे ज ळहविारा : ‘त्याच्या हाती टाईप देऊन हखळाऱ्याने आपली 
कैहफयत रुजू केली.’ - स्मरि ११२. 
 
णखळारे पहा : णखळोरे 
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णखळी स्त्री. १. (हविकाम) हत्येच्या र्ौकटीच्या दोन्द्ही बाजंूच्या दोन ख ंट्या; (सामा.) दारार्ा अडसर, 
हखळा, मेख. २. पहा : खीळ (हखळी हा शब्द खीळ या शब्दाबिल कोकिात वापरतात.) ३. दारार्ी कडी. 
(गो.) ४. हखटी; आडिी (क .) : ‘हखहळ लाउहन धरला वाडा ।’ - आप ८६. [सं. कीलक] 
 
णखळीव  हव. डाबंलेला; न हालेल असा केलेला. 
 
णखळेखुरदा प . तोफेत, गोळ्यात भरलेले हखळे, लोखंडी त कडे, दगड इ. 
 
णखळेछाप प . हशशाच्या अक्षरारें् ठसे, टाईप. 
 
णखळेठोक स्त्री. प्रहार : ‘द ःखार्ी हखळेठोक सहन करीत...’ - अंधार ४९. 
 
णखळेपट्टी, णखळेमािी पहा : णखळा 
 
णखळेबंद हव. मोठे हखळे ठोकलेला : ‘हखळेबंद ब लंद हदल्लीदरवाजा सताड उघडा होता.’ - 
स्वामी ३. 
 
णखळोटी स्त्री. दाराच्या कडीला लावण्यार्ा हखळा, अडसर. (ना.) 
 
णखळोट्या हव. एखाद्याच्या कामात खीळ (अडर्ि) घालिारा. (व.) 
 
णखळोरे  न. दरवाजार्ा अडसर राहण्यासाठी दोन्द्ही बाजूच्या झभतीतील दोन कोनाडे; 
अडसरारे् क लंगडे. (हि. घालिे.) (राजा. को.) 
 
कखकाट  हव. प्रर्डं : ‘करुहन झखकाट गजचना ।’ - म आहद ३७·३६. 
 
कखकाविे अहि. १. डसिे; र्ाविे : पहा : कखकाळिे [ध्व.] 
 
कखकाळिे, कखखाळिे अहि. १. घोड्ारे् ओरडिे; झहसिे. २. मोठ्याने खोखो हसिे; मौजेने हीऽ हीऽ 
हसिे. [ध्व.] 
 
कखड स्त्री. १. दोन टेकड्ातंील झकवा डोंगरातील झर्र्ोळी वाट; अरंुद रस्ता; अडर्िीर्ा रस्ता; 
दरी.२, भोक; वाट; दार; झखडार; भगदाड (झभत, क ं पि यातील). ३. गाळलेला भाग. (धड्ातील, 
गं्रथातील). ४. (ल.) फट; सवड; पळवाट. ५. खाडं (तलवार इत्यादनच्या पात्याच्या धारेवरील). (वा.) 
कखडीत गाठिे - ऐन अडर्िीत पकडिे. [क. झकहड] [सं. खंड] 
 
कखडकबाळी स्त्री. बायकारं्ा कानातील एक दाहगना; हखरिीबाळी. 
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कखड कुिी, कखड कुिे, कखडु कुिी, कखडु कुिे स्त्री. न. १. दोन टेकड्ामंधील लहान झखड. २. झभत, 
क ं पि यातील लहान भगदाड, भेग, भोक. 
 
कखडगोंडी स्त्री. अव. गल्ल्या; बोळ; अरंुद रस्ते (घळी). 
 
कखडार, कखडारे  न. मोठे भगदाड; भोकसा; भोक; दोन शतेातंील झर्र्ोळी वाट. २. भग्नावशषे; 
मोडकेतोडके, पडके घर, गाव वगैरे. 
 हव. मोडकळीला आलेले; जमीनदोस्त िंालेले (गाव, इमारत). 
 
कखडोर स्त्री. झखडार; दरी; भगदाड; मोडकळीला आलेले घर : ‘तरी त्या झखडोरा आंत । सदा दगडमाती 
राखत ।’ - एभा १३·१२८. 
 
कखव, खेम स्त्री. आझलगन. (गो.) [सं. के्षम] 
 
णख: हसण्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
खीच, खीचपुरी स्त्री. हखर्डी : ‘मनपवनार्ी खीर्प री । वाढूहनया ं॥’ - ्ा १८·१०४०. पहा : णखच 
 
खीचि  हस्तके्षप; ढवळाढवळ. 
 
खीणच प . रगडा : ‘तेथ खीहर् थोहर जाली ।’ - हशव ९५४, ९७२. 
 
खीज स्त्री. रुसवा; हर्रड; र्ीड; इतराजी. (हि. येिे.) [सं. हखद] 
 
खीट न. १. ग राचं्या गळ्यात बाधंलेली लाकडी घाट. २. लहान लाकडी ख ंटी. पहा : णखटी 
 
खीि प . क्षि. (क .) पहा : णखि [स. क्षि] 
 
खीि प . घट्टा; वि. (गो.) पहा : णखि [सं. हकि] 
 
खीदाराई हि. भात घालिे. 
 
खीमा प . हखरापतीसारखा झकवा त्याच्याही पेक्षा बारीक हकसलेला पदाथच पहा : णखमा [अर. कीमा] 
 
खीर स्त्री. १. द धात गव्हले - शवेया, तादूंळ, साखर इ. घालून आटवनू केलेले पक्वान्न. गोमंतकात 
तादं ळारे् पीठ, गूळ वा रताळ्यारे् त कडे घालून खीर करतात. २. कण्हेरी [सं. क्षीर] (वा.) णखरीत तूप पडिे 
- र्ागंल्या पदाथाशी द सऱ्या र्ागंल्या पदाथार्ा संयोग होिे. 
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खीरम्या  हव. उंर्ी वस्त्र : ‘वीतभहर लंगोटी नेदी अतीताला । खीरम्या देतो शाला भोरट्याला ।’ - 
त गा २४८२. 
 
खीरारी  प . गवळी : ‘खीरारी एक  दाट हन सीवारू र्ारी:’ - लीर् १·२७. 
 
खीळ स्त्री. १. दरवाजाला लावण्यारे् लोखंडारे् झकवा लाकडारे् केलेले अडकि; अडसर; ख ंटी; शकूं. 
२. हशडीच्या पायऱ्या. ३. लाकडार्ा साधंा जोडण्यासाठी मारलेला हखळा. ४. हखळा. [सं. कीलक] (वा.) 
खीळ बसिे, खीळ घाििे - अडथळा आििे. दात खीळ बसिे - दात एकमेकावर घट्ट बसून वार्ा बदं होिे. 
 
खीळ स्त्री. हाडारं्ा साधंा; ख बा. जसे :- कोपरार्ी-ढोपरार्ी-दातार्ी मनगटार्ी-पायार्ी खीळ. [सं. 
कीलक] 
 
खीळ स्त्री. १. स्तनाग्रातील द ग्धप्रहतबंधक मळ. (हि. बसिे, फोडिे.) (वा.) खीळ फोडिे – जनावर 
व्याल्यानंतर त्याच्या आर्ळातून द धाच्या र्ार धार काढिे. २. गळू अथवा खाडूंक याचं्या तोंडावर जमलेली 
प वार्ी गोळी, खडा. (व.) पहा : णखळा [सं. कीलक] 
 
खीळ स्त्री. हशवळ. [सं. कीलक]  
 
खींच हव. गच्च. (गो.) 
 
खु 
 
खुकारा  प . क कारा; जोरार्ी हाक; हळी : ‘साळ व ेिंोंबती पहखयावंहर । कोपत घालती ख कारा 
।’ - हिप  ३३·१३. 
 
खुखू हिहव. हास्य; खीखी हसिे. (हि. हसिे, करिे.) खीखी करून; खदखदून; हफदीहफदी. [ध्व.] 
 
खुज, खुजट, खुजड हव. काहीसा ख जा; अकाली वाढ ख ंटलेला; ख रट; ठेंगिा : ‘तंू उभा ना बठैा । 
हदघड  ना ख जटा ।’ - ्ा ११·२७७; ‘वामनरूपातें वाहनती ख जड ।’ - दाहव २२९. [सं. क ब्ज] 
 
खुजट पि, खुजड पि न. ठेंगिेपि : ‘सवहेर् ख जटपि साहंडलें  ।’ - एरुस्व २·१६. 
 
खुजट हाड, खुजड हाड  न. लहान म लारे् हळूहळू वाढिारे हाड. 
 
खुजबुजिे पहा : कुजबुजिे : ‘रानात सागार्ी पाने ख जब जत होती.’ - सामा १४९. 
 
खुजस्ते  हव. श भ; कल्यािकारक. [फा. ख जस्ता] 
 
खुजस्तेअख्तर हव. स दैवी; र्ागंल्या नहशबार्ा, ग्रहारं्ा. 
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खुजेस्तेफजाम हव. सद्गतीला पोर्लेला. 
 
खुजा हव. ठेंगिा; ठेंगू, ब टका; वाढ ख ंटलेला : ‘नादब्रह् ख जें ।’ - ्ा १५·१३. [सं. क ब्ज] 
 
खुजा, खुजो प . १. लाबं व हनम ळत्या मानेरे्, पािी ठेवण्यारे् मातीरे् भाडें; स रई : ‘ताबं,े जाबं, 
ख जे, प्रशस्त हतवया, ताटें नवन तासकें  ।’ - सारुह ३·४३. २. (सोनारी धंदा) सोने श द्ध करण्यासाठी लागिारे 
कारे्रे् भाडें, मूस. (गो.) [फा. कूिंा] 
 
खुजावड पहा : यज्ञवृक्ष 
 
खुट प . १. एखादी वस्तू हळूर् आपटल्याम ळे होिारा बारीक आवाज. २. दाढीर्ा अधचवट त टलेला 
केस. 
 
खुट स्त्री. खूि, हर्न्द्ह. 
 
खुटकिे अहि. हटकला झकवा थाबंहवला जािे. पहा : खुडकिे 
 
खुटखुट स्त्री. १. हवहशष् प्रकारर्ा बारीक आवाज (बीळ झकवा गवत क रतडिाऱ्या उंदरारं्ा, एकसारखा 
आहि हलकेर् थाप मारण्यार्ा झकवा ठोठावण्यार्ा, कडकड र्ावण्यार्ा झकवा तोडण्यार्ा). २. पोटात 
होिाऱ्या बारीक वेदना; र्ावल्यासारखे वाटिे; ग रग रिे; हतडीक; कळ. 
 
खुटखुटिे अहि. ख ट, ख ट असा आवाज होईल असे वाजिे. [ध्व] 
 
खुटखुटिे अहि. झकहर्त द खिे; ठ सठ सिे (पोट झकवा द खरे बोट यात); खदखदिे; तडतडिे; 
उडिे. [ध्व.] 
 
खुटखुटी स्त्री. १. (ताठ्याच्या अथवा तल्लख स्वभावाच्या मन ष्ट्यारे् उसासिे, जोरार्ा र्श्ास. २. 
हाव; कंडू; आग; सोस. 
 
खुटखुटीत हव. १. स टस टीत; आटोपशीर; लहान आहि ट मदार; आटोपता; घट्टसर; लहानसर 
(घर, शरीर, काम, संसार). २. स टस टीत; र् रर् रीत; खरपूस; क रक रीत; ख सख शीत; कडक व वाळलेले. 
 
खुटि, खुटिभर न. नागंरिीर्ा सरासरी पल्ला झकवा प्रमाि; बलैाचं्या शक्तीरे् प्रमाि. यार् 
अथी अऊटभर झकवा औटभर असेही म्हितात. पहा : औटभर [सं. क ठ्] 
 
खुटिे, खंुटिे सहि. बोटानंी हपळवटून अथवा नखानंी तोडून काढिे; तोडिे; ख डिे (भाजी, हद्वदल 
धान्द्यार्ी शेंग, किसे इ.) : ‘किसें ख झटजेहत कृषीवळन ।’ - म आहद ४९·११४. [सं. क ठ्] 
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खुटिे, खंुटिे अहि. १. गतीत व्यत्यय येिे, क ं हठत होिे, बदं पडिे; थाबंहवला, अडकहवला, रोखला 
जािे; स्तंहभत होिे; थाबंिे; उपयोग न होिे; थबकिे : ‘कन क्ष धातृषाहद आर्मत । ख ंटहलया ॥’ - ्ा ३·५६. २. 
(ल.) क ं हठत, हनरुत झर, गहतहीन, थक्क होिे; दाबली जािे; थंडाविे (उत्कंठा, आशा). ३. वारंवार हटून 
बसिे; द राग्रहाने हखळिीला येिे; समज तीला दाद न देिे; अडून बसिे. ४. त टिे : ‘दोर ख टला तो पहि 
होऊन गेला ।’ - ऐपो ९७. ५. कमी येिे, होिे; अप रे पडिे. [सं. क ठ् = अडथळा करिे] 
 
खुटन न. नागंरताना औत हफरण्यार्ी नेमलेली जागा; पल्ला. (माि.) पहा : खुटि 
 
खुटवळ  प . रोपार्ा वरर्ा भाग तोडल्यावर जहमनीत राहहलेला ख ंट. (क .) 
 
खुटवा प . (नाहवक) आपल्या सागरी हिीत येिाऱ्या झकवा बदंरात नागंर टाकिाऱ्या जहाजावरील कर 
: ‘ख टवा व जकात बािाई अमलात रे्ऊलाकडे जमा होत होता.’ - आंपव्य ४. 
 
खुटा प . ख ंटा. (व.) 
 
खुटाि न. हवडीरे् थोटूक. (क .) 
 
खुटािा  प . स तारं्ी ग ंताग ंत सोडहवण्यारे् एक यंत्र. 
 
खुटी स्त्री. खडखड आवाज होिारी, जनावराच्या गळ्यात बाधंलेली, लाकडी लोळी; घंटा. 
 
खुटीउपड हव. वात्रट. (िंाडी) 
 
खुटुरुटु  हिहव. हळूहळू; मंद गतीने; जडपिाने; रडतखडत; रेंगाळत (र्ालू काम, घोड्ार्ी 
र्ाल). 
 
खुट्ट न. जलद आहि बि आवाज; झकहर्त आवाज (दोन काठ्या परस्परावंर आपटल्याने िंालेला). 
[ध्व.] 
 
खुट्टावळी स्त्री. कानातील दाहगना : ‘शरे सोनीयाच्या रुकमाईच्या ख ट्टावळ्या ।’ - जसा ५२४.  
 
खुट्यार दवरप पवा न करिे. (गो.) 
 
खुड उद्गा. कोंबड्ा, कावळे इत्यादनना हाकलून देताना उच्चारायर्ा शब्द. 
 
खुड स्त्री. िाट; काट (कोवळ्या हरभऱ्याच्या शेंड्ार्ी वगैरे). 
खुडकिे अहि. १. स्नायूंच्या संकोर्ाने आखडिे; हखळल्याप्रमािे वाटून ताठ आहि जड होिे 
(अवयव). २. अडकिे; थाबंिे; थबकिे :‘वोहढजती मग ख डके । मृग  जैसा ॥’ - ्ा १४·१४८. ३. ख टिे. ४. 
पळून जािे. (व.) [सं. ख ण्डते] 
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खुडका प . हिंडकारिी; हेडसाविी; खडसाविी. (हि. देिे.) 
 
खुडकाणविे सहि. १. ख ड म्हिून पक्षयानंा हाकलून देिे. २. (ल.) हिंडकारिे; हाकलिे; धूत करिे; 
हेडसाळिे (हतरस्काराने). [ध्व.] 
 
खुडखुड स्त्री. १. प्रािाहंतक आर्का, आसडा, वळवळ. २. लहान पेटीत, डब्यात हात घालून 
शोधताना झकवा उंदीर इ. वावरताना होिारा आवाज; ख डबडू. 
 
खुडखुडिे अहि. १. थंडीने क डक डिे. २. (पोटात थोडेसे) ख टख टिे. ३. ख टख ट असा आवाज 
होिे. [ध्व.] [सं. क्ष द] 
 
खुडखुडा हिहव. हवहशष् प्रकारर्ा (पोटातील ख टख टण्यार्ा, कापण्यार्ा, थरथरण्यार्ा, दाताच्या 
कडकडण्यार्ा, मरिाऱ्या पक्षयाच्या फडफडण्यार्ा, मरिाऱ्या झकवा जखमी मन ष्ट्याच्या धडपडण्यार्ा इ.) 
आवाज करून. 
 
खुडखुडी स्त्री. हहवतापार्ी ह डह डी, कंप, काटा. [ध्व.] 
 
खुडखुडीत हव. १. पहा : खुटखुटीत. २. हलका व आटोपशीर; स टस टीत व लहानसर; र्पळ व 
हलक्या अंगार्ा. ३. खडखडीत; टिक आहि मजबतू (म्हातारा); कडक आहि स कलेला; कडक व 
क डक डीत; र् रर् रीत व क रक रीत; पूवी ओली असून र्ागंली वाळलेली (वस्तू). ४. आटोपशीर; ट मदार 
(घर, शरीर, काम). 
 
खुडगा, खुडगी प . स्त्री. गाडीच्या साटीर्ा ख ंटा; करळी. (को.) 
 
खुडिी स्त्री. धान्द्याच्या किसारं्ी तोडिी, वरे्िी, काटिी. 
 
खुडिे सहि. खोडून काढिे; र् कीरे् आहे असे दाखहविे : ‘हे आमरे् म्हििे ख डता न आल्याने...’ - 
ससावा ३·३७३. 
 
खुडिे सहि. हलक्या हाताने तोडिे : ‘जैसी वहरवहर पालवी ख हडजे’ - ्ा २·३०५. [सं. कंृतन] 
 
खुडिे सहि. वाकिे; ख रकटून बसिे : ‘भारद्वाज र्ाष परद ःखानें ख डती ।’ - ऐपो ३११. पहा : खुडकिे 
 
खुडतडिे, खुडतुडिे अहि. १. पहा : खुडिे १. २. दातानंी क रतडिे, तोडिे. 
 
खुडन स्त्री. पीक तयार िंाल्यावर धाडं्ार्ी किसे कापून घेिे. (व.) 
 
खुडबुड  स्त्री. हवहशष् आवाज (गवतात झकवा गाडग्यात उंदीर वगैरेच्या ख डब डीर्ा). [ध्व.] 
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खुडबुडिे अहि. ख डब ड आवाज करिे, होिे. 
 
खुडबुडाट प . मोठी ख डब ड. 
 
खुडबुळे  न. अशक्त, हकरकोळ देहयष्ीर्ा मािूस : ‘ते काय मारतंय ख डब ळं !’ - भ ज १९. 
 
खुडमुळ  न. फ लार्ी कळी. [सं. क डमल] 
 
खुडसिी स्त्री. १. पश्चात झाप; द ःख; अन ताप; खेद; ह रह र; रुखरुख (मनाला लागलेली). २. 
उत्कट इच्िा; डाव. [सं. ख ड] 
 
खुडसिी स्त्री. १. ख डिी. २. िाटिी. ३. खडसाविी, हिंडकारिी. 
 
खुडसिे  सहि. १. नखानंी ख डिे, तोडिे. २. खडसिे; िाटिे (िंाडे).(को.) ३. (ल.) 
खडसाविे; खडकाविे; हिंडकारिे. 
 
खुडा प . खंदक; खड्डा : ‘ऐसा अ्ान  अनाथ  बाप डा । पहडला भवख डा ।’ - ऋ ५५. 
 
खुडा प . शेंडा (रोपट्यार्ा). (वा.) खुडा करिे - लहान रोपारं्ी शेंड्ार्ी पाने ख डिे. 
 
खुडा हव. भाडंखोर; द ष्. 
 
खुडा, खुडे हव. १. स्नायूंच्या संकोर्ाने आजारी असलेला; ताठरलेला; आखडलेला; जडपिा 
आलेला (संहधवात, फार श्रम झकवा बठैक मारून बसल्याम ळे). २. (ल.) उल्लंघनीय; अल्प; तरून जाता 
येईल असा : ‘तया संसारुहा ख डा ।’ - गीता २·१८६५. 
 
खुडािा  प . ख डण्यास योग्य : ‘र्िा ख डािा जाला होता’ - लीर्पू ३६४. 
 
खुडी स्त्री. १. पावसाळ्यासाठी गलबतावर बाधंलेले िप्पर. २. गोठा (ग रारं्ा); ख राडे (पक्षयारें्); 
हवशषेतः वासरारं्ा लहान गोठा, िप्पर. ३. तबेल्यातील घोड्ारे् मूत सार्हवण्यार्ा खड्डा, मोरी, क ं डी. ४. 
शौर्कूपातील दगडी पायरी. (ना.) [क. कूड रु = बसिे] 
 
खुडी स्त्री. वीि; हबजवट (उंटार्ी). 
 
खुडी स्त्री. १. िंाडावरून आंबे खाली काढण्यार्ा लहान िेंला.२. किसे कापून त्यारं्ा घातलेला ढीग, 
अडी, अढी. 
 
खुडी हव. कजाग; द ष्; दाडंगी; क ढी (स्त्री). : ‘तोंडाळ मोठी ख डी ।’ - अमृत ९७. 
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खुडी पोहरी ग रारं्ा गोठा; पक्षयारें् ख राडे. (मोंगलाई). 
 
खुडीव हव. ख डलेली (भाजी इ.): ‘खािीवा ख हडवा तोहडवा । ...शाका वाहढली स्वान भवा ।’ - एरुस्व 
१४·१०४. 
 
खुडुकिे अहि. अडकिे. [क.] 
 
खुडुस न. शल्य : ‘श्रीमंत दादासाहेब अकस्मात इंद रास आले त्यास जाऊं द्याव ेतरी राज्यात ख ड स 
रहाते.’ - मझशयाकं ५. 
 
खुडूक स्त्री. १. कोंबडी आपली अंडी उबवते ती वेळ व हतर्ी कृती. (हि. बसिे.) २. सवच अंडी घालून 
िंाल्यानंतरर्ी अवस्था. यानंतर कोंबडी अंडी घालण्यारे् थाबंवते. [क.] 
 हिहव. (ल.) पाय पोटाशी घेऊन त्यानंा हातानंी हमठी मारून (बसिे.) 
 
खुडूक न. सवच पाने नाहीशी िंालेला िंाडार्ा सोट, ब ंधा. 
 
खुडे न. ख राडे; कबूतरखाना. 
 
खुड्डी स्त्री. शौर्ाला बसायर्ी जागा : ‘धावत धावत बाहेर जाऊन एकदम ख ड्डीवरर् बसलो.’ - स्मगा 
३९. 
 
खुि पहा : खूि. (वा.) खुि मारिे - संकेत झकवा इशारा करिे : ‘माहरती ख ि सरज्याच्या लोकालंा ।’ 
- ऐपो २१. 
 
खुिखुि स्त्री. १. झकहर्त मानहसक अस्वास्र्थ्य; संताप; खेद; ह रह र; खंत. २. क िक ि; क जब ज; 
क रब र. ३. (अहनहश्चत) ख मख म. [सं.क्वि] 
 
खुिखुििे अहि. १. ख िख ि आवाज होईल असे वाजिे (वादे्य) : ‘खिखिती टाळ ख िख हिती 
घागहरया ।’ - दाहव १६३. २. िोधाने नाकात बोलिे; आतल्या आत र्डफडिे; ध सफ सिे. 
 
खुिस, खुिसी, खुिशी, खुनस, खुनसी, खुनशी पहा : खुनस 
 
खुिणविे, खुिाणविे सहि. ख िेने, संकेताने दशचहविे; आ्ा करिे, सागंिे; मान हालवनू, डोळ्याच्या 
इशारतीने, दूरच्या उल्लेखाने हकवा सूर्नेने कळहविे : ‘कौहशक ऐशी ऐकता ंमात । ख िाहवत श्रीरामर्रंा ।’ - 
राहव ८·८७. 
  
खुिा स्त्री. १. ओळखण्यारे् हर्न्द्ह. (राजा.) २. हाताने, बोटाने झकवा डोळ्याने केलेला संकेत : ‘मला 
इतक्यातं बहरनाथानें ख िा केली.’ - हवहव ८·११·२०७. [क. खूि] 
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खुिामुद्रा स्त्री. खूि; हर्न्द्ह; म रा (ठसा याला व्यापक अथाने). 
 
खुिी हव. ममच्. 
 
खुतखाविी स्त्री. धनीि; यजमानीि : ‘वाहढताती नवजिी । ख तखाविी जािोनी ।’ - एरुस्व 
१४·१०१. [फा. ख द = स्वतः + खाझवद=मालक] 
 
खुतखुत  स्त्री. १. खदखद (उकळण्यार्ा आवाज). २. (ल.) ह रह र; रुखरुख; मनार्ी टोर्िी. 
३. उवारं्ा ब जब जाट. (राजा.) ४. गदी; दाटी; भीड; प जंका. (हि. पडिे.) (राजा.)[ध्व.] 
 
खुतखुतिे अहि. (र् न्द्यार्ी कळी हभजताना झकवा पािी कढताना) ख त् ख त् असा आवाज होिे; 
खदखदिे. 
 
खुतखुतिा प . म लारं्ी भात कली. (क .) 
 
खुतखुता भात ताकात प न्द्हा हशजवलेला हशळा भात; खतखत्या भात. 
 
खुतिी, खुतनी स्त्री. अर्धरेशमी व अधचस ती आहि वर पटे्टपटे्ट असलेले कापड : ‘ख तनीर्ी र्ोळी 
ख ंटीला.’ - राके ३५९. पहा : कुतनी [फा. ख तन] 
 
खुतिे, खंुतिे अहि. १. हटून बसिे; द राग्रहपूवचक हर्कटिे; आशकंिे; ग ंतिे; ओढते घेिे : ‘आता प्रमईं 
ख ंतलें  असे ।’ - ऋ ८७. २. ग ंतिे; ध्यान धरून बसिे : ‘तेहव त िें ठाझय नयन । ख ंतले त्याहस हाहर् हनरोध  ।’ 
- रास ३·४५४. [सं. क ं ठ] 
 
खुतपुत  स्त्री. १. ख रख र; ह रह र. (हि. करिे, लागिे.) २. सताविी; हट्ट; त्रास (लहान 
म लारं्ा). (हि. करिे, लाविे, लागिे.) [ध्व.] 
 
खुतबा, खुदबा, खुत्बा प . १. म सलमानातं दर श िवारी, महशदीतील नमाजानंतर झकवा राजा 
गादीवर बसल्यानंतर पार् (महंमद पैगंबर व त्यारे् र्ार उत झराहधकारी) साधंूर्ी आहि हवद्यमान राजार्ी स्तोते्र 
(प्रवर्ने) म्हितात ती. त्यावरून २. (ल.) गलबला; कलकल; कर्कर्. [फा.] 
 
खुति हव. अंतभूचत; आच्िाहदत : ‘तेजसामग्री वाढवी तहर रत्नाहर्ये गभीरे् ख तले रंग देखे’ - लीर्उ 
४१९. 
 
खुतिा हव. तटस्थ; क ं हठत; हनश्चय करून बसलेला : ‘बक  जैसा ख तला । मासेयासी ।’ - ्ा १८·६५४.  
 
खुता प . पूड; र्ूिच: ‘मायती माऊली हशकेकाईर्ा घेते ख ता ।’ - लोले ६८. 
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खुती स्त्री. खोती; मक्ता : ‘पानमळ्यार्ी ख ती घेतो ।’ - राके २८६. 
 
खुतुणजरे न. लोखंडी कड्ारे् हर्लखत. 
 
खुतू न. हशरस्त्राि : ‘अंगातं हजरे ख त  घालून ।’ - मदरु १·५२. [फा. ख द] 
 
खुतूत आत्मीय; खास : ‘आपि ख तूत गैरमाकूल सहसा वतचिार नाही.’ राजवाडे ८·१ 
 
खुत्कन, खुदकन हिहव. ख त् अशा आवाजाने एकदम (हसिे). 
 
खुद, खुद्द सना. स्वतः 

प . (ल.) (बायकी) पती; नवरा : ‘एकदा ंरे्ष्नें का ंहोईना, ख दद दादाला हवर्ारलं हदखील.’ 
-गाढवारं्ा गोंधळ (प्रफ ल्लता १२·७·२४). 

हव. १. स्वतःर्ा; मालकीर्ा; खासगी; आत्मीय; खासगत. २. (जोर व द जोरा देण्यासाठी) खास 
स्वतःर्ा. ३. (ल.) हवशषेतः राजार्ा. 
हिहव. स्वतः; जातीने. [फा.] 

 
खुदअखत्यार, खुद्दअखत्यार, खुद्य्शग्ख्तयार प . स्वचे्िा : ‘हें सल्लाहानें िंालें  झकवा 
ख द्य्यल्ख्तयारानें?’ - मइसा ५·५१. [फा. ख द + इल्ख्तयारी] 
 
खुद असामी, खुद्द असामी प . १. स्वतःच्या नावाने, हहमतीने प ढे येिारा मन ष्ट्य. २. स्वकतृचत्व. 
 
खुदकी  स्त्री. घोड्ार्ी द डकी र्ाल. [झह.] 
 
खुदकुशी स्त्री. आत्महत्या. [फा.] 
 
खुद खासा, खुद्द खासा हव. हिहव. (मी, तू, तो इ.) स्वतः; जातीने. [फा.] 
 
खुदखुद  स्त्री. १. (घोड्ार्ी) रग; र्मक; ख मख मी; पािी. २. उर्ंबळिे; उत; तृष्ट्िा; आग; हाव; 
सोस (स्पधा, महत्त्वाकाकं्षा, अहभमान यारं्ी). ३. ह रहूर; अस्वस्थता. 

स्त्री. प . (येिाराजािारारं्ी प ष्ट्कळवळे र्ाललेली व त्रासदायक) गडबड; गजबज; (लहान 
म लारं्ा) हट्ट; टकळी. 
खुदखुदकणर हव. खदखदून : ‘आन ख दख दकहर हास्य करती ।’ - लीर्पू ३·१६६. 
 
खुदगजय  हव. अप्पलपोट्या; स्वाथी. 
 
खुदगजी स्त्री. स्वाथच; अप्पलपोटेपिा : ‘ख दगजीवर नजर देऊन...’ - ऐलेसं ७·३५७०. 
 
खुदणनसबत हव. १. स्वतःसंबधंी. २. स्वतःवर अवलंहबत. 
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खुदपसंती, खुदपसंदी स्त्री. १. स्वतःर्ी मान्द्यता. २. (ल.) अहंमन्द्यता; गवच : ‘बाईर्ा प्रकार 
ख दपसंतीर्ा आहे.’ - मदबा १·१८८. 
 
खुदबळिे पहा : खुबळिे 
 
खुदरजाबंदी स्त्री. स्वतःर्ी मजी, ख षी : ‘धहियानंी ख दरजाबदंीने हनरोपहदल्हा तहर उत झम आहे.’ - 
भाब ८. 
 
खुदरत  स्त्री. शक्ती; सामर्थ्यच; क्षमता (हनषेधाथी प्रयोग). [फा.क रत] 
 
खुदरती  हव. हपवळ्या रंगारे्, कापसारे् (सूत) 
 
खुदरापादरा हव. १. बदफैली; काम क; बीभत्स; घािेरडा; अभर. २. झनदक; अवाच्य; हशवराळ 
(भाषि झकवा बोलिारा). ३. (व्यापक) वाईट; हभकार; गलथान; हनरुपयोगी (जनावर, वस्तू). [पादिेरे् 
हद्व.] 
 
खुदििे, खुदळिे, खुदडिे पहा : खंुदििे 
 
खुदवा प . राग. (िंाडी) 
 
खुदसनद स्त्री. राजाकडून झकवा म ख्य अहधकाऱ्याकडून हमळालेली सनद. 
 
खुदा प . प्रभ ; ईर्श्र;अल्ला. [फा.] 
 
खुदाई हव. ईर्श्री : ‘ख दाई आ्ेवर मन ष्ट्य हवर्ार करील ऐसें म्हितानंये.’ - ऐहट २·९१. 
 
खुदाई स्त्री. १. खोदाई; खोदण्यार्ी हिया : ‘खािीच्या ख दाईर्ें के्षत्र वाढत जातें त्याप्रमािें... द सरा 
खड्डा... खितात.’ - पदाव १·९२.२. खितीर्ी मज री. ३. (ल.) र्ौकशी, शोध. 
 
खुदा-ए-तआिा, खुदातािा, खुयतािा प . तेजोमय ईर्श्र; परमेर्श्र. 
 
खुदातसी स्त्री. ईर्श्राला हभिे; ईर्श्रभीरुता : ‘ख दातसी फहकरी तौरानें राहतात.’ - मइसा १·६३. 
[फा. ख दा + तसच = भीरु] 
 
खुदानखास्त उद्गा. ईर्श्र असे न करो ! : ‘तेव्हा ंनवाबानंन बह त समाधान केलें  कन ख दानखास्त बाशद 
आपनास राजेश्री पतंप्रधानासी हबगाड सहसा करिे नाहन.’ - पेद १०·२९. 
 
खुदानगान प . ईर्श्री. 
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खुदाबंदी कैलासवास; मृत्य.ू 
 
खुदायवंद, खुदावंत, खुदावंद प . १. प्रभ;ू खावदं; मालक; धनी.२. (संबोधनाथी) सरकार; 
महाराज. [फा.] 
 
खुदावंत न्यामत  श्रीमंत : ‘ख दावतं न्द्यामत रावसाहेब पंहडत प्रधान.’ - मइसा १०·१६५. [फा. 
ख दावदं +इ + हनआमत] 
 
खुदा हाफीज ईर्श्र त मरे् रक्षि करो. गावाला जाताना, हनरोप घेताना श भेच्िादशचक म्हिून असे 
म्हिण्यार्ा म स्लीम समाजात प्रघात आहे. 
 
खुदुखुदु  स्त्री. म क्त, लाघवी, मृदू हास्य. (हि. करिे.) 

हिहव. मौजेने; आनंदाने; पे्रमाने (हसिे); ख दख द; खदखदा. (हि. हसिे.) [ध्व.] 
 
खुद्द, खुद्दजातीने  पहा : खुद 
 
खुद्दाम खाहदम; र्ाकर. 
 
खुद्रकखुद्रक हिहव. द डक्या र्ालीने; ख र क असा आवाज होईल अशाप्रकारे.[ध्व.] 
 
खुदद्रा प . १. भातार्ी एक जात. (बे.) २. माशार्ी एक जात. 
 
खुनकी स्त्री. थंडाई; गार वारा. (व.) [फा.] 
 
खुनखराबा प . मारामारी. [फा. झह.] 
 
खुनचा स्त्री. (साबिार्ा कारखाना) साबिार्ा घट्ट रस ओतण्यासाठी जस्तारे् कड्ा असलेले भाडें.  
 
खुनस, खुन्नस प . स्त्री. आकस; र् रस; दंश; दे्वष; सूडब द्धी; द ष्ावा. (हि. धरिे, करिे, बाळगिे.) [अर. 
ख न्द्स] 
 
खुनसखोर, खुनसखोरा, खुन्नसखोर, खुन्नसखोरा हव. ख नशी. (व.) 
 
खुनसवाि, खुन्नसवाि, खुनसी, खुनशी हव. डूख झकवा ख नस धरिारा, आकसखोर; मत्सरी; र् रशी; 
द ष् ब द्धीर्ा; दे्वष्ा. [अर.ख न्नस] 
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खुनी हव. १. ज्याने खून केला आहे असा; वध करिारा : ‘ख न्द्ये पळूनगेले.’ - वाडसमा ३·८८. २. 
घातक; झहसक; मारेकरी; िूर. ३. ख नासंबधंी (म किमा, र्ौकशी, साक्ष, कयास इ.) ४. रक्ती (मूळव्याध). 
[फा. खून] 
 
खुनी स्त्री. (पािरहाट) आऱ्याला कोनार्ा मारलेला गोलटा. 
 
खुनेरा, खुन्यारा, खुनेरी, खुन्यारी, खुन्या घातकी; झहसक; ख नी. [फा. खून] 
 
खुन्ना हव. हगड्डा; ब टका; ख जा. (कर.) 
 
खुपकिा प . एक स गंधी रव्य. 
 
खुपट न. केसारं्ा ख ंट : ‘अंधारात न्द्हावी दाढीला ख पटं ठेवील.’ - बाहबब  १९१. 
 
खुपटा प . लहान गोटा; गारगोटी : ‘तो आंत ल खडे ख पटे आहार् देखे :’ - लीर्पू. ५४१. 
 
खुपिी स्त्री. टोर्िी; र् रर् र; जार्िी. 
 
खुपिे उहि. १. टोर्िे; बोर्िे; द ःख देिे; पीडा करिे (काटा, केस, शल्य यानंी) : ‘यथाथच तरी ख पिें 
। नाहन कविा ॥’ - ्ा १६·१२०. २. द खाविे; सलिे (डोळा इ.). ३. (ल.) डोळ्यात झकवा मनात 
काट्याप्रमािे, शल्याप्रमािे बोर्िे, सलिे : ‘अंतरन मृद  लोिी तैसा । कोिाही सहसा ख पेना ॥’ - भाराबाल 
११·२४६. ४. पश्चात झाप होिे. ५. मनात डार्िे; मनाला खािे; अस्वस्थता उत्पन्न करिे : ‘पहर त िंा बोल होता 
ख पत । हृदयामाजन ।’ - कथा ५·११·१६१. [सं. क्ष भ] 
 
खुपरा प . (डोळे आलेझकवा ख परी िंाली असता त्यार्ी) ख पिी; ठिका. (हि. येिे, जािे, होिे, 
फोडिे). 

हव. १. ठिकिारा; ख पिारा (ख पऱ्या िंालेला डोळा इ.). २. ख पऱ्या डोळ्यार्ा (मािूस वा 
डोळा). 
 
खुपरी स्त्री. १. पहा : खुपरा (हि. भरिे, लागिे). २. डोळ्यार्ा एक रोग; डोळ्यार्ी पापिी उलटून 
पाहहली असताना त्यावर हदसिारी बारीक, लाल, दािेदार प टक ळी.  
 
खुपरी स्त्री. खाऱ्या जहमनीवरर्ा झशपल्यारं्ा थर. 
 
खुपशा हव. १. जमाखर्ात एखादी बाब ल च्चेहगरीने घ सडून देिारा; ख पसिारा; घ सडिारा. २. जे जे 
आपल्या हाताशी येईल ते ते हखशात टाकिारा झकवा अपहार करिारा; भ रटा (र्ोर). ३. (ल.) बालंट 
घेिारा; क भाडंी. 
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खुपसिे  उहि. १. (एखाद्या पदाथात हात वगैरे) जोराने घालिे; घ सडिे; कोंबिे; भोसकिे; 
हशरहविे; दडपिे. २. खोर्िे; प्रहवष् करिे; हळूर् हशरकहविे; आत घालिे. [सं. क्ष भ् + पषृ्] 
 
खुपसदशमी स्त्री. जळते लाकूड किकेत झकवा भाकरीच्या हपठात ख पसून (मग ते हनलेप समजून) 
त्यार्ी केलेली दशमी, पोळी. 
 
खुपसुरती, खुपसुती स्त्री. सौंदयच; लावण्य : ‘म खर्रंार्ी काय वि च ख पस ती ।’ - अिूरार्ा पाळिा 
(पाळिेसंग्रह) २०. 
 
खुणपया प . ग प्त पोलीस; हेर. (ना.) [फा. ख हफया] 
 
खुणफया हव. हिहव. ग प्त; अंतस्थ; क हफया : ‘परंत  ख हफया म नशीबेगास रसद पावती केली.’ - हदमरा 
२·१५. [फा.] 
 
खुब पहा : खूप : ‘बेटाबेटी हाझत नरोटी देहतल हा ख ब समज हठवा ।’ - रामजोशी (मला ७९). 
 
खुबचार  प . डावपेर् : ‘फसत बालमपेंर् ख बर्ार मार लई होती ।’ - ऐपो ११०. 
 
खुबचे अहि. रागाने ब जिे. (गो.) 
 
खुबट न. आडवा दाडंा : ‘मानेला तागं्यार् ंख बट रुतल्यानं...’ - वानगी १३९. 
 
खुबड न. १. साधंा; संधी. २. क बड; पाठीरे् पोक. ३. (संहदग्धपिे) पाठ; किा; पाठीर्ा वरर्ा मिका 
(ज्यावर ओिें घेतले जाते तो); मानेर्ा काटा. (राजा. क .) (वा.) खुबड मोडिे - लटपटहविे; ते्रधा उडविे; 
गोंधळविे; क ं हठत करिे; घाबरग ंडी उडविे. 
  
खुबडी स्त्री. ख राडे. 
 
खुबडी, खुबा, खुबी पाण्यातील गोगलगाय (झकवा एक प्रकारर्ा मासा, कालव) व हतर्ी झशप; एक 
प्रकारर्ा शखं; लहान मासा. [सं. कूपक] 
 
खुबििे  उहि. क बलिे; र्ोपिे; मारिे; ख दलिे. 
 
खुबििे  सहि. हलहविे; हदरिे; गर्के खािे. [सं. क्ष ध + वल्] 
 
खुबसुरत, खुपसुरत हव. अहतशय स ंदर; देखिा; लावण्यपूिच; मनोहर. [फा.] 
 
खुबसुरती पहा : खुपसुरती 
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खुबळिे  उहि. (माडंीवर, हातावर घेऊन) इकडेहतकडे हालविे; वर फेकिे; िेंलिे (म लाला). 
अहि. १. (मूल माडंीवर) र्ळवळिे; वळवळिे. २. गर्के खािे; आंदोळले जािे (गाडीमध्ये झकवा 

घोड्ावर); घ सळले जािे; ठेर्ाळून हनघिे. 
 
खुबळे न. खळबळ; द राग्रह; ठाम नकार. 
 
खुबा प . १. शरीरार्ा उठून हदसिारा भाग, उंर्वटा (खादं्यार्ा साधंा, कमरेर्ा खवाटा - गोफा, 
मनगट, ग डघा इ., म ख्यत्व ेपहहले दोन): ‘वाघाच्या पाठीमागच्या ख ब्यात हशरला.’ - सूयोदय ४. २. (ल.) 
उंर्वटा; टेंगूळ; बाहेर आलेला टोकदार भाग (जमीन, िंाड इत्यादनर्ा). ३. कोपर. (गो.) [सं. ख ब्र, 
कूपक] 
 
खुबाट न. ख बा; कंबर. (राजा.) 
 
खुबाळ हव. अडर्िीर्ा; अवघड. 
 
खुबी स्त्री. १. रहस्य; तात्पयच; ममच; खोर्; मख्खी (एखाद्या गोष्ीतील). २. नीटनेटकेपिा; 
िंकपकपिा; अटकळ. ३. वैहशष्ट्ट्य; हवहशष् ग ि; उत्कृष्ता; य क्ती; ध्यानात ठेवण्याजोगे हर्न्द्ह (स्वभावारे्, 
प्राण्यारे्, एखाद्या काराहगराच्या कामारे्). [फा. खूब = स ंदर] 
 
खुबीखाबी स्त्री. लबाडी; बारकावा : ‘त्यानंा (क िब्यानंा) सभाधीटपिा नसतो आहि प राव्याच्या 
ख ब्याखाब्या व आडाखे माहीत नसतात.’ - गागंा ४३. 
 
खुबीदार हव. स रेख; नामी; मोहक; िानदार; उमदा; मजेदार. ३. य क्तीप्रय क्तीरे्; 
कौशल्यय क्त. 
 
खुबुट प . जहमनीवरर्ा लहान उंर्वटा. (व.) 
 
खुबेनाळ स्त्री. (जनावराच्या) खादं्यावरील खवदं, क्षत. (हि. पडिे). 
 
खुम स्त्री. रीत; र्ाल; हरवाज. (गो.) [फा. कौम] 
 
खुमखुम  स्त्री. क िक ि : ‘हा प्रकार काय आहे यार्ी ख मख म नानासाहेबानंा लागली.’ - स्मृहत 
७१. 
 
खुमखुम, खुमखुमी, खुमखूम, खुमखूमी स्त्री. १. धमक; रग; ताठा; मस्ती (भाडंिातील शरेास 
सव्वाशरे हमळालेल्यारं्ी). २. प न्द्हा भाडंि, मारामारी स रू करण्यार्ी वाट पाहिे व त्याकहरता उसळिे. ३. 
खाज; प्रबळ इच्िा (लढाई, भाडंि, सूड, वैभव यारं्ी) : ‘हातालंा त हिंया जरी ख मख मी होती तरी ते म के ।’ 
- केक ४२. (हि. मोडिे, हजरविे, येिे, स टिे.) 
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खुमिे न. १. तोंड; तोंडवळा; रे्हरा. (गो.) २. (ल.) नायकीि. 
 
खुमिॉ प . टोमिा. (गो.) 
 
खुमाच प . र्गं कारं्न गंजीफातील र्ौथा रंग झकवा उतरत्या बाजवातंील रंगापंैकी पहहला. 

स्त्री. १. वस्त्राहदकारं्ी सफाई, सूत, पोत. २. बंगला, घर इ. वस्तंूर्ा स रेखपिा, नीटनेटकेपिा, 
देखिेपिा, घवघवीतपिा, तेज, सौंदयच (रंग, रंगीत पदाथांर्ा). 
 
खुमारी, खुमाई स्त्री. १. उत्कृष्ता; नामीपिा; लज्जत; गोडी; स्वाद; र्वदारपिा; रुर्ी; उते झजक झकवा 
संतोषदायक ग ि (म ख्यत्व ेखाद्य व वास यासंबधंी); पहा : खुमाच २ : ‘या आमच्या साध्या वनभोजनातं काहंन 
हवशषे ख मारी यावी...’ - पाव्ह ४६. २. मौज; मजा; आकषचक दृश्य; सौंदयच : ‘दाखवी हकती थरकाउन गेंद 
ख मारी ।’ - प्रला २०७. ३. ख बी; ममच. ४. ईषा. (गो.) [फा. ख मार] 
 
खुमारीदार हव. स रेख; आकषचक : ‘बारीक आहि ख मारीदार द कूल वस्त्रानंी...’ - लोहटले 
१·१·३४१. 
 
खुमाशी, खुमासी  पहा : खमाच २ 

हव. ख मास नावाच्या गंहजफाचं्या बाजूसंबधंी. पहा : खुमाच १. 
 
खुमास पहा : खुमाच 

स्त्री. १. पहा : खुमाच १, २. २. स ंदरपिा; िंकपकपिा; गोंडसपिा; सौंदयच; शोभा (सामान्द्यतः 
वस्तू, रूप यारं्ी). पहा : खुमारी 
 
खुमासदार हव. स ंदर; उत झम; र्टकदार; अहतशय र्वदार. 
 
खुर प . टाप; शफ; हकत्येक जनावराचं्या पावलावर टिक त्वर्ा असते तो भाग; (क्व.) पाय; तंगडी 
: ‘घोडे यारं्ा ख र हवजाता ं।’ - हशव ५५७. पहा : खूर [सं.] (वा.) खूर खोडिे - ख रडत र्ालिे : ‘पाहंत तवं 
तो बैल  ख र खोहडत  असे.’ - लीर्उ ३२४. 
 
खुर प . पाढंरे कोड; पाढंऱ्या कोडार्ा र्ट्टा. (व.) [फा.] 
 
खुरकटिे, खुरकुटिे अहि. खरकटिे; भात, पीठ झकवा हशजलेले अन्न झकवा खरकटे यानंी (भाडें, 
हात) हलडहबडलेला असिे; खरकटा होिे. 
 
खुरकटिे, खुरकुटिे अहि. सरपटत जािे. पहा : खुरडिे 
 
खुरकटि, खुरकटिा, खुरकुटि, खुरकुटिा, खुरकटेि, खुरकटेिा, खुरकुटेि, खुरकुटेिा हव.
 १. पहा : खरकटेि. २. गदळ; घािेरडा; ओंगळ (मािूस). 
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खुरकतिे, खुरकुतिे, खुरखतिे, खुरखुतिे, खुरकुटिे अहि. १. र् रा होिे; मोडिे (नीट न भाजलेली 
भाकरी). २. ख ंटिे (िंाडे वगैरे). (कर.) 
 
खुरका, खुरकिी प . स्त्री. हतटकारा; हेटाळिी; हिंडकारिी. (हि. देिे, बसिे.) 
 
खुरकाढा प . हकालपट्टी. (व.) 
 
खुरकाणविे सहि. हतटकारिे; हिंडकारिे. 
 
खुरकी स्त्री. १. ख रातली घाि. २. गाय, म्हैस इ.र्ी वासरे जन्द्मल्याबरोबर याचं्या ख रारं्ा काढून 
टाकला जािारा भाग. 
 
खुरकूत, खुरखत, खुरगुटी न. स्त्री. ग राचं्या पायानंा होिारा एक रोग. हा ख राच्या बेर्क्यात होतो. 
 
खुरख, खुरखा प . त डविे; जनावराचं्या टापाखाली होिारा र् राडा : ‘वटार्ें रोप असे : तें सेळीया ं
मेंढीयार्ा ख रखन जाए :’ - दृपा ३९. 
 
खुरखुर, खुरखुरा, खुरखुरी, खुरखूर, खुरखूरा, खुरखूरी प . स्त्री. १. (आशनेे लागिारी) तळमळ; िं रिे; 
उत्कंठा; र् टप ट; (अहतशय तोट्याम ळे होिारे) द ःख; क्षोभ; आवगे. २. उतावीळ; अधीरपिा; उत्कटेच्िा; 
ह रह र. ३. धमक; हौस. (गो.) ४. ख मख मी, ईषा. [ध्व.] (वा.) खुरखुर उठिे, खुरखुरा उठिे, खुरखुरी 
उठिे, खुरखूर उठिे, खुरखूरा उठिे, खुरखूरी उठिे - घोड्ाच्या पोटात रोग होिे. (माि.) 
 
खुरखुर  स्त्री. न आवडिारी गोष् िंाल्याम ळे झकवा करावी लागल्याम ळे मनाला होिारा त्रास : 
‘ही लाडचसाहेबाचं्या मनातील ख रख र शकेडो प तळ्यानंी झकवा मानपत्राचं्या भेंडोळ्यानंी नाहीशी व्हावयार्ी 
नाही’ - लोहटले १·१·२६४. 
 
खुरखुरिे अहि. १. (मारण्यासाठी हात, बोलण्यासाठी जीभ) हशवहशविे; उत्कंहठत होिे : ‘द ष् 
दैत्यारें् हात पहा ख रख रती ।’ - (अिूर) पाळिेसंग्रह २१. २. उतावीळ, अधीर होिे (जाण्यास, करण्यास). 
[ध्व.] 
 
खुरखुरिे अहि. ख रख र आवाज करिे. 
 
खुरखुरमंुडा हव. त्रास देिारा; खाष्. 
खुरखुराट प . (ख रख रर्ा अहतशय) अहतशय र् टप ट; तळमळ; ह रह र; हाव; उतावीळ. 
 
खुरखोडी हव. लाथाळ : ‘ते ख रखोडी (गाइ) नस धी । पोसी कवि ॥’ - ्ा १३·६३६. 
 
खुरगिे, खुरगुिे, अहि. १. ख जट होिे; वाढ ख रटी होिे; ख रटिे. २. ख रडत र्ालिे; ढ ंगिावर 
सरपटिे. 
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खुरचा स्त्री. अव. ख दा; त कडे. [फा.ख दा] (वा.) खुरचा पाडिे – त कडे त कडे करिे. 
 
खुरचापा, खुरचाफा प . १. र्ाफ्याच्या िंाडार्ा एक प्रकार; पाढंरा र्ाफा; ढोपरर्ाफा. २. र्ाफ्यारे् 
फूल. 
 
खुरची, खुरशी, खुरशी, खुची - स्त्री. १. र्ार पायारें्, मागे टेकण्यासाठी पाठ असलेले, लाकडी, 
लोखंडी उंर् आसन : ‘थरथर हकहत कापंती वयस्कर उभे टाक नी ख रशी ।’ - ऐपो ३०४. २. खाबंाखालील 
उथळे, क ं भी; ठेप. ३. पहा : खुरजा. ४. शाळेतील म लानंा द्यायच्या हशके्षर्ा एक प्रकार; झभतीला पाठ टेकून 
व अधचवट उभे राहून (ग डघे मोडून) हात ग डघ्यावंर ठेविे. (हि. देिे.) ५. (ल.) अहधकारपद. [फा. क सी] 
 
खुरजी, खुजी स्त्री. (सराफार्ी पैशार्ी) थैली; कसा; हमीि. 
 
खुरजी, खुजी स्त्री. हवहशष् प्रकारर्ा गाहलर्ा. 
 
खुरट, खुरंट हव. १. ख जट; ठेंगिा; वाढ ख ंटलेला. २. थबकट; बसकट. 
 
खुरटिे, खुरडिे, खुरंटिे, खुरंडिे अहि. ख जटिे; वाढ ख ंटिे. 
 
खुरटपाय प . हगड्डा; आखूड पाय (धन्द्यास व इतरास अश भकारक). 
 
खुरटा हव. वाढ न िंालेला; ख जट; आखूड : ‘आपली ख रटी दाढी क रवाळीत...’ - श्रीयो १·४७५. 
(वा.) खुरटे घािून पडिे - पाय पोटाशी घेऊन, अंग आखडून िंोपिे. 
 
खुरट्या पायाचा, खुरंटपायी, खुरंटपावल्या, खुरडेपायाचा हव. अभागी; कपाळकरंटा. 
 
खुरडिे  अहि. ढ ंगिावर सरपटिे; भ ईसरपट जािे. [ध्व.] 
 
खुरकडबी स्त्री. (कडाक्याच्या वादप्रसंगी) बसण्यार्ी पद्धत; शरीरार्ा तोल प ढे टाकून ग डघ्यावंर, 
नळीवर झकवा पायाच्या बोटावंर बसिे. 
 
खुरडी स्त्री. करवटंीतून काढलेला खोबऱ्यार्ा त कडा. 
खुरतडिे, खुरतुडिे उहि. (नखे, दात यानंी) क रतडिे; ख डिे. 
 
खुरतनावा घोड्ाच्या मागील पायानंा तािून बाधंायर्ी दोरी. 
 
खुरतविे सहि. जमीन, खळे पािी मारून र्ोपिे. बलै हतवड्ास जोडून बैलाकडून जमीन घट्ट 
करून घेिे. 
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खुरतोडी हव. लाथाळ (गाय) : ‘ते ख रतोडी न सधी । पोषी कवि ॥’ ्ा १३·६३८. 
 
खुरद, खुरदा, खुरदेकरी, खुरदेसानक पहा: खुदय, खुदा 
 
खुरदमा  प . १. (धक्काब क्की, ओिें, अहतशय श्रम इ. म ळे) आलेली थकावट; िंालेली द दचशा; 
बेजारी. २. ख दडलेली, ग धडलेली, र् रडलेली ल्स्थती; ख रदा; र्क्कार्ूर (पशू, वस्त्र, गाडी यारं्ा दिकावनू 
झकवा बेपवाईने वापरल्याम ळे िंालेला). (हि. करिे, घालिे.) [फा. ख दा = त कडा] 
 
खुरदळिे हि. ख रानंी जमीन त डविे. 
 
खुरदळा , खुरंदळा, खुरंुदळा प . १. पहा : खुरदमा. २. र्क्कार्ूर (मडक्यारं्ा); र् रा; भ गा 
(भाकरीर्ा). (वा.) खुरदळा होिे, खुरंदळा होिे, खुरंुदळा होिे - जहमनीवर जोराने पाऊल पडून माती 
हनघिे; जमीन उखीरवाखीर होिे. (माि.) 
 
खुरणनसात, खुरणनशी, खुरनीस : प . स्त्री. नमन. ‘यािें उठोन ख रनीस करोन आजच केला की...’ - 
भाब २६. पहा : कुर्णनसात : 
 
खुरपट्टी  स्त्री. (र्मच.) ख रे काढण्यासाठी कापलेली पट्टी. 
 
खुरपि  न. १. ख रपलेले गवत, ति. २. पहा : खुरपे (व.) 
 
खुरपिी  स्त्री. ख रप्याने ति, गवत काढिे; झनदिे. २. ख रप्याने खडबडीत जमीन साफ करिे : 
‘त वा ंख रहपला स्वहस्तें मळा ।’ - महहपहतस्तोत्रमाला, पाडं रंगस्तोत्र. ३. कोवळ्या नारळातील खोबरे हातानंी 
काढिे. [सं. क्ष र] 
 
खुरपिे  सहि. शतेातील ति गवत ख रपण्याने तोडून काढिे. 
 
खुरपी स्त्री. १. (तव्यावरील भाकरी, पोळी उलथण्यारे्) उलथिे; कलथा. २. दूध, पाक इ. ढवळण्यार्ा 
मोठा कलथा. ३. एक प्रकाररे् फावडे. हे ख रप्याहून थोडेसे हनराळे असते. ४. ख रपे. 
 
खुरपे, खुरपा न. प . १. ख रपण्यारे् हत्यार; लहान बाकदार हवळा (गवत, ति काढण्यार्ा). २. 
(सामा.) शस्त्र : ‘मा तकार्ें ख रपें । खाडेंकोिा ।’ - अमृ ६·२४. ३. खोरे; फावडे. ४. (साबि कारखाना) 
साबिार्ा रव हलहवण्यार्ा लाकडी दाडंा. ५. (र्मच.) र्ामडे ओढण्यारे् झकवा तािण्यारे् हत्यार. [सं. क्ष रप्र] 
(वा.) खुरपे िाविे, खुरपा िाविे - फार पैसा ओढिे. 
 
खुरबाि, खुबाि  न. १. आह ती; बहलदान; उतारा; ओवाळिी : ‘जीव प्राि तंूवर ख बाि ।’ - 
प्रल २०४. २. अहतशय आसक्त, अन रक्त िंालेला मािूस, वस्तू. पहा : कुरबाि [फा. क बान] 
 
खुरबुराट प . खडबड. पहा : खुडबुडाट 
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खुरबेटी  स्त्री. १. एक प्रकारर्ा मासा, कालव. २. गोगलगाय. 
 
खुरब्या  न. म ंग्यारं्ी एक जात. (क .) 
 
खुरमा, खुमा प . मोठी खारीक. [फा.] 
 
खुरमांडी स्त्री. ग डघे मोडून पाय मागे घेऊन पावलावंर बसिे. राजदरबारी हे आसन घालून 
बसण्यार्ी रीत होती. 
 
खुरमंुडी  स्त्री. हनरहनराळ्या प्रसंगी शळे्या, बकरी मारण्याच्या वळेरे् संबहंधतारें् हक्क. 
 
खुरमंुडी  स्त्री. पाय आहि डोके एकत्र बाधंिे; ग डघ्यात डोके ख पसून बसिे; डोके व पाय एके 
हठकािी आिून हनजिे;  अंगारे् गाठोडे करून हनजिे (मािूस, पशू यानंी). (हि. वळिे.) (वा.) खुरमंुडी 
करिे, खुरमंुडी करून टाकिे - जेरीस आििे. खुरमंुडी वळिे - अहतशय अशक्तपिा येिे. खुरमंुडीस येिे, 
खुरमंुडी घािून बसिे - जेरीस येिे; पराहजत होिे; हताश होिे. 
 
खुरवडा  प . पक्षयारें् ख राडे. 
 
खुरवत  हव. साफ; तयार. (व.) खुरवत करिे - मळिीरे् खळे ओले करून त्यावर बलै हफरवनू 
त्याच्या ख रानंी जमीन घट्ट बसविे. (व.) 
 
खुरकशग खुरशी  स्त्री. एक मोठे िंाड. 
 
खुरष्िी, खुरसिी ओवा, खुरसिी तीळ, खुरसिी हळद  पहा : खुरासनी 
 
खुरसंणध, खुरसंधी प . घोड्ाच्या कूर्मर्केच्या खालर्ा अवयव. - अर्श्प १·६३. [स.ं] 
 
खुरसानी कोहळे  ताबंडा भोपळा. (व.) 
 
खुरसीनामा, खुशीनामा प . वशंावळ; वशंवृक्ष; हपढ्या दाखहविारा नकाशा. लक्षिेने हपढी असाही अथच 
होतो : ‘खाली हलहहलेल्या सनदपत्राच्या नकला व ख शीनामा म तालेत आिून...’ - दसकैया २३९. 
खुरंदळिे, खुरंुदळिे उहि. १. त डहविे; त डवनू खराब करिे. २. (ल.) हर्रडिे; क सकरिे; 
हनष्ट्काळजीपिाने, बेपवाईने वापरिे; र्ोळामोळा करिे; ख ंदळिे. [सं. ख र + दलन] 
 
खुरा, खुऱ्या,खरे  प . न. नालबदं, सोनार, हघसाडी इ. रे् ठोकण्यारे् साधन; एक प्रकारर्ी ऐरि; 
वटागं; संध. वत चळाकार दाहगन्द्याला तोंड बसहवण्यासाठी झकवा पैलू पाडण्यासाठी जहमनीत, लाकडात झकवा 
अन्द्यत्र उभा करण्यार्ा इंग्रजी ‘टी’ आकारार्ा पोलादी त कडा : ‘लाटा ख रा ही मायार् आकारही स विारे्...’ 
- यथा १२·५१३. 
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खुरा प . १. जोडा, वहाि यारं्ी टार्; टारे्खालर्ा भाग. २. टारे्खालरे् त कडे. (हि. लाविे.) 
 
खुराक प . १. शल्क्तवधचक आहार, खाद्य; ग रे प ष् व्हावीत म्हिून त्यानंा देण्यात येिारी पेंड इ. २. रतीब; 
खािे. [फा.] 

स्त्री. १. खाण्यार्ी मात्रा, नेमिूक; शरे; भत झा (पैसा झकवा अन्न). २. (क्व.) अन्नार्ा प्रकार, प्रमाि. 
 
खुरानपानी प . बहक्षसी (िंाडी). 
 
खुराट प . ख ंट; खराटा : ‘क वासना टोळारं्ी पडे उडी । समूळ सशेंडी ख राट ।’ - एभा १०·५१८. 
 
खुराटिे  अहि. ख रट होिे, वाढ थाबंिे. पहा : खुरंटिे 
 
खुराड, खुराडे न. १. घरटे; खोप; कब तरखाना (यात प्रत्येक पक्षयाला एक एक लाकडी खि 
असतो). २. गोठा; लहान गोठा (वासरासंाठी). ३. (ल.) लहान घर. ४. (ब रुडी) भाजी ठेवण्यार्ी लहान 
ब रडी, करंडी. [सं. क टीर] 
 
खुरासनी, खुरासानी, खुरासािी,  स्त्री. खरीपात येिारी तीळ; कारळे इ. हपके. 

हव. खोराखान प्रातंातील (ओवा, तीळ, हळद इ.) [फा.] 
 
खुरी स्त्री. ग रारं्ी बसण्यार्ी जागा. 
 
खुरी स्त्री. एक लहान जंगली िंाड. 
 
खुरी स्त्री. स री : ‘तेयाहर्या ंख हरया घेतहलया :’ - लीर्उ ९९. 
 
खुरी स्त्री. िंाडावरून आंबे, फ ले काढण्यार्ी लाबं दाडंीर्ी जाळी; िेंलिी. 
 
खुरी स्त्री. १. नखीप्रमािे प ढे येिारा (वासराचं्या इ.) ख रार्ा प ढील भाग; गेळा. २. ग रार्ा एक रोग; 
पायख री. हा रोग ग राचं्या ख रास जसा होतो तसा तोंडासही होतो, त्यास तोंडख री म्हितात. (व.) ३. 
फाकलेल्या ख रार्ा एक भाग. 
खुरी स्त्री. पाभर; हतफि. 
 
खुरीमंुडी स्त्री. १. (द खण्यातून मािूस उठल्यावर नवसाप्रीत्यथच) देवाप ढे बकरे, मेंढी मारून हतरे् 
खूर आहि डोके देवाला वाहण्यार्ा हरवाज. २. पहा : खुरमंुडी 
 
खुरूप न. घर करून बसलेल्या काट्याने िंालेले उबािू; भोवरी; काटा बोर्ण्याने आलेली सूज. पहा 
: कुरूप 
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खुरे न. पायतिार्ी टार्. पहा : खुरा, खुऱ्या 
 
खुरेटी स्त्री. गोगलगाय. पहा : खुरबेटी (को.) 
 
खुची, खुशी पहा : खुरची 
 
खुदय हव. १. कहनष्ठ; अहधक लहान. एकार् नावार्ी दोन गाव ेअसल्यास लहान गावास म्हितात. २. 
लहान; िोटा; धाकटा (वयाने). [फा.] 
 
खुदयखत  न. खरेदीखत : ‘जहमनीर्ी ख दचखते हरहवली जात अथवा गहाळ होत.’ - शसौ ५१. 
 
खुदयबुजरूख हव. लहानथोर : ‘हें सवच ख दचब जरूख यासं माहीत आहे.’ - वाडकैफीयत १००. (वा.) 
खुदयबुजरूख करिे - हस्तके्षप ढवळाढवळ करिे; घालमेल करिे. 
 
खुदय सानक, खुदा सानक स्त्री. १. भ क्त अन्न. २. (ल.) परत न हमळिारे इनाम, जमीन, वतन. 
पहा : सानक 
 
खुदयसाि हव. कहनष्ठ; लहान; अप्रौढ; अल्पवयी; अनन भवी : ‘ते ख दचसाल या कामा योग्य नाहन.’ 
- पेद २५·७९. [फा. ख दच] 
 
खुदयळ प . कंदन; ख ंदलाख ंदली; त डविी : ‘रिीरि ख दचळ माडंला ।’ - ऐपो ८६. [सं. ख र + दल्] 
 
खुदा प . १. िोटी, कमी हकमतीर्ी नािी; स टे पैसे; मोड; हर्ल्लर. (हि. करिे.) २. फ टक्या, 
हिन्नहभन्न िंालेल्या वस्तूरे् त कडे (मडकी, भाडंी इ.रे्) ३. आंद ळिे, गर्के बसिे याचं्या योगाने, अंग रगडून, 
घ सळून हनघाल्याने िंालेली अवस्था. पहा : खुरदमा १. ४. (ल.) मोठ्या मािसाचं्या जमावातील म लारं्ा 
सम दाय. ५. (ल.) नाश. [फा.] 
 
खुदाळा, खुदुयळा  प . मोडतोड; र्क्कार्ूर : ‘(गाडी) एका दगडावरनं प ढच्या खड्ड्ात पडताना 
डाव्या बाजूच्या र्ाकाचं्या आऱ्यारं्ा ख द चळा िंाला.’ - खळाळ १४०. 
 
खुदेकरी, खुदेवािा प . मोड देण्याकहरता स टी नािी ठेविारा मािूस. 
खुपयडना  हि. १. तात्प रती फोडिी देिे. २. घोळिे. (िंाडी.) 
 
खुपा प . उसार्ा रस घोळण्यार्ा मोठा सराटा, उलथिे. 
 
खुपी पहा : खुरपे (खा.) 
 
खुबाि एक लढाऊ हत्यार. 
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खुमयसना हि. क ढिे. (िंाडी) 
 
खुमारोटी स्त्री. खारका घातलेली पोळी; रोटीर्ा एक प्रकार. 
 
खुशीद प . सूयच. [फा.] 
 
खुशीद जुहूर सूयाप्रमािे स्पष्. [फा.] 
 
खुसंदगी स्त्री. आनंद; संतोष : ‘म् कूर दयाफ्त जाला व खातरेस हबस्यार हबस्यार ख संदगी 
जाली.’ - भाऐपयाव ४६. [फा.] 
 
खुसावेि स्त्री. स दशचन वेल. (गो.) 
 
खुि प . (पािी, दूध इ. र्ा) र् ळका. (भर याबरोबर उपयोग) : ‘ख लभर दूध घेतलं.’ - सोमवारार्ी 
कहािी ११. [सं. क्ष ल्ल] 
 
खुििे अहि. उघडिे. लक्षिेने प ढील काही अथच - १. (ल.) फ लिे; उमलिे; प्रसन्न होिे (अंतःकरि, 
स्वभाव). २. उदयास येिे (दैव, नशीब). ३. स्पष्, तकतकीत, उठावदार होिे. (रंग, कपडा). ४. उघडिे; 
थाबंिे (पाऊस). ५. ब हद्धगम्य, स्पष्, कळेल असा होिे (बेत, इंहगत). ६. शोभिे; साजिे, साजरे होिे. ७. 
प ढे येिे; आपल्या सवच ग िानंी व ब द्धीने र्मकिे. (वा.) खुििे खुिून खेळिे - मोकळ्या मनाने, बेशक लढिे 
: ‘परंत  हे इंगे्रजास फार हभतात, ख लून खेळत नाहीत.’ - इसहदमरा [सं. क्ष र] 
 
खुिता भाव (अथच.) रोख्याचं्या भाडंवली बाजारात, हदवसाच्या व्यवहाराच्या आरंभी असलेल्या, 
रोख्याच्या र्ालू हकमती. 
 
खुिपी स्त्री. (सोनारी) गोल घ मट व त्या मधोमध उभे हशखर राखून सोन्द्याच्या अगर र्ादंीच्या परयारे् 
ताइताप्रमािे तोंडाशी बसहवण्यासाठी केलेले टोपि. 
 
खुिवटिे अहि. खूष होिे : ‘झकहर्तशा ख लवटून त्या म्हिाल्या...’ - अगहतका ७६. 
 
खुिवर स्त्री. न. लार्; लालूर्. 

स्त्री. १. र्ोरीच्या झकवा लबाडीने हमळवलेल्या वस्तंूर्ा ग प्त साठा. २. मालकापंैकी झकवा 
भागीदारापंैकी एखाद्याने (स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी) समाईक मालमते झर्ा आपिासंाठी र्ोरून 
ठेवलेला भाग (पैसा, हजन्नस यारं्ा). ३. घरातील कत्या मािसाच्या न कळत प रून ठेहवलेले रव्य; असल्या 
प्रकारर्ा ग प्त साठा करिे : ‘केली ख लवर शवेटन म िर देतील दगा । कजारे् डोंगर दाहवतील करून वर 
त्या बगा ।’ - पला ८५. (हि. करिे.) (को.) 
 
खुिस ख लासा; हनिचय तात्पयच; कारि; हेतू : ‘वरकड तीन म िे सामान्द्यर्, ख लस दोन हकल्ले व पार् लाख 
रुपयारं्ा म ल ख यावर आला.’ - मझशयाका २८७. 
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खुिा हव. १. मोकळा; उघडा; बहंदस्त नसलेला (माल, जागा, गठ्ठा). २. बोडका; अनाच्िाहदत 
(अंबारीहवरहहत हत झी, खोहगराहशवाय घोडा, पलािाखेरीज उंट). ३. हरते; खाली; मोकळे (भाडें, घर, 
जागा). ४. मनमोकळा; क ढा नसलेला. ५. (ल.) अहनहश्चत; अहनयहमत; हनरंक श इ. जसे :- ख ली म दत = 
अहनहश्चत, न ठरवलेली म दत, ख ली र्ाकरी = हवी तेव्हा सोडता येण्यासारखी र्ाकरी. ६. स्पष्; उघड; 
खडखडीत; साफ (भाषि). [सं. क्ष र] 
 
खुिा प . वाळहवलेली फळभाजी; उसऱ्या. (व.) 
 
खुिा प . फोड; त कडा; कप. (र्रंप री) 
 
खुिा प . कवडीच्या जातीर्ी मोठी, उंर् व पाढंरी झशप. 
 
खुिा घटस्फोट म सलमान स्त्रीने आपिहून आपल्या मेहेरपैकी काही भाग अथवा सवच सोडून देऊन घटस्फोट 
घेिे. 
 
खुिाटिे अहि. ख लिे; खूष होिे. 
 
खुिाड, खुिाडे पहा : खुराडे 
 
खुिा पदर सदार्ार;हनष्ट्पाप वतचन (हववाहहत स्त्रीच्या बाबतीत). 
 
खुिा प्रश्न ज्या प्रश्नारे् उत झर वस्त हनष्ठ प्रश्नासारखे अगदी हनहश्चत नसते असा प्रश्न. उदा. वाक्यपूती 
करण्यास हदलेला प्रश्न झकवा हनबधंवजा वा स्पष्ीकरिात्मक प्रश्न. 
 
खुिा बाजार (अथच.) जेथे ग्राहक व हविेते याचं्यातील ख ल्या स्पधेम ळे मागिी प रवठ्यान सार वस्तूर्ी 
झकमत हनहश्चत होते अशी बाजारपेठ. 
 
खुिा रंगमंच पहा : खुिे रंगमंणदर 
 
खुिावट स्त्री. सजावट; शोभा; सौंदयच; उठून हदसिे. 
खुिा व्यापार आयात मालावर जकात नसिे; म क्त व्यापार. 
 
खुिाशाचा हव. १. मोकळा; स्पष्ीकरिात्मक. २. (ल.) आतबाहेर नसलेले; मोकळे (भाषि). 
 
खुिास हव. १. मोकळे; प्रशस्त; बहंदस्त नसलेले (प्रदेश, स्थळ). २. म क्त; अहनयंहत्रत. ३. अकपट; 
मनमोकळा; हनष्ट्कपटी. [फा.] 
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खुिास, खुिासा प . १. मनमोकळेपिा : ‘ख लासा बळकट िंाला.’ - पया ३७५. २. श द्ध भाव : 
हर्त झातंील ख लासा व अहवाल जाहीर व्हावा.’ - मइसा ७·९२. 
 
खुिासा  प . १. अथच; मतलब; उिेश; आशय; धोरि; अहभप्राय; उकल. (भाषि, लेख यार्ा). 
(हि. काढिे, हनघिे). २. हनवाडा; हनकाल; हनिचय. ३. स्पष्ीकरि. ४. सार; हनष्ट्कषच; साराशं : ‘त्यार्ा 
ख लासा हार् कन अंतवेदनत मऱ्हाटे न आिाव.े’ - मइसा ६·३०८. [फा.] 
 
खुिासा प . १. हनहश्चन्द्ती : ‘ख लाहसयानें असत जावें.’ - ऐलेसं १·१६९. २. पेर्म क्त : ‘वरकडारं्ा 
सरंजाम ख लासा, यारं्ा सरंजाम स टलार् नाहन.’ - ऐलेसं २·८४५. ३. मोकळेपिा; ख लेपिा. 
 
खुिासेवार हिहव. माहहती देऊन; स्पष् करून; समजेल अशा प्रकारे; तपशीलवार. 
 
खुिीकैद स्त्री. १. बेड्ाहंशवाय कैद. २. नजरकैद; इकडेहतकडे हफरण्यास मोकळीक असलेली 
कैद. पहा : खुिा 
 
खुिे हव. (जरतारी धंदा) रेशमावर हवरळ ग ंडाळलेली तार असलेले. 
 
खुिे न्यायािय जनतेला अहनबधं प्रवशे असलेले, खटला र्ालहविारे न्द्यायालय. 
 
खुिे बंदर (अथच.) ज्या बदंरामध्ये हनयात करण्यासाठी परदेशातून आलेल्या मालावर जकात 
आकारली जात नाही असे बदंर. अशा सवलतीम ळे आधी आयात जकात घेऊन ती प न्द्हा परत करण्यार्ा 
अकारि व्यवहार टाळला जातो. 
 
खुिे मागिीपत्र (अथच.) उद्योग व्यवसायाला आवश्यक असा माल हवहशष् उत्पादकाकडून आिण्यार्ी अट 
नसलेले मागिीपत्रक. 
 
खुिे रंगमंणदर तात्प रता झकवा कायमर्ा रंगमंर् बाधूंन नाटक इ. करण्यार्ी जागा. 
 
खुिौरी  स्त्री. रंग; शोभा; ख लावट : ‘आनंदार्ी ख लौरी हारतली ।’ - भाए ९०. 
 
खुल्द प . स्वगच. [फा.] 
 
खुल्दमकान स्वगचस्थ; स्वगचवासी; हदवगंत. [फा.] 
 
खुल्लमखुल्ला हिहव. मोकळ्या मनाने : ‘ख ल्लमख ल्ला गोष्ी िंाल्या, तर साऱ्ये गैरसमज दूर होऊन 
जातील.’ - श्रीयो १·२२८. 
 
खुल्ला हव. सरळ; ख ला; मोकळा; उघड : ‘तो ख ल्ला सवाल टाकतो.’ - हवभतू ९४. 
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खुवा प . ‘टोप’. - (तंजा.) 
 
खुश हव. आनंहदत; संत ष्; तृप्त; प्रसन्न. [फा.] 
 
खुशकी, खुश्की स्त्री. १. जमीन; भभूाग. २. भहूममागच. ३. जहमनीवरील जकात, स्थलमागाने येिाऱ्या 
मालावरील जकात. ४. कृहत्रम हरत्या न हभजवलेली कोरडी जमीन. [फा.] 
 
खुशखत न. स रेख अक्षर; स ंदर हलपी. [फा.] 
 
खुशखणरदी स्त्री. आपख शीने खरेदी; हबनआग्रही व्यापार. 
 
खुशखुमी स्त्री. आनंद; समाधान : ‘ते पोहोंर्ून ख शख मी हासल जाहली.’ - मइसा १०·११८. 
[फा.] 
 
खुशतबाई मजीप्रमािे : ‘हनव्वळ गाठ पडल्यास काहंन ख शतबाई जाब आज उद्या असेर् होत असते.’ - 
मझशयाकंा ३७५. 
 
खुशबू, खुशबो, खुशबोई, खुशबोय स्त्री. स गंध;स वास; अत झर : ‘ख शबोई अत झर लाव ूराजसा ।’ - 
सला ७८. [फा.] 
 
खुशम हव. ख शाल. 
 
खुशमजी स्त्री. १. मान्द्यता; अन कूलता; ख शी. २. प्रसन्नहर्त झ; र्ागंली वृत झी; स्नेहभाव; आनंदीपिा 
: ‘नबाबानन ख शमजीनें आम्हासं... पत्रें पाठहवलन.’ - ऐलेसं ७·३४५३. 
 हव. १. मान्द्य असिारा; कबलू करिारा. २. र्ागंल्या वृत झीर्ा. [फा.] 
 
खुशमस्करी स्त्री. ख शामतखोरी; तोंडप जेपिा; थट्टामस्करी; प ढे प ढे करण्यार्ी वृत झी. 
 
खुशमस्कऱ्या प . १. थट्टामस्करी करिारा; हवनोदी; थटे्टखोर. २. हवदूषक; राजाजवळील गमत्या. 
३. तोंडप ज्या; ख शामतखोर; स्त हतपाठक. 
 
खुशणमजाज हव. आनंदी. [फा.] 
खुशमौज स्त्री. िीडा; गंमत; खेळ; करमिूक. 
 
खुशमौजा, खुशमौजी हव. गािेबजाविे, हसिेहखदळिे, थट्टामस्करीत आनंद मानिारा; 
ख्यालीख शालीत असिारा; रंगेल. [फा. ख श + मजाह्] 
 
खुशरजावंत, खुशरजावंद हव. रुकार, मान्द्यता देिारा; राजी; कबलू. [फा.] 
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खुशरंग  हव. आनंदी; र्ैनी; हवलासी. 
 
खुशवख्त, खुशवख्ती स्त्री. १. उल्हासार्ा काळ; आनंददायक प्रसंग; मन प्रसन्न असण्यार्ा काल. २. 
स खावह, समाधानकारक ल्स्थती, अवस्था. 
 
खुशा मौज; र्ैन; थटामस्करी. 
 
खुशाद हव. मोकळा; स टा : ‘हात ख शाद होईल ते समयन मागती लोक ठेवावयास उशीर काय?’ - 
मइसा १·४६३. [फा. क शाद] 
 
खुशामत, खुशामद स्त्री. रुरे्ल असे हप्रय भाषि; स्त ती; हाजंी हाजंी; आजचव; थ ंकीिेंलिी; 
तोंडप जेपिा (भाषेर्ा, हियेर्ा). [फा. ख श + आमद] 
 
खुशामतखोर, खुशामतगो हव. खोटी स्त ती करिारा; ख शामत करिारा; तोंडप जे; स्त हतपाठक; 
गोड बोलिारे; हाजंीहाजंीखोर : ‘नवाबाजवळ म साहेबातं कोण्ही मातबार नाही. अवघे ख शामतगो आहेत.’ 
- पेद २५·८४. ‘सरकारच्या ह क मार्ी अंमलबजाविी करिारे भेदरट झकवा ख शामतखोर झहदू अहधकारी 
थोडेथोडके नव्हते.’ – जीसे ३८२. 
 
खुशामततिबी स्त्री. स्त हतहप्रयता : ‘पाटीलबाबारं्ी मजी ख िपसंती व ख शामततलबी बह त.’ - हदमरा 
१·२५९. 
 
खुशामतदोस्त हव. स्त हतहप्रय : ‘ख शामतदोस्त असंू नये म्हिजे आत्मस्तवावर प्रीती नसावी.’ - ऐस्फ ले 
४८. 
 
खुशामती, खुशामत्या, खुशामदी हव. ख शामत करिारा; तोंडप ज्या : ‘ख शामहत ग लाब हा र्टक 
र्ूटक्या वाजवी ।’ - गािे (काशीकडील) : ‘झहद स्थानी मािूस ब्राह्िापासोन अहतशूर व म सलमान पावेतों 
दगाबाज, मात्रागमनी, बेइमान, ख शामदी व तत्कालंर् हनदचय, प्राि घेिार पोटच्या संतानापावतेों...’ - 
ऐस्फ ले १०३. [फा.] 
 
खुशाि  हव. १. स खी; स खसंपन्न; संपत झी व स्वास्र्थ्य असिारा; आनंदी : ‘ह्या फौजा गेल्या 
म्हिोन इंग्रज व मोंगल फार ख शाल जाहले.’ - ऐलेसं ९·४५२६. २. स खरूप; हनरोगी; र्ागंला; बरा. 
 हिहव. स खाने; स खेनैव; बेलाशक; भय, धोका, झर्ता, आशकंा नसलेला. [फा. ख श + हाल] 
खुशािचंद, खुशािचेंडू, खुशािटेकडा हव. १. हनष्ट्काळजी; र्ैनी; हवषयलोलूप; हरकामटेकडा; 
ख शमौजा. २. रंगेल; ग लहौशी; िीडासक्त. 
 
खुशाििे अहि. आनंदिे; स खीहोिे : ‘का ंन तो ख शालेल अंतरन ।’ - हवक ३३. 
 
खुशािपट्टी स्त्री. राजाला प त्रप्राप्ती िंाली झकवा असा काही आनंदोत्सव िंाला तर गावावर 
बसवण्यात येिारी पट्टी. 
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खुशािसीर हिहव. मजेने; मौजेने; र्ैनीत; आनंदाने : ‘हा कालपयंत काहंन या गोष्ीर्ी र्र्ा नाहन. 
राजश्री स्वामी ख शालसीर खेळतात.’ - पेद ३०·२०७. 
 
खुशािी  स्त्री. १. संतोष; स्वस्थता; स ख. २. हनरोगी व स खी ल्स्थती; के्षम; क शल; समाधान; 
आनंद; आनंहदतपिा : ‘त्याजवरून ख शाली केली.’ - मइसा १·५५. ३. मौज;गंमत; िीडा. 
 
खुशािी  स्त्री. हर्रीहमरी; बहक्षसी; पोस्त : ‘म क्काम संपण्यापूवी ख शाली मागण्यासाठन महहनाभर 
श्रातं िंालेला भगंी आला.’ - माब  ३९६. 
 
खुशी स्त्री. १. आनंद; संतोष; समाधान : ‘त्यातं ख शीर्ी खबर आहे.’ - ऐलेसं ७·३५८६. २. मजी; 
इच्िा. (वा.) खुशीत गाजरे खािे - अ्ानात आनंद भोगिे. 
 हव. १. आनंहदत; संत ष्; तृप्त. २. तयार. [फा. ख श] 
 
खुशी, खुसी स्त्री. क शल; ख शाली; प्रकृहतस्वास्र्थ्य : ‘तृतीय प्रहरी हबहलमोर आले होते ख सी प सोन 
गेले.’ - मदरु २·३७; ‘ख शी वगैरे बोलिें जालेनंतर काय मजी बोलले.’ - मदरु २·३१. 
 
खुश्क हव. स का; वाळलेला : ‘ख श्क मेव्यारे् खोन.’ - मइसा १०·२९६. [फा.] 
 
खुश्कसािी, खुष्कसािी स्त्री. अवषचि; अनावृष्ी; द ष्ट्काळ : ‘सालम् क रन ख श्कसाली आहे.’ - 
मइसा२२·५२. 
 
खुश्की स्त्री. १. जमीन. पहा : खुशकी : ‘ख श्कीरे् तमाम सदारानंन इंगे्रजास तंबी करून ख श्कनतून 
त्याजला खेरीज करावें.’ - मइसा १०·१८१. २. अवषचि; द ष्ट्काळ : ‘कपर्मदक ख श्कीम ळें  जाहगरीपैकन हातन 
लागत नाहन.’ - हदमरा १·८३. [फा.] 
 
खुश्नमत हव. मनोहर; आनंददायक; संतोषकारक : ‘खत ख श्नमत.’ - पया ३८४. [फा. 
ख शन मा] 
 
खुश्नुदी  स्त्री. आनंद : ‘म फाबीजा मकूच म केला तो पोंहर्ून ख श्न दी हासल जाली.’ - मइसा 
१०·१२९. [फा.] 
 
खुश्नुमा  हव. १. आकषचक; हदसण्यात र्ागंले. २. उहर्त : ‘अख्बारनवीस तेथें जािें जाहहराण्यातं 
ख श्न मा हदसत नाहन.’ - मइसा ५·१०४. [फा.] 
 
खुश्बईदार, खुश्बोईदार हव. स गंधी. पहा : खुशबो : ‘हर्किी स पारी न सती व ख श्बोईदार करून ठेवीत 
जावी.’ - पया २८१. [फा.] 
 
खुश्बी, खुश्बोई, खुशबई, खुश्मजी, खुश्मस्करी, खुश्वख्त पहा : खुश पूवचपद असलेले शब्द. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खुष, खुषकी, खुषख़त, खुषबोई, खुषमजी, खुषरजावंती, खुषवख्त, खुषामद, खुषी, खुष्की पहा : खुश 
पूवचपद असलेले शब्द. 
 
खुषनुमा  हव. स ंदर; उहर्त; योग्य; गोड : ‘आमरे् गेल्यारे् पेशज र्ौथाईरे् अमलार्ी मोकळी 
जाहहलया येथील कारपरदाजास ख षन मा हदसले’ - प िे अखबार २२६. 
 
खुषबूदार हव. स गंधी : ‘डौलदार व ख षबदूार फ लवलेीवर...’ - डाली ४२. 
 
खुणषरंग, खुषीरंग प . संतोष; आनंद. पहा : खुशरंग : ‘हजवा होईल ख हषरंग ।’ - ऐपो १३१. 
 
खुष्कीचा मागय जहमनीवरून जाण्यार्ा रस्ता; जलमागच व वायमूागच याचं्या त लनेत वापरला जािारा शब्द. 
 
खुसकन, खुसकर, खुसणदशी हिहव. पहा : खुदकन. हळूर्; आनंदाने; रंगेलपिे; मनमोकळेपिाने; 
गालातल्या गालात (हसून). [ध्व.] 
 
खुसखुरिे उहि. हाताने क सकरिे; र् रडिे. पहा : कुसकरिे 
 
खुसखुशीत, खुसखुसीत हव. मऊ व कोरडा; र् रर् रीत; क डक डीत; खमंग; खरपूस भाजलेला. [ध्व.] 
 
खुसखुसिे अहि. १. आवाज होिे; खसखसिे; खजबजिे. २. अगदी हलक्या आवाजात बोलिे; 
क जब जिे. ३. हसू ऐकू येिार नाही अशाप्रकारे हसिे; मंद हसिे. ४. फेसाळिे : ‘हतच्या (कासाडंीच्या) 
तोंडावर लोण्यागत पाढंरा फेस ख सख सत होता.’ - खळाळ ५०. 
 
खुसपट, खुसपुट न. १. ग प्त दोष; व्यंग; न्द्यनू; र्ीड येण्याजोगे झकवा अप्रहतष्ठा होण्याजोगे वमच, 
र् की; बारीकसारीक दोष. (हि. काढिे.) २. भाडंिाला कारि झकवा हनहमत झ; कळ; क रापत; खोडी. (हि. 
काढिे, हनघिे.) (वा.) खुसपट रचिे, खुसपुट रचिे, खुसपटे मांडिे, काढिे - (भाडंि उकरून 
काढण्यासाठी) एखाद्यार्ी न कळत िंालेली आगळीक, र् का यारं्ा पाढा वार्िे. 
 
खुसपट्या हव. ख सपटे काढिारा; हिरान्द्वषेी; लोकारें् फक्त दोष काढिारा; दोषदशी. 
 
खुसपिे  पहा : खुपसिे 
खुसपूस, खुसबूस स्त्री. क जबजू; हालर्ालीर्ा सूक्षम आवाज : ‘दाराजवळ क िार्ी तरी ख सपूस 
ऐकल्याबरोबर...’ - अजून येतो ३१. 
 
खुसबुसिे पहा : खुसखुसिे : ‘अगबाई! इथं ख सब सलं काय बरं?’ - र्रंग्र २१. 
 
खुसबूस  स्त्री. ध सफूस; क रक र : ‘बायकाचं्या कोत्या समज तीप्रमािें घरातं नेहमन ख सबसू र्ालत 
असे.’ - महादजी र्हरत्र ५६. [ध्व.] 
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खुसूप न. दृश्य; प्रसंग : ‘ऐसन ख स पें देखोहन ।’ - गीता २·२३२२. 
 
खुसूमत  स्त्री. वैर; हेवादावा : ‘आम्हाला कोिाच्या ख सूमतीनें हमरविूक काढावयार्ी नाहन.’ - 
के १३·१२·१९३८. [फा.] 
 
खुसूस अ. हवशषेतः 
 
खुळकट, खुळगट हव. वडेा; बावळा; मूखच; वडेपट; वडेसर; ख ळा. 
 
खुळकन, खुळकर, खुळणदन, खुळणदशी हिहव. ख ळख ळ असा आवाज होऊन. पहा : खुळखुळ [ध्व.] 
 
खुळखुळ, खुळखुळा हिहव. ख ळख ळ अशा आवाजाने (पायातील घागऱ्यारं्ा, ओढ्याच्या िं ळिं ळ 
वाहिाऱ्या पाण्यार्ा, वाळलेल्या नारळार्ा, र्ूळ खळखळण्यार्ा इ.); ख ळख ळ आवाज काढीत : ‘िंोझटग 
वायोस्वरूप असती । सवेंर् ख ळख ळा ंर्ालती ।’ - दास १०·४·२५. [ध्व.] 
 
खुळखुळिे अहि. १. ख ळख ळ आवाज करिे, होिे, वाजिे (हखशातील नाण्यारं्ा इ.). २. र्ूळ भरून 
टाकिे, ग ळिा करिे. 
 
खुळखुळा प . १. ख ळख ळ वाजिारे म लारें् एक खेळिे. २. घोड्ाला रंगिावर धरताना 
वाजहवण्यारे् एक साधन. ३. तागाच्या िंाडाप्रमािे प रुषभर उंर्ीरे्, तागाप्रमािे फळे असिारे एक िंाड. ही 
फळे वाळल्यावर ख ळख ळ वाजतात. याला ‘घाटसपच’ असेही नाव आहे. 
 हव. ख ळख ळ आवाज करिारे (काठी, सोटा, ओगराळे इ.). 
 
खुळखुळा णडगळा एक िंाड. यार्ी फ ले जदच हपवळी असून याच्या शेंगेर्ा आवाज ख ळख ळ असा 
होतो. 
 
खुळखुळी स्त्री. घटी; घंहटका; शिप ल्ष्ट्पका. एक वनस्पती. 
 
खुळखुळून हिहव. ख ळख ळ आवाज करून : ‘र् ळा ख ळख ळून टाकल्या.’ - हशदोरी २५. 
 
खुळगा, खुळगट  प . न. रेडा; हेला : ‘यमें कवळीला खळ ख ळगासा उहठला ।’ - वामन (कंसवध) 
२·२. (को.) 
 
खुळचट, खुळसट हव. १. भ्रामक; अ्ानावर आधारलेला. २. बावळट; मूखच; मूखचपिार्ा (धंदा, 
कृती इ.) : ‘हा ख ळर्ट धंदा झहद स्थानातला शहािा मािूस सहजर् करीत नसे.’ - राले १५१. 
 
खुळचट, खुळपट, खुळपट्या हव. १. ख ळा; वडेा. २. वाकड्ा हातापायारं्ा; अपंग. ३. ख रट; 
वाकडा; ख जट (अवयव). 
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खुळचोट, खुळझवा हव. जडब द्धीर्ा; वेडिंवा; टोिपा; मंदब द्धीर्ा. (ग्राम्य). 
 
खुळपट, खुळपट्या पहा : खुसपट, खुसपट्या 
 
खुळबुळ  स्त्री. ख ळख ळण्यार्ी हिया. (हि. करिे.) 
 
खुळबुळ, खुळबुळा हिहव. ख ळख ळ असा आवाज करीत. 
 
खुळबुळिे, खुळबुळाणविे  उहि. तोंडात पाण्यार्ी र्ूळ खळखळ वाजहविे; ग ळिा करिे; 
ख ळख ळिे. [ध्व.] 
 
खुळविे  अहि. १. वडे लागिे; वडे्ासारखे वागिे. २. वडे लाविे. 
 
खुळा प . रेडा. पहा : खुळगा 
 
खुळा, खुळे हव. १. वडेा; बावळा; मूखच; बावर्ळलेला; ख ळर्ट. २. थोटा; अपंग; वाकड्ा 
हातापायार्ा : ‘येऱ्हवन असता हातन ख ळा ।’ - ्ा १३·४५७. [सं. क्ष ल्ल] 
 
खुळा प . तंबाकूर्ी हडरी. (हि. मोडिे). 
 
खुळा ऊस उसासारखे औषधी िंाड; औषधी ऊस. यालार् ‘रानऊस’ म्हितात. 
 
खुळाचा पाऊस १. ख शामतीम ळे फ शारून गेलेल्याने केलेली भरमसाट उधळपट्टी, बेस मार औदायच. २. 
कामार्ी बेपवाई; भरमसाट कारभार. 
 
खुळा पैसा राजापूर भागात पूवी र्ालिारे एक ज ने ताबं्यारे् नािे. 
 
खुळा मधुरा १. हवषमज्वर; वडेा मध रा. यात मािूस वेड्ासारखी बडबड करतो. २. (ल.) वडेा मािूस. 
 
खुळाविे अहि. वडेे होिे; मूखच बनिे; वडे लागिे. 
 
खुळी स्त्री. पायार्ी टार्. (गो.) 
 
खुळेपंचांग न. बावळट मािूस : ‘या ख ळपंर्ागंाला कदाहर्त शर्ममष्ठा आवडेल.’ - ययाहत २३६. 
 
खुळॉय स्त्री. वडे लाविारी गोष्, गम्मत इ. (गो.) 
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खंु 
 
खंुट प . १. खाली राहहलेला भाग; खोड; काडं; सोट; ब धंा (िंाड, िं डूप, शपूेट, केरस िी, हजामत 
िंाल्यानंतररे् केस इत्यादनर्ा) : ‘समूळ फोहडयेले ख ंट ।’ - एरुस्व १०·७६. २. (मासे मारण्यासाठी सम र 
झकवा नदी यातं) रोवलेला खाबं; डाबं. ३. ज्यामध्ये फाळ बसवतात ते नागंरारे् टोक. ४. (ल.) आधारस्तंभ; 
आश्रयदाता. ५. (ल.) क ट ंब; घरदार; त्यापैकी एक व्यक्ती; वशंार्ी शाखा; वशंातील मूल; संतान. ६. मध्यम 
आकारार्ा केळीर्ा कोंब, खोड, मोना (मोठ्या केळीला हर्कटलेला झकवा हनराळा काढलेला). [सं. क ठ् - 
क ं ठ् = स्तंहभत होिे] 
 
खंुट प . ब गडीरे् मळसूत्र ज्यातून जाते तो भाग; ब गडीर्ा, क ड्ारं्ा कानातील भाग; दाडंा. 
 
खंुट प . १. अंगरख्याच्या बाहीच्या र् ण्या हजच्यात एकत्र करतात ती पट्टी अथवा गजासारखी हशवि. 
२. त कडा. (को.) 
 
खंुट प . (प्राहि.) अत्यंत आखूड सळ. 
 
खंुट प . काठ; कोपरा : ‘खेहटता ंक ं प काटंी ख ंट दरडी न पाहे ।’ - त गा ३४६. 
 
खंुट प . स्वारी; उतारू (गाडीमधील). 
 
खंुट प . १. खाबं;मेढ : ‘मग परमस्नेहार्ा ख ंट उभवोन । गरके घाहलती त्यासवें ।’ - नव २४·१५५. 
२. जनावराला बाधंण्यासाठी जहमनीत गाडलेला लाकडी ख ंटा; दाडंके. ३. वाघूर लावण्यासाठी ठोकलेल्या 
लाकडाच्या मेढी. (वा.) खंुट होिे - हट्ट धरून ख ंटासारखे ताठ व स्तब्ध बसिे. खंुटासारखा उभा राहिे, 
असिे, खंुटिे - ख ंटाप्रमािे ताठरिे, ताठ उभा राहिे. खुटास खंुट घेिे - जशास तसे करिे; उसने फेडिे. 
 हव. ताठ; नीट. (गो.) 
 
खंुट प . क ं पिार्ी काठी. (गो.) 
 
खंुट प . गोफि, जाळे, झशके करण्याकहरता दोरीरे् दोन पदर अथवा पेड हतरकस बाहेर ओढले 
जातात त्यापंैकी शवेटरे् तंतू प न्द्हा यार् रीतीने बाहेर काढले जाऊन वळले जातात, अशा शवेटच्या तंतंूपैकी 
प्रत्येकाला ख ंट म्हितात. 
 
खंुट प . १. गाय, म्हैस याचं्या आर्ळातून दूध येण्यास प्रहतबधं करिारा मळ. २. दूध न देिारा 
जनावरार्ा सड; म का, आंधळा सड. 
 
खंुट प . दिकट शरीरार्ी गाय, म्हैस, जनावर झकवा स्त्री : ‘काळवीट ख ंट खरे...’ - ऐपो २४२. 
 
खंुट प . १. (आंधळ्या कोझशहबरीच्या खेळात) आंधळ्यारे् सोंग घेिाऱ्यारे् डोळे िंाकिारा म लगा; 
भोज्या. २. खोखोच्या खेळातील न हालिारा गडी : ‘होऊहनया ख ंट बसा जपून ।’ - मोगऱ्यारं्ी कहवता, 
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मराठी ३ रे प स्तक खेळ ५·४८. (वा.) खंुटास खंुट उभा राहिे, होिे - एक जातो तोर् त्याच्या जागी द सरा 
येिे; गेलेल्यार्ी जागा नवीन येिाऱ्याने भरून काढिे; खंड पडलेली जागा भरून काढिे. 
 
खंुट प . १. परृ्थ्वीरे् कोपरे : ‘झहडू देश कोि ख ंट र्ारी ।’ - त गा ११८. २. र्ार रस्त्यारं्ा र्ौक; र्ौहाट. 
३. रस्त्यारे् टोक; शवेट. 
 
खंुटकन, खंुटकर, खंुटणदनी, खंुटणदशी हिहव. तीव्र व हलक्या आवाजाने; खाडहदशी (दोन लाकडारं्ा 
परस्परानंा लागून होिारा आवाज). (हि. वाजिे). र् टकी, टाळी याचं्या होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. 
 
खंुटकळी स्त्री. बगलकळी; अंगरख्याच्या पाठीमागर्ा हत्रकोिी त कडा. बगलेतील पेशकळी आहि 
आगा असे दोन त कडे व ख ंटकळी हमळूनअंगरख्यार्ी एक बाजू होते. 
 
खंुटचे सहि. तोडिे, ख ंटिे (नारळ, पाने इ.) (गो.) 
 
खंुटि पहा : खंुट१, २ 
 
खंुटिावळ स्त्री. धान्द्ये, भाजी ख डण्यासाठी लावलेल्या लोकारं्ी मज री. 
 
खंुटिी स्त्री. बोटानंी झकवा नखानंी हलकेर् केलेली काढिी, तोडिी. 
 
खंुटदावे  न. (ल.) संसार : ‘हा ंगा म क्तीहर्या र्ाडा ं: आहि ख ंटदावे साभंाळिे :’ - लीर् ३·४७. 
 
खंुटपान  न. केळीच्या गाभ्यापासून हनघिारे शवेटरे् आहि कोक्याच्या पूवी येिारे आखूड पान. 
(राजा.) 
 
खंुटबाविी स्त्री. १. एक प्रकारर्ी बाह ली. २. उंर्ीवरर्ा पदाथच काढण्यासाठी र्वड्ावंर उभे 
राहिे. (हि. करिे.) ३. (झनदेने) काम न करिारी व ख ंट्यासारखी हतष्ठत राहिारी स्त्री. (राजा.) 
खंुटबाळी स्त्री. हस्त्रयारें् एक किचभषूि : ‘ख ंटबाळ्या साध्या बाळ्या त्याजवर ।’ - अफला ५५. 
 
खंुटभाजी स्त्री. हवशषे हवस्तार व्हावा म्हिून प न्द्हा प न्द्हा शेंडे ख डून राखलेली भाजी; ख ंट झकवा म ळ 
यापासून हनघालेला कोंब व त्यार्ी भाजी. 
 
खंुटरोग  प . प ष्ट्कळ हदवस ख ंटाला बाधूंन ठेवल्याम ळे पशूनंा येिारा रोडकेपिा झकवा होिारा 
आजार. 
 
खंुटिा प . गाडीच्या दोन बाजूंना (आतील सामान बाहेर पडू नये म्हिून) लावलेले ख ंट. (व.) 
 
खंुटवरा प . ख ंटी. पहा : खंुटा 
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खंुटणविे सहि. अटकाहविे; अडहविे; रोखिे; थबकहविे; क ं हठत करिे; गतीला हवरोध करिे. 
[ख ंटिेरे् प्रयोजक] 
 
खंुटळिे  अहि. वाल इत्यादीर्ा एक एक दािा लावण्यासाठी जहमनीत ख ंटीने झकवा काठीने टोर्ा, 
भोक पाडिे, टोकिे. 
 
खंुटा प . १. डाबं; मेख; दाडंके. २. जात्यार्ा लाकडी दाडंा (दळताना हातात धरायर्ा); जात्यार्ी 
खीळ; ख ंटी : र् लेत; वल्ह्यार्ा दाडंा. ३. (सोगट्यारं्ा खेळ) द फाशी खेळात, उभ्या पडलेल्या दोन फाशापंैकी 
एक फासा. ४. मोठी ख ंटी. [सं. क ठ] (वा.) खंुटा गाडिे – पाय रोविे. खंुटा बळकट असिे, खंुटा 
खबरदार असिे - बहलष्ठ, भक्कम आश्रयदाता असिे. खंुटा हिवनू बळकट करिे - अधचवट ठरलेली गोष् 
पक्की करिे; संहदग्धता नाहीशी करिे. खंुट्याच्या जोराने दावे ओढिे, उड्या मारिे - आपला आधार 
भरभक्कम आहे अशा समज तीने बेपवाईने वागिे. 
 
खंुटाड न. तोडलेल्या झकवा वठलेल्या िंाडार्ा जहमनीच्या वर असलेला भाग; हनरुपयोगी ख ंट, सोट. 
 
खंुटाड्या हव. वैष्ट्िव. हे आपल्या कपाळाला कस्त रीर्ी उभी रेघ लावतात यावरून त्यानंा 
हवनोदाने म्हितात. 
 
खंुटापरा, खंुटाप्रा प . िंाडार्ा ख ंट; ख ंट; ठोंब; उभा सोट. 
 
खंुटापळी स्त्री. भक्कम व आखूड काठी. 
 
खंुटाफळी स्त्री. ग राखी म लारं्ा एक खेळ. 
 
खंुटाफळी स्त्री. (त ळजापूर गावी) घोड्ावरील जकात; ख ंट्यामागे घ्यायर्ा कर : ‘त्या स्थानन 
(त ळजापूर गावंन) यात्रा येते. तीस कर द्यावा लागतो. त्यास ख ंटाफळी म्हितात.’ - तीप्र २०७. 
खंुटारा प . १. ख ंट. २. पाण्यार्ा रहाट झकवा तेल्यार्ा घािा यानंा बैल ज ंपून त्याला हफरायला 
हशकवण्यासाठी ख ंटा प रून करतात ते यंत्र; खटारा. (को.) ३. हिंजलेला, खराब व ज ना खराटा; 
खराट्यार्ा ब डखा. (गो.) (वा.) खंुटाऱ्याखािी घाििे - शाळेत डाबंिे. 
 
खंुटारी प . हवस्तार नसलेला झकवा आखूड त कडा. (गो.) 
 
खंुटाविी स्त्री. मासे धरण्यार्ा एक प्रकार. (गो.) 
 
खंुटाविे उहि. १. हखळवनू ठेविे; हालर्ाल करून न देिे; (भतू इ. र्ा) उपरव कमी करिे. २. 
भक्कम राहिे. 
 
खंुटावरी प . ज नी वाढवि; हिंजलेली केरस िी. (गो. क .) 
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खंुटावळी, खंुटाळी स्त्री. म डा बडहवण्यार्ी भक्कम आहि आखूड काठी, दाडंके. 
 
खंुटाणविे सहि. १. जहमनीत घट्ट बसहवलेल्या ख ंट्याला पायार्ा तळवा बळकट बाधूंन आहि 
ख ंट्याच्या शवेटावर पार्र ठोकून आखडलेला झकवा ताठलेला पाय सरळ करिे. २. (मंत्राने हपशाच्च वगैरे) 
बाधूंन टाकिे; त्यारं्ी उपरवशक्ती कमी करिे. 
 
खंुटाळी  स्त्री. (झनदाव्यंजक) वािंं स्त्री. 
 
खंुटाळे, खंुट्याळे न. ख ंट्यारं्ा संर्; अनेक ख ंट्या बसवलेली पट्टी. 
 
खंुटाळ्या प . न्द्हावी. २. पहा : खंुटाड्या 
 
खंुटी स्त्री. १. लाकडी मेख. २. लहान ख ंट, सोट; धस; स ळका; सड. (हि. भरिे) : ‘तीन रात्र ख ंटी 
बाधंलीसे ।’ - ब ५२. ३. हशवरे्ी खूि; खूट; के्षत्रमयादा. (को.) ४. (स तारी धंदा) दोन लाकडारं्ा साधंा 
जोडण्यासाठी मारलेली पार्र. ५. वखराच्या रुमिीर्ी मूठ. (खा.) ६. (िापखाना) फमा आवळण्यासाठी 
ज्या काडं्ा ठोकतात, त्या ठोकण्यारे् साधन. ७. (खडी काढिे) ठसे उठवण्यासाठी वरून दाबण्यार्ा 
लाकडी दाडंा. ८. वसे्त्र वगैरे ठेवण्यासाठी झभतीत बसवलेला लहान ख ंटा. ९. इसाडाच्या ज्या टोकात 
नागंरख ंट व ल मिी घालतात तेथे ती बाहेर पडू नये म्हिून इसाडाला भोक पाडून त्यामध्ये घालायर्ा लाकडी 
त कडा, हखटी. (को.) (वा.) खंुटी उपटिे - घालवनू देिे; (कामावरून अथवा अहधकारावरून) काढून 
टाकिे; पदच्य त करिे. खंुटी आत ठेविे, खंुटी मारिे, खंुटी राखिे - थाबंविे, अटकहविे. खंुटी णपरगाळिे, 
खंुटी णपळिे, खंुटी णपळवटिे, मारिे - १. प्रयत्नात झकवा बेतात अडथळा आििे; एखाद्यारे् बह तेक प रे 
िंालेले काम नासहविे; बेत हािून पाडिे. २. हखजहविे; भाडंि लाविे; भाडंि करण्यास उते झजन देिे. ३. 
आपल्या योजनेच्या झकवा आरंभलेल्या कायाच्या हवरुद्ध द सऱ्या कोिी खटपट केली असताना ती सफळ होऊ 
नये म्हिून अगोदरर् आपि सावधहगरीने तजवीज करून ठेविे. खंुटीिा अडकिे - तहकूब होिे; थाबंले 
जािे, राहिे; हभजत पडिे. खंुटीिा गाठोडे, गबाळे िागिे - वादहवषयक मालमते झर्ा हनवाडा न होिे, ती 
न्द्यायप्रहवष् असिे; व्यवस्था लागण्याच्या तयारीत असिे; ती हवर्ाराधीन असिे; प्रवशे होिे; बोट हशरकहविे; 
केवळ उतारकरू असिे. पडशी खंुटीवर तयार ठेविे - ह द्यावर अद्याहप कायम न होिे; घटकोघटकी 
बडतफीर्ी वाट पाहिे. 
 
खंुटी किम (कृषी) आंब्याच्या िंाडावंर केले जािारे कलम. देशी आंब्यारे् िंाड ब धं्याजवळ करवतीने 
अधे कापून ब ंध्यार्ी साल व आतील काष्ठ यामंधील जागेत र्ागंल्या आंब्याच्या जातीच्या फादंीर्ा त कडा 
बसवनू, ते केळ्याच्या सोपट्याने घट्ट बाधंतात. 
 
खंुटीफिक प . (हशक्षि) ख ंट्यानंी य क्त असलेला फलक; हस्तकौशल्य र्ार्िीत यार्ा उपयोग 
केला जातो. 
 
खंुटी सांधा प . (वै.) जात्यार्ी वरर्ी तळी खालच्या तळीच्या ख ंट्याभोवती ज्याप्रकारे हफरते 
त्याप्रकारर्ी साधं्यार्ी रर्ना. 
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खंुटे, खुटिे प . अव. बलैगाडीच्या बाजूच्या घोडक्यानंा भोके पाडून बसवलेली उभी लाकडे. 
 
ख ंटेउपट, ख ंटीउपट, ख ंटेउपाट, ख ंटेउपाड स्त्री. घोड्ाच्या ७२ खोडनपैकी एक खोड. असल्या 
अपशक नी घोड्ाच्या मालकाला आपल्या कामात अपयश येते. हा दोष म्हिजे गोम (केस) उलट हफरलेली 
झकवा उजव्या ग डघ्याखालील उलटा भोवरा होय. - अर्श्प १·९९. 
 हव. १. ज्या र्ाकराच्या पायग िाने यजमानार्ा तोटा (अहधकार जािे इ.) होतो झकवा काही 
वाईट होते अशा र्ाकरासही हा शब्द लावतात. २. उपरा, र्ार हदवस राहिारा (उतारू, वाटसरू). ३. 
ख ंटेउपट हा दोष असलेला (घोडा). 
 
खंुटेखळाळ हव. १. ख ंट्याला बाधंले असता त्याभोवती खळखळ करिारा, गडबड करिारा 
(घोडा, बलै). यावरून २. (ल.) रानोमाळ झहडिारा; भटकिारा; भटक्या. 
 
खंुटेगाड हव. १. डाव्या ग डघ्याखाली भोवरा असिारा (घोडा). हे श भहर्न्द्ह असून याम ळे 
धन्द्यार्ी र्ाकरी ल्स्थर होते. २. उपद्व्यापी, व्यथच खटपट करिारा. (व.) 
 
खंुटेबाळी स्त्री. बायकारें् एक किचभषूि; ख ंटबाळी. 
 
खंुट्या स्त्री. अव. (बलैगाडी) पार्रा. करळीर्ी बाहेरील टोके व पाते वगैरे भक्कम करण्यासाठी यारं्ा 
उपयोग होतो. 
 
खंुट्यावरचा, खंुटीवरचा कावळा १. उपरा; उतारू; वाटसरू. २. कोिीतरी, अनोळखी मािूस. ३. (ल.) 
अल्प स ख झकवा द ःख; क्षहिक गोष्; पाण्यावरर्ा ब डब डा. 
 
खंुट्यावळ, खंुट्याळे न. ख ंटाळे (गो.). 
 
खंुडकं न. थोटूक : ‘हवड्ारं्ा स्टॉक संपला का ख ंडकं पेटवनू त्यार्ा समार्ार घ्यायर्ा.’ - माजी 
१३०. 
 
खंुडा प . िंाडारं्ा शेंडा : ‘...काही काटेरी िंाडाचं्या ख ंड्ावर गाईच्या शपेटातील केसारं्ा िं बका 
अडकून राहहलेला हदसला.’ - वाघझसह ७०. 
 
खंुडी स्त्री. एका शवेटास हशवनू द मडलेली खोळ; खोपा; घोंगता; िंोळी (बाजारात हवकायरे् धान्द्य 
ठेवण्यासाठी). 
 
खंुडी स्त्री जोंधळ्यार्ी एक जात. ही र्ाऱ्याकहरता लावतात. 
 
खंुदि न. त डवण्यार्ी हिया. (ना.) [सं. कंदन] 
 
खंुदिे सहि. त डविे. [सं. कंदन] 
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खंुदििी, खंुदळिी स्त्री. दाडंगाईर्ी वागिूक; हहडीसहफडीस. 
 
खंुदििे, खंुदळिे उहि. १. दाडंगाईने वागविे; ब दकिे; क दलिे; ठोकिे; मारिे; लाथाब क्क्यानंी 
मारून जजचर करिे; ओढाताि करिे; दाडंगाईने आहि बेपवाईने वापरिे, वहहवाटिे (वस्तू, पशू) : ‘मग त्या 
ख ंदहळलें  र्रिन ।’ - कथा ३·१६·८५. २. दामटिे; हपटाळिे; शक्तीबाहेरील काम देिे; खराब करिे; र्ेंदामेंदा 
करिे. ३. क ं दलिे; र् रडिे; ग धडिे; त डविे; मळिे (कमहवण्यार्ा र् ना, हर्खल). ४. हलहविे; हादं ळिे; 
हहसके देिे (खटारा गाडी, घोडा इ.). [सं. कंदन] 
 
खंुदिा, खंुदळा प . क्षीिता; शीिभाग. पहा : खुरदमा 
 
खंुब, खंूब प . न. लोक; राष्ट्र; देश; जात; क ल : ‘कान कायदे अठरा ख ंब जागे जागे र्ौथरे नेमून 
हदले.’ - मदरु १·२५. [फा. कौम] 
 
खू 
 
खूजा प . हफरकीर्ा ताबं्या. (तंजा.) 
 
खूट, खंूट प . १. नागंरारे् खोड; फाळ बसवण्यारे् लाकूड. २. कोळसा. (को.) 
 
खूट स्त्री. ख ंट; उसाच्या र्रकाच्या मळसूत्री खाबंाच्या ब डार्ा भाग, जोड. 
 
खूट स्त्री. उिीव; तूट; न्द्यनूता; वजनातील कमीपिा. 
 
खूट, खंूट प . वलेीर्ा आधार, खाबं. (क .) 
खूट आगूि स्त्री. मधली आगूल, नागंराला लावलेल्या बैलजोडीतील मधली जोडी. (व.) 
 
खूड न. ख राडे : ‘आंधाहरये घालवीहत र्कोर । खूडा ंपाडवीहत सोगौर ।’ - रुस्व ५९६. 
 
खूड स्त्री. िंाडारे् (हवशषेतः हरबरा) तोडलेले कोवळे शेंडे; शेंडे ख डण्यारे् काम : ‘हरबऱ्यार्ी खूड 
घरर्ी बायामािसे करतात.’ - गार ८७. (हि. करिे.) 
 
खूि स्त्री. १. हर्न्द्ह; ज्यावरून एखादी गोष् जािली जाते झकवा समजली जाते ते लक्षि; हठपका; 
हनशािी; व्यंजन; संकेतहर्न्द्ह : ‘हळूर् ख िें सागंतसे ।’ - नव १२·१८८. २. (हवशषेतः) के्षत्रसीमाहर्न्द्ह; शीव. 
३. संकेत; इशारा (डोके हालविे, हातवारे, नेत्रसंकेत इ. हियेने हदलेला); सूर्ना; साकेंहतक सूर्ना; 
उल्लेख; पयायोक्ती (ग प्त रूपाने आपला अहभप्राय द सऱ्याला समजावा म्हिून केलेला). ४. वमच; ममच;लक्षि 
: ‘या ख िा तंू कहन । र् कों नको ।’ - ्ा ९·१३४. [सं. क्ष ण्ि] (वा.) खूि धरिे - ध्यानात ठेविे. खूि पाळिे 
- आ्ा पाळिे; मनोगताप्रमािे वागिे : ‘नव्हे तयार्ी खूि पाहळली ।’ - ्ा १८·९१४. खूि पुरिे - खूि 
पटिे. 
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खूि, खून स्त्री. मासे पकडण्यार्ा बाबंचू्या कामट्यारं्ा सापळा. हा मृदंगाच्या आकारार्ा असतो. 
(क .) पहा : खोइन 
 
खूिखाि स्त्री. ख िा, संकेत, मनोगत, सूर्ना, हर्न्द्हे यासंाठी व्यापक शब्द. पहा : खूि 
 
खूिगाठ स्त्री. १. (एखाद्या गोष्ीर्ी) आठवि ठेवण्यासाठी वस्त्राला झकवा त्याच्या पदराला 
मारलेली गाठ. २. (ल.) खात्री. (वा.) खूिगाठ बाधूंन ठेविे, खूिगाठ मारून ठेविे - खात्री बाळगिे; पके्क 
समजिे. 
 
खूिणचठ्ठी स्त्री. (गं्रथ.) गं्रथाला, प स्तकाला ख िेसाठी लावलेली कागदार्ी, प्लॅल्स्टकर्ी पट्टी. 
 
खूिमुद्रा स्त्री. इशारा, हर्न्द्ह, हनशािी, म रा, ठसा, अंक इ. मोघम शब्दाबंिल व्यापक अथाने 
योजतात. एखादी खूि झकवा सवच ख िा. पहा : खूि 
 
खूद प . ताडी ठेवण्यारे् अरंुद गळ्यारे् मडके. 
 
खूद हिहव. ख ि; स्वतः; खासगत इ. पहा : खुद्द 
 
खून प . १. मन ष्ट्यवध; हत्या; घात; मन ष्ट्याला ठार मारिे. २. रक्त, रक्तपात (या मूळ अथानेही 
योजतात.). ३. (कायदा) एखाद्या व्यक्तीला योजनापूवचक कृत्य करून ठार मारिे. फा. (वा.) खून चढिे - 
मन ष्ट्यवधाम ळे उन्द्माद र्ढिे. 
 
खूनखराबा प . रक्तपात व नासधूस; लूट व धूळघाि, जाळपोळ इ. 
 
खूनमाऱ्या हव. ख नशी. (गो.) 
 
खूप स्त्री. १. ठिका; वदेना. (हि. लागिे.) २. ख परी रोग. (हि. होिे.) 
 
खूप, खूब हव. फार; प ष्ट्कळ; अहतशय. 
 हिहव. र्ागंल्या रीतीने; नामी रीतीने; स रेख प्रकारे; घवघवीतपिे; हवप लपिे; उमदेपिाने. 

उद्गा. भले; वाहवा. [फा. खूब] 
 
खूपतराशी, खूबतराशी हिहव. उत्कृष् रीतीने; डौलाने; शोभा येईल असे; श्रीमंती थाटाने; उत झम तऱ्हेने. 
 
खूपवजा, खूबवजा हिहव. उत झम रीतीने : ‘म सा ब सी यास खूबवजा ताकीद करून रवाना करावें.’ - 
मइसा १·५१. 
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खूब हव. सगळा रंग एकार् प्रकारर्ा असून एका कानार्ा रंग हनराळा असलेला (घोडा). - अर्श्प 
१·३२. 
 
खूबटा प . खडा : ‘उदकार्ें स्वच्ि हनमचळपिे देखौहन आंत ल खडे खूबटे आसळग देखे :’ - दृपा ७. 
 
खूम प . १. लोक; राष्ट्र; जात; क ल; समाज : ‘तरी कसबेमजक रन क लखूम असतील त्याजवर पट्टी 
करून रुपये देवहवलें .’ - वाडबाबा २·२१. २. गावातील प्रहतहष्ठत मािूस; ग्रामिी. [फा. कौम] 
 
खूम स्त्री. हवधी; पद्धत; र्ाल. पहा : खुम (गो.) 
 
खूमदार  हव. प्रहतहष्ठत (मन ष्ट्य). [फा. कौमदार = क ट ंब झकवा जात असिारा] 
 
खूमवार  हव. जातवार; लोकवार (कर, पट्टी). 
 
खूर प . पहा : खुर. १. टाप; शफ; गेळे; परं्नख पशूवार्ून इतर पशूरें् पाऊल. २. गेळ्यारे् दोन 
भाग. ३. पलंगार्ा, खाटेर्ा, ख र्ीर्ा पाय. ४. र् लीवर भाडें ठेवण्यासाठी असलेले उंर्वटे; 
त ळशीवृदावंनावरील र्ार उंर्वट कोपरे. ५. पहा : खुरकी [सं. ख रः] 
 
खूर प . गाय, म्हैस यारं्ा सड. 
 
खूि खूळ; बडंवाले, दंगेखोर : ‘त्याजवरून खूल व गावातील पाटील पळून गेले.’ - प िे अख. भाग २ प.ृ 
१६. 
 
खूि स्त्री. धूळ : ‘महत्त्वार्ी खूल धरी’ - उगी ६०२ 
 
खूश, खूष हव. आनंहदत; संत ष्; तृप्त. पहा : खुश : ‘आपि खूश हदल्लीस असावें.’ - हदमरा १·२१०. 
[फा.] 
 
खूषखरेदी स्त्री. राजीख षीने केलेला व पूिचपिे अहनवेध आहि अहनबंध असा खरेदीर्ा व्यवहार : 
‘सवच मालमत झा खूषखरेदी हवकत घ्यावयार्ी आहे.’ - सकाळ १७·३·१९४२. 
 
खूळ न. वडे; भ्रहमष्पिा; र्ळ; िंद; वडेी समजूत. (हि. पडिे, लागिे.) [क. कूळ] (वा.) खूळ 
णपकिे - बडं, खूळ, दंगा वाढत जािे. खूळ िागिे - १. वडे लागिे. २. (ल.) नाद, व्यसन लागिे. 
 
खूळ न. १. (बडंखोर, ल टारू, दरोडेखोर इत्यादनर्ी) टोळी; जमाव. २. गोंधळ व दंगल; जाळपोळ 
व ल टालूट; दंगल; भाडंि; उपरव; त्रास. (हि. मातिे, माजिे, उभे राहिे, उठिे, माडंिे, घालिे, लाविे, 
उठविे.) : ‘झहद स्थानातं एक नजीबखान मात्र, खूळ राहहलें  आहे.’ - भाब ४७. ३. अडथळा; आडकाठी; 
उपाधी; पीडा (मािसे, वस्तू, प्रसंग याचं्यासंबधंी स्वैरपिे योजतात.). (हि. पाडिे, पडिे.) ४. (सामा.) 
बडं. (हि. करिे.) : ‘हकल्ला हदल्यानें खूळ करतील.’ - मइसा १२·१६८. खुळात णशरिे - बंड करिे; बडंात 
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सामील होिे : ‘आनंदराव होळकर यानंी ख ळात हशरोन सरकारी महालास उपरव हदला.’ - होइसा पत्र खं. 
१·१३४. 
 
खे 
 
खेउ, खेओ हिहव. लगेर्; क्षिी; वळेी. पहा : खेवो : ‘मातें देखत खेओ पळती कैसी ।’ - हशव ८८९. 
[सं. क्षि] 
 
खेओ हमठी; अझलगन : ‘खेओ देओ जाइजे तहर आकळे । दोंहर् भ जन ।’ - ्ा ११·२८५. 
 
खेओविे अहि. नाराज होिे; क्षोभिे : ‘रायावंहर मन खेओवलें  ।’ - हिप  १३·८. 
 
खेकटे न. १. उलाढाल; बेत; मसलत; य क्ती; उपाय; उपद्व्याप. २. अडर्ि; अड; नड; लर्ाडं; 
कर्ाट; क लंगडे; उपाधी; व्याधी; पीडा (क ट ंब, कारखाना, मन ष्ट्य यारं्ी). ३. त फान; आळ; बालंट. ४. 
गोंधळ; ग ंताग ंत; घोटाळा (कामार्ा). (हि. करिे, होिे, उलगडिे, हनस्तरिे.) [सं. हकहख] 
 
खेकटे न. रोगार्ी साथ; पीडा; उपसगच. 
 
खेकटेखोर, खेकट्या हव. हहकमती; उलाढाल्या; (पोटासाठी) खेकटी करिारा. 
 
खेकड, खेकडा हव. वयस्क; जख्ख; खोकड; जीिच. 
 
खेकड, खेकडा हव. त सडा; खाष्; हहरवट. 
 
खेकडचाल्या, खेकडाचाल्या हव. खेकड्ाप्रमािे र्ालिारा; हतरप्या र्ालीर्ा. 
खेकडमेकडा, खेकडामेकडा हव. १. अव्यवल्स्थत; वडेावाकडा; गदळ; ओंगळ; नेभळा. २. क रूप; 
बेडौल; वाईट (मन ष्ट्य, वस्तू). [खेकडारे् हद्व.] 
 
खेकडा, खेकडे प . न. दशपादवगातील एक प्रािी; हकरवे; हर्मेरा; हर्मोरे; हर्मोरी; ककच ; ककच ट. [सं. 
ककच टक] 
 
खेकडी  स्त्री. १. कोल्ह्यार्ी एक लहान जात. २. खेकड्ार्ी मादी. 
 
खेकिे अहि. १. दात खाऊन कर्कर्िे; वडेाविे (रागावलेल्या माकडाने). २. फ रच करिे ३. (ल.) 
रागाने, हर्रडीने वस्सकन अंगावर जािे, बोलिे; काताविे, हर्डिे. ४. खोकिे. [ध्व.] 
 
खेकर स्त्री. रोगार्ी साथ. 
 
खेकसिे, खेकाविे अहि. रागाविे; हर्डिे; अंगावर येिे. पहा : खेकिे ३ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेकाटिे अहि. १. पहा : खेकिे १. २. खेखे करिे; रडिे; केकाटिे (मूल). [ध्व.] 
 
खेकाट्या हव. खेकटिारा. 
 
खेका धाविे पहा : खेकिे ३; धाक, भीती दाखविे. (व.) 
 
खेकाळिे, खेखाळिे अहि. १. खंकाळिे. पहा : कखकाळिे. २. (झनदेने) हफदीहफदी हसिे; मोठ्याने 
हसिे. ३. आनंदाने ख द ख द  हसिे. [ध्व.] 
 
खेखे स्त्री. १. वस्कन अंगावर येिे. पहा : खेकिे ३. २. आनंदाने आवाज करिे (लहान मूल). 
हिहव. रागाने वसकन अंगावर जाऊन; झखकाळत; हफदीहफदी हसत. (हि. करिे, हासिे.) [ध्व.] 
 
खेच स्त्री. लाठी, फरीगदगा, भाला वगैरेमध्ये खोर् मारल्यानंतर हत्यार मागे ओढून घेण्यार्ी हिया. 
 
खेच स्त्री. ताि; ओढ : ‘त्यानं... दोरखंड जरा बाजूला सरकावला आहि खादं्यार्ा नेट देऊन माशाच्या 
खेर्ीर्ा सावहर्त अंदाज घेतला.’ - एको ६०. 
 
खेच स्त्री. दाटी; गदी : ‘हथएटरातं मािसारं्ी न सती खेर् उडाली होती.’ - द दचम्य २७. 
 
खेचकट, खेंचकट न. गदी; गर्डी; घिाई. (क .) 
 
खेचकाम, खेंचकाम न. (म रि) हखळे सरळ ज ळहवण्यारे् काम. 
 
खेचिी, खेंचिी स्त्री. १. घट्ट ओढिी. (हि. करिे, देिे.); जोरार्ी, दाडंगाईर्ी ओढ. (हि. देिे, 
करिे.) २. (जरतार) परडी हफरहवण्यार्ा वीतभर लाबंीर्ा लाकडी दाडंा. 
 
खेचिे उहि. ओढिे; जोराने ओढिे, ओढून नेिे; फार ताििे, आवळिे, बाधंिे. [सं. कृष्] (वा.) खेचून 
घेिे - वधूेन घेिे; आकर्मषत करिे : ‘सवांरे् लक्ष आपल्याकडे खेरू्न घेतले.’ - हनअ ४२. खेचून धरिे - १. 
ओढून धरिे; हट्टाला पेटून झकवा द राग्रहपूवचक अडहविे. २. मागातून एकीकडे सरायला झकवा जागा द्यायला 
लाविे. 
 
खेचपडदा प . सरकते िंडप; ढापि. 
 
खेचर न. १. आकाशात हफरिारे पक्षी, ग्रह, नक्षते्र. २. योगी; यक्ष; यती. ३. समंध; हपशार्; भतू : 
‘जैसा जनामाहज खेर्रु । असत हर् जना नोहे गोर्रु ।’ - ्ा ५·९९. [सं.] 
 
खेचर न. गाढवी व घोडा यारं्ी हमश्र संतती. [फा. खच्चर] 
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खेचरी मुद्रा हटयोगातील एक म रा. ही म रा सवच म रातं श्रेष्ठ आहे : ‘जेवी खेर्रीयोहगया ।’ - एरुस्व 
९·३२. [सं.] 
 
खेचाखेच, खेचाखेची स्त्री. जोरकस झकवा दाडंगाईर्ी ओढाताि, रेटारेट; गदी. 
 
खेचाताि स्त्री. १. दाडंगाईने ओढिे; ओढाताि. २. अनेक बाजंूनी ओढले जािे; संघषच : ‘अंतगचत 
कलहात, खेर्ातािीत, उधळमाधळीत शक्ती जळून जाते.’ - आआआ ७७. 
 
खेच्किी, खेचिी स्त्री. हहिहविे. (गो.) 
 
खेट स्त्री. पार्र; ख ंटी (गच्च बसवण्यासाठी). 
 
खेट स्त्री. १. दाटी; जमाव. २. जमण्यार्ी हनयहमत जागा झकवा अड्डा, वळे : ‘फ लबागेर्ी थेट खेट 
केली ।’ - पला ४·२२ (हि. पाळिे, संभाळिे, ठरिे, ठरविे). ३. भेट : ‘तो घडवील तेव्हा ंजगजेठी । तेव्हारं् 
खेटी होतील ।’ - अफला ५·६. पहा : खेटा १, २ 
 
खेट न. खेडेगाव; खेडे. [सं.] 
 
खेटक न. ढाल : ‘खेटकाआड अस र दडती ।’ - राहव २५·१४९. [सं. खेट] 
 
खेटखवयट न. बाजार भरिारे खेडेगाव : ‘खेट खवचट ग्रामन प रन ।’ - एभा २३·४९७. 
 
खेटि स्त्री. दाटी; गदी. 
 
खेटिी स्त्री. १. (हविकाम) कापड हविताना बाण्यार्ी स ते खेटून बसवण्यार्ी हिया. २. वीि; पोत. ३. 
ओलाडंिी. 
 
खेटिे सहि. हाकिे : ‘तो घािा खेटीत होता’ - लीर् १·१६ 
 
खेटिे अहि. कष्ी होिे; दबला जािे : ‘क लवाहड जैसी खेटली ।’ - रा्ा १३·५६४. 
 
खेटिे सहि. १. ओलाडंिे; उल्लंघिे; मजल मारिे (जागा) : ‘खेहटता ंक ं प काटंी ख ंट दरडी न पाहे ।’ - 
त गा ३४९.२. रस्त्यातून एकीकडे सारिे; बाजूला ढकलिे; जागा द्यायला लाविे. [सं. हकट] 

अहि. १. हभडिे; हशविे : २. अगदी जवळ जाऊन बसिे; हर्कटिे. ३. जाताना घसटा देऊन 
जािे; िंगटिे. ४. एके हठकािी दाटी, गदी करिे; जवळजवळ, हर्कटून बसिे. ५. जवळ येऊन ठेपिे, 
पोहोर्िे, हभडिे. ६. ल टिे. (गागंा) 
 
खेटनी स्त्री. तगादा; ट मिे. (व.) 
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खेटर न. १. जोडा; वहाि; पादत्राि; पायपोस (झनदाव्यंजक). २. पाय; लाथ. ३. (ल.) अत्यंत क्ष र 
वस्तू; हतरस्करिीय पदाथच. (वा.) खेटर अडिेिे नसिे - पवा नसिे; काही न कसान न होिे; काहीही अडून 
न राहिे. खेटर खािे - हशव्या ऐकून घेिे; अपमान करून घेिे. खेटर मारिे - हशव्या देिे; रागाविे; अपमान 
करिे : ‘आधन खेटरं मारीत जावी आिखी मग पाया पडाव.ं’ - पलको २०५. खेटराची सर नसिे - त लनेने 
अगदी क्ष र असिे; जरास द्धा बरोबरी झकवा साम्य नसिे. खेटरासारखे तोंड करिे - द म चखला होिे; थोबाडात 
मारल्याप्रमािे रे्हरा करिे : ‘खेटरासारखं तोंड करून इथं बसू नको.’ - रथ २२८. 
 
खेटरखाऊ हव. (झनदाथी) खेटराने बडवला जािारा; कोडगा; हनलचज्ज. 
 
खेटरिे, खेटारिे सहि. जोड्ाने मारिे; रागाने बोलिे; हशवीगाळ करिे : ‘इकती खेटारते तरी 
र्ोंबडेपिा काय स टत नाय.’ - आआश े११९. 
 
खेटरधऱ्या हव. खेटर धरण्यार्ीस द्धा लायकी नसलेला; क्ष र : ‘खेटरधऱ्या हातात हात घालून 
न्द्यायला असेल तर की नाही कोिी!’ - पलको ४८३. 
 
खेटराखेटरी स्त्री. १. जोडाजोडी; ज तेपैजार; जोड्ानंी एकमेकानंा केलेली मारहाि : ‘त्यार्ी न् 
आमर्ी एकदा खेटराखेटरी व्हायर्ी आहे.’ - तीप्र ५. २. (ल.) कडाक्यारे्, अपशब्द वापरून केलेले भाडंि. 
 
खेटा प . १. के्षत्र झकवा देवस्थान येथे जाण्यार्ी हनयहमत खेप; वारी; फेरा. (हि. करिे, घालिे.) 
यावरून (खेटे अव. योजून) एकसारख्या येरिंारा, खेपा झकवा हनष्ट्फळ ये-जा. (हि. घालिे, करिे). २. 
गदी; दाटी; खेर्ाखेर् : ‘शरीरन नाडनर्ा खेटा ।’ - दास १३·९·११. (राजा.) (वा.) खेट्या घाििे - खेटे 
घालिे; एकार् कामासाठी परत परत जािे : ‘कोटात सारख्या खेट्या घालाव्या लागत होत्या.’ द दचम्य 
२·१२४-२५. 
खेटा प . धक्काब क्की; मारामारी : ‘...हकल्ल्यावरून व पेठेजवळून शेंपनास गोळे मारावे, याप्रमािें खेटे 
जाले.’ - ऐलेसं ४३८०. (वा.) खेटा करिे - कटकट करिे; उपसगच देिे. 
 
खेटाक न. १. खेकटे; कटकट : ‘र्ालायर् ंकाय खेटाक काढू नका हं!’ - फगो ३. २. कष्ारे् काम : 
‘म िाम हा म हूतच साधून मळिीर् ंखेटाक काढलं.’ - आआश े७४. 
 
खेटाखेट स्त्री. १. दाटी; ढकलाढकली; धक्काब क्की; गदी. २. अंगाशी अंग लावण्याजोगा 
परस्परारं्ा संबधं; घसट. 
 
खेटी स्त्री. १. गदी; लगट : ‘मागें प ढें हरघे पोटी । साहे खेटी करी ते ।’ - त गा १६७६. (हि. करिे.) 
 
खेटो प . येरिंारा; अडथळा. (गो.) 
 
खेट्टमखेट्टा प . जोडाजोडी; मारामारी : ‘नाई त करान र्थ्या रोजच्यावानी खेट्टमखेट्टा.’ - वानगी 
१९८. 
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खेट्याघाल्या, खेटेघाल्या हव. १. एखाद्या कामासाठी फेऱ्या घालिारा; येरिंार करिारा; उंबरठा 
हिंजविारा. २. (उप.) वारकरी. 
 
खेड स्त्री. १. हमसळ; हमश्रि; हमसळलेली अवस्था; हमसळलेले झकवा हमसळीरे् रव्य (म ख्यत्वे धान्द्य, 
दािे). २. (शतेी) हर्खल. ३. फिसाच्या आठोळ्यारं्ी दािे घातलेली स की भाजी. (राजा.) 
 
खेड, खेडाव प . १. भतू झकवा समंध; हपशार् : ‘खेडाव िंाडाच्या अंगन येऊन सागंतो कन त म्ही येथें 
राहहल्यानें पागेर्ी घोडी मारीन.’ - पेद. २. (ल.) र्मत्काहरक, हवलक्षि, तऱ्हेवाईक मािूस. 
 
खेड, खेडे न. लहान गाव; आडगाव. [सं. खेट्ट] 
 
खेडकचेरी स्त्री. र्ावडी. 
 
खेडकर  हव. हमसळलेले (धान्द्य). 
 
खेडकी  स्त्री. बागेतील पाण्यार्ा लहान पाट : ‘खेडकीच्या र्ाफेकळी ।’ - घाश्रलो ९६. 
 
खेडकुिी, खेडकुळी, खेंडकुिी, खेंडकुळी स्त्री. १. बागेतील पाण्यार्ा लहान पाट : 
‘खेंडक हलया आराम । त्यामाजन दोघा ंसमागम ।’ - एभा ७·५६३. २. वाकिे (वळिे) घेत जािारी नदी; 
खेड्ातील ओढा : ‘साहहत्याहर्या ंखेडक हळया ।’ - हशव २६. [सं. क्षवडे = वि + क ल्या = पाट, कालवा, 
ओढा] 
 
खेडकुिी, खेंडकुिी स्त्री. खेडवळ स्त्री. 
खेडगिती स्त्री. सरसकट मोजिी. 
 
खेडिी  स्त्री. (नाहवक) गलबताच्या गतीला वारा अन कूल नसून हतरकस असेल तेव्हा हतरकस 
गतीने गलबत नेण्यासाठी ते लाबंवर नेऊन व माथि मारून (शीड हफरवनू) इष् स्थळी जाण्यार्ी योजना. 
 
खेडिे पहा : खेटिे 
 
खेडिे सहि. जमीन कसिे; नागंरिे. 
 
खेडमा, खेडम्या  प . १. म्हातारडा; थेरडा; वृद्धकपी. (ना.) २. क रूप, वडेाहवरा. [सं. क्षवेड = 
वि] 
 
खेडमी स्त्री. थेरडी, क रूप स्त्री. [सं. क्षवडे = वि] 
 
खेडिी जमीन लागवडीस आिलेली, हजच्यातून पीक हनघते अशी जमीन : ‘... तेव्हा ंम ऱ्हा बोलले आम्ही 
खेडली जमीनीर्ार् वसूल घेऊ.’ - पाक्ष्ाइखं १·२४. 
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खेडवळ, खेडावळ, खेडावाळ, खेडाऊ, खेडाळ, खेडाळू हव. १. गावढंळ; अहशहक्षत; खेड्ात 
राहिारा; २. गावरानी; गावठी; गावासंबधंी (भाषि, धान्द्य, काराहगरीर्ा पदाथच). [सं. के्षत्रवल] 
 
खेडवळ  न. हखडकी. [सं. के्षत्रक ल्या] 
 
खेडहक्क  प . जमीन कसण्यार्ा हक्क : ‘प्रत्यक्ष राजापासून आपली जमीन खेडहक्कानें 
उपभोगिाऱ्या या क ळानें...’ - पालच  ५. 
 
खेडी झोपडी वाड्ा वगैरे : ‘वरकड खेडीिंोंपडी रखवालीस कोन्द्ही कोन्द्ही येऊन रुजू होते.’ - पेदभा 
२७. पत्र २. 
 
खेडुत, खेडूत, खेडू प . १. शतेकरी. खेड्ात राहिारा मािूस (ग .) २. मक्त्याने झकवा बटाईने 
शते करिारा; जमीन कसिारा. (व.) 
 
खेडे, खेडेगाव न. लहान गाव; खेडंूर्ी वस्ती. [त. काड ] 
 
खेडे न. १. पोलाद. २. ढाल : ‘नघे भाला खेडें ।’ – भाए ४५०. पहा : णखडे, खेंड [सं. खेट = ढाल] 
 
खेडेकरी प . खेडेगावर्ा मािूस : ‘त्याम ळे खेडेकऱ्या शतेकऱ्यात जाऊन व्याख्याने वगैरे देण्यास 
सवड नव्हती.’ - मी ४४३. 
 
खेडेपाडे न. खेडे. [खेडेरे् हद्व.] 
 
खेडेयेडे  न. एक िोटेसे खेडे : ‘पढंरी म्हनू शार द रून हदसतं खेडंयेडं ।’ - जसा ६२९. 
 
खेडोपाडी हिहव. खेड्ात आहि अगदी लहान वस्तीच्या गावात; देशाच्या सवच भागातं. 
 
खेढा प . १. खेडे. २. खरखरीत, ओबडधोबड वस्त्र. ३. पे्रतावरील वस्त्र. 
 
खेि प . क्षि : ‘तेथ खेि  एक वनमाली उभा राहहला ।’ - वह १५७. [सं. क्षि] 
 
खेिी हिहव. कशाने. (क .) 
 
खेिे प . खेळिे; खेळ. 
 
खेत न. १. शते. २. रिके्षत्र. ३. (ल.) य द्ध : ‘घोडे सोडून खेत केलें .’ - पया ४५४. ४. मदैान; मोकळी 
जागा. ५. प ण्यके्षत्र. [सं. के्षत्र] (वा.) खेतास येिे, पडिे - लढाईत ठार होिे; मरि पाविे : ‘हकतेक गाडदी 
खेतास आले.’ - भाब १५. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेतम स्त्री. (प रा.) इहजप्तर्ी म रा, नािे. 
 
खेती स्त्री. रिके्षत्र : ‘खेती म्हिजे रि सोडून गोळीर्ी खास्त हनघाले तरी नामोहरम जाले.’ - भाब 
१३. [सं. के्षत्र.] 
 
खेती, खेत्र, खेत्री स्त्री. न. स्त्री. शतेी; शतेकी; शतेीर्ा व्यवहार. [सं. के्षत्र.] 
 
खेती, खेत्रा प . शतेी करिारा; शतेकरी. [सं. के्षहत्रन] 
 
खेतूर हिहव. कशात? (क .) 
 
खेते, खेतो न. प . माकड. (गो.) 
 
खेत्र न. शते; के्षत्र. 
 
खेत्रखाते शतेातील मेवा. 
 
खेत्रपणत के्षत्रार्ा अहधष्ठाता. ‘सेवक हवठ्ठलदेवा खेत्रपहत सदैव  ।’ - हशव ३·१·१२. 
 
खेत्री प . १. क्षहत्रय. २. रिशूर, परािमी प रुष : ‘खेत्री हािा म्हिती रिशूरा ।’ - ऐपो १२६. [सं. 
क्षहत्रय] 
खेत्री प . (के्षत्रात राहिारे) हपशार्. (गो.) 
 
खेद प . १. इष् पदाथार्ा हवयोग झकवा अहनष् पदाथार्ी प्राप्ती िंाल्याने अंतःकरिाला होिारी 
व्यथा; द ःख; मनस्ताप. २. पश्चात झाप; अन ताप. ३. त्रास; पीडा : ‘जीवमात्रासं देिें खेद ।’ - दास २·६·१९. ४. 
कंटाळा : ‘जया प रुषाच्या ठायन । कमार्ा तरी खेद  नाहन ।’ - ्ा ४·१०३. [सं. हखद = त्रास होिे] (वा.) 
खेद मानिे - द ःख करिे; मनाला लावनू घेिे : ‘तंू जरी हें ऐसें माहनसी । तरी खेद  का ंकरसी? ।’ - ्ा 
२·१६२. खेद होिे - वाईट वाटिे. 
 
खेदखीन्न हव. द ःखी : ‘जयार्ा देखोहन उमाळा । खेदखीन्न होये माहादोषार्ा पाळा ।’ - रुस्व 
११००. 
 
खेदजनक हव. वाईट वाटेल असे; द ःख वाटण्याजोगे. 
 
खेदडा प . म्हैसूर भागातील हत झी पकडण्यार्ी पद्धत. 
 
खेदिे, खेदणविे सहि. १. द खहविे; त्रासहविे : ‘हजवलगासं खेदंू नये ।’ - दास २·२·१०. २. (ल.) हाकिे; 
हाकलून लाविे; घालविे (पशू इ.). (ना.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेदक्षीि हव. द ःखी : ‘बह  जालों खेदक्षीि ।’ - त गा १०२६. 
 
खेदा प . हपच्िा; पाठलाग. (ना.) 
 
खेदाडिे सहि. हखदडिे; मारून, हपटून लाविे : ‘नासरजंग मारले गेलेवरी पन्नास स्वारवाले 
हजारा स्वारास मारून खेदाडताती.’ - इएमपी ९९. 
 
खेदारू प . एक प्रकारर्ा गूळ. 
 
खेणदत हव. द ःहखत; कष्ी; हखन्न. 
 
खेनिे हि. बोलाविे : ‘श्राद्धासाठी ब्राह्ि खेहनले होते.’ - गोप्र ८२. 
 
खेन्नकरप सहि. बकरी इ. बळी देिे. (गो.) 
 
खेप स्त्री. १. जा ये; येरिंार; हेलपाटा. (हि. करिे.) २. देशात राहून आिलेला मालार्ा झकवा 
धान्द्यार्ा (बैल, गलबते इ. वरून केलेला) एका वळेर्ा प रवठा, भरिा, फेरी; माल तयार करिाराकडून 
एका वळेी आलेला माल. ३. एक वळे झकवा प्रसंग; पाळी; वारी; एखाद्या प्रसंगारे् उदाहरि. जसे :- हतच्या 
बाळंतपिार्ी ही पार्वी खेप. ४. एखाद्या हियेर्ी सवच म दत; एक कृत्य झकवा त्या कृत्याने व्यापलेला काळ. 
५. हनष्ट्फळ येरिंार; हेलपाटा. (हि. घालिे.) ६. रोगाच्या साथीर्ा काल. (हि. येिे.) (वा.) खेप टाकिे - 
जाऊन येिे; येऊन जािे : ‘आसपासर्ी मािसं औषधाकहरता खेपा टाकीत होती.’ - रथ २६२. [क.खेप ] 
[सं. हक्षप्] 
 
खेपखेपांतर जन्द्म मरिाच्या खेपा : ‘खेपखेपातंर अनेक सोहशले ।’ - ्ागा १८७. 
 
खेपचे सहि. हशव्या हासडिे. (गो.) [सं. हक्षप] 
 
खेपिे सहि. कोंदिे; खोडा घालिे; ब जविे; बदं करिे; लोटिे; अडकविे; त्रास देिे; अडविे. 

अहि. अडकिे; बदं होिे. [सं. हक्षप] 
खेपाट प . खनपटीस बसिे; हपच्िा प रविे : ‘जैसे माळवरेे् झहद स्थानरे् बदंबस्तीस लागोपाठ दहा-
पारं् वरुष खेपाट घेतला...’ - इएमपी १२३. (हि. घेिे.) 
 
खेपाटा प . १. कंटाळवािी, हनष्ट्फळ येरिंार; हेलपाटा. (हि. घालिे.) २. त्रासदायक हवनंती, 
द राग्रह, माथाकूट; डोकेफोड. (हि. करिे.) 
 
खेपाटी स्त्री. काख; बकोटी; बगल. पहा : खपाटी 
 
खेपेसरसा, खेपेने हिहव. हातासरसा; हातातील कामाबरोबरर्; र्ालू काम न थाबंवता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेप्या हव. १. एकसारख्या खेपा, हेलपाटे, येरिंारा घालिारा, करिारा. २. रोकड वगैरे वाहण्याच्या 
खेपा करून त्यावर उपजीहवका करिारा. ३. डाकेर्ी (टपालार्ी) ने-आि करिारा : ‘नवव ेरोजन उज्जनीहून 
खेप्या प ण्यास जातो.’ - मराठी हरयासत उत झर हवभाग २·४२२. 
 
खेब प . अनथच. (गो.) 
 
खेबडा, खेंबडा, खेंबुडिा हव. १. बेडौल; क रूप : ‘कोठें होती राडं खेबडी ।’ - राला ७६. २. 
वाकडाहतकडा; अव्यवल्स्थत (दात, दातार्ी कवळी). [सं. क्षवडे = वि] 
 
खेबडािेबडा हव. १. गदळ; घािेरडा; ओबडधोबड; हहडीस; नापसंत (मन ष्ट्य, प्रािी, रे्हरा, नाक 
इतर अवयव, इमारत, हर्त्र, हलखाि, वस्तू इ.). २. अव्यवल्स्थत (दात इ.). 
 
खेबरडी  हव. थेरडी. 
 
खेबाळिी स्त्री. हनष्ट्काळजीपिाने वापरिे, वापर. (राजा) 
 
खेबाळिे सहि. कर्कावनू, वाटेल तसे वापरिे; हहसकाहहसकी करिे; ओढाताि करिे; जोराने 
फेकिे, हलविे. (राजा.) 
 
खेभिे अहि. रागाविे. [सं. हषभ्] 
खेम न. हमठी; हवळखा; खेव; आझलगन : ‘पवनाहस देता ंखेम । अपान ऐसें पावला नाम ।’ - हससं 
२·२०७. (हि. मारिे, देिे, घेिे.) [सं. के्षम] (वा.) खेमवेंगेस येिे - एखाद्याच्या कबजात येिे. 
 
खेम न. कल्याि; स ख; ख शाली; के्षम. [सं. के्षम.] 
 
खेमटिे  सहि. दाबनू धरिे; घट्ट धरिे : ‘नागडीउघडी पोरं कडेवर खेमटून पोरी त्या गोऱ्ह्याकडे 
पाहत उभ्या होत्या.’ - पधों १६१. 
 
खेमटा प . (ताल.) एक ताल. याच्या बारा मात्रा व र्ार हवभाग आहेत. 
 
खेमडा हव. अशक्त; ल कडा; हवरूप. 
 
खेमा स्त्री. क्षमा : ‘आपला अपराद  न पाहातंा ं। खेमा करोहन न मागता ं।’ - हिप  ५·४१. 
 
खेमा प . डेरा; तंब ू: ‘पातशाही खेम्यार्ी वगैरे तयारीर्ी मात्र आ्ा केली आहे.’ - हदमरा १·१९. [फा. 
खीमा = तंब]ू 
 
खेमा प . १. र्ेंदामेंदा. २. मासंार्ा बारीक र् रा, त कडे. [फा. कीमा] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेमेज्यात डेरे, राह टी इ. सामान. 
 
खेमेठोक हव. जबरदस्त (मन ष्ट्य). (व.) 
 
खेमेदाखि हिहव. लढाईवर हनघताना गाव सोडून सैन्द्यार्ा तळ हजथे आहे अशा हठकािी येिे; 
डेरेदाखल : ‘तंू बाहेर खेमेदाखल होऊन...’ - महसा ५·७८. 
 
खेमेदोज प . राह ट्या वगैरे हशविारा, द रुस्त करिारा झशपी : ‘यंदा श्राविमासी फ लाजी 
खेमेदोज यास हदले येक हजार.’ - वै ३·४८. 
 
खेर स्त्री. १. घाि; गाळ; गदळ; केर; टाकलेला भाग; उरलेला भाग. २. एकत्र हमसळल्याने िंालेली 
नासाडी. 

हव. गाळसाळीर्ा; हनरुपयोगी; केरार्ा. [क. केहडस ] 
 
खेर स्त्री. खडू. (गो.) 
 
खेरखुवाह हव. हहतझर्तक; हहतेच्ि  : ‘आपि श्रीमंतारे् दौलतीरे् खेरख वाह. आपि वेगळें बोलिें 
बोलता ंहें अप्रशस्त.’ - देवी श्रीअहहल्याबाई १११. पहा : खैरख्वाह [फा. खैरख्वाह] 
 
खेरखैरात स्त्री. ख शाली. [फा. खैरखैहरयत] 
खेरमाती स्त्री. नासाडी (काम, माल, वस्तंूर्ी). (हि. करिे.) 
 
खेरमेर स्त्री. कर्रा; घाि. [खेररे् हद्व] 
 
खेरीज हव. १. जादा; अहधक; वगेळा; हनराळा; हभन्न. २. वगळलेला; अवातंर; हनराळा काढून ठेवलेला 
: ‘जाती खेरीज करून.’ - वाडसमा ३·२५१. 

शअ. १. हशवाय. २. वार्ून; हवना. ३. बाहेर; वगेळे : ‘इंग्रजासं तंबी करून ख ष्ट्कनतून त्याजला 
खेरीज करावें.’ - मइसा १०·१८१. (हि. करिे, वगळिे.) [फा. खाहरज] 
 
खेरीजकिम न. हनराळे झकवा जास्त सदर, बाब, पहरच्िेद, वस्तू. 
 
खेरीजजमा, वसूि, दस्त स्त्री. प . शतेसाऱ्याहशवाय घेतलेला कर; जादा सारा, पट्टी; हर्ल्लर बाबी. 
 
खेरीजमक्ता प . सरकारनेर् सरळ मक्त्याने हदलेल्या जहमनी; इजाऱ्याने झकवा खोतीने हदलेल्या 
जहमनी; रयतवारी. 
 
खेरीज णमळकत अवातंर प्राप्ती, हमळकत, फायदे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खेरीज मुशारा, मुशाणहरा, मक्ता, खेरजी मुशारा (सरकारी नोकरानंा हदलेल्या पगाराहशवाय) भत झा, 
बहक्षसे इ. नैहमहत झक खर्च (मेजवान्द्या, धमादाय इत्यादनर्ा). 
 
खेि प . हवभाग; हहस्सा; पक्ष. (व.) [फा. खैल = सैन्द्य - हवभाग] 
 
खेिखसािा प . व्याप; पसारा : ‘एवढ्या थोरल्या खेलखसाल्यात काही पोरीला देऊ नये.’ - पलको 
१४५. 
 
खेिखाना प . १. सैन्द्यारे् सामान व बाजारब िगे; फौजेतील बाजार व सामानखाते. त्यावरून २. 
(ल.) अडगळ; अव्यवल्स्थतपिे राशी घातलेल्या वस्तू इ.; अव्यवल्स्थत प्रकार; ल्स्थती. ३. अडगळीर्ी खोली. 
[फा. खैलखाना] 
 
खेिनवािा प . खेळगडी; सोबती; हमत्र : ‘...मौजे मजक रीर्ी पाटीलकी साहेबार्ी होती ती 
साहेबार्ा खेलनवाला गज्यालीखान याजला हदली.’ - पेद ३१·२. 
 
खेिा प . लबाड; अहवर्श्ासू. पहा : खेळ, खेणळया 
 
खेिाडी  हव. हखलाडू; र्त र; ह शार. [सं. खेल्] 
 
खेल्खाना १. खान्द्दान. २. िीडागंि. ३. िीडासोबती. jyoti 
 
खेव, खेवा न. प . १. हमठी; आझलगन; खेम : ‘स्नेहें मीनल्या खेंवकवळी ।’ - म आहद ४५·११९. (हि. 
देिे.) २. खेटिे; र्ाटून जािे. [सं. के्षम] 
 
खेव प . क्षि. 
 
खेव, खेवी प . अहरष्; द दैवाने आलेले हवघ्न; अपकार; त्रास; खोडी; घात; उतरती कळा; नाश. 
(हि. येिे.) : ‘आपासाहेबाच्या राज्याला आला खेव ।’ - गापो ८६. [सं. क्षय] (वा.) खेव आििे, खेवी 
आििे - सतावनू सोडिे; त्रास देिे. (व.) 
 
खेव, खेवी स्त्री. मासे मारण्यार्ी जागा. 
 
खेवि, खेविे न. १. कोंदि : ‘पदपद्धती खेविें । प्रमेय रत्नारं्न ।’ - ्ा१·५. २. जहडत अलंकार; 
भषूि; जडाव. ३. शोभा. [सं. के्षपिम] 
 
खेवििे  सहि. जहडत करिे; जडविे; कोंदिात बसविे : ‘रहवर्रं तारा लोकक सरी । 
खेविोहनया ंतयावरन ।’ - एभा २४·१८९. 
 
खेविी, खेवनी, खेवनु स्त्री. जडाव; जडिी; खोविी; खोर्िी : ‘माजी ग ंजार्ी खेवनी ।’ - दाव २४२. 
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हव. जहडत. [सं. के्षपिम] 
 
खेविे उहि. पच्चीकाम करिे; जडिे : ‘खेवलें  अंतरन पालटेना ।’ - त गा ३९८६. 
 
खेवदा स्त्री. (अहशष्) भकू. (हि. लागिे, स टिे). [सं. क्ष धा] 
 
खेवय्या प . वल्हहविारा मािूस; नावाडी. (काशी) 
 
खेवा, खेंवा प . वल्हे. (हि. मारिे.) 
 
खेवी, खेवो शअ. तत्क्षिी; त्यार् वेळी : ‘हा बोल  आइकत खेवन ।’ - ्ा १७·३२६. जसे :- जातखेवो 
= जाताक्षिी, भेटतखेवो = भेटताक्षिी, ‘नातरी नीद जातखेंवों ।’ - अमृ १·६२. [सं. क्षि] 
 
खेश हव. नातलग; सोयरा : ‘खेश सोइरे.’ - मइसा १८·८७. [फा.] 
 
खेस, खेंस न. प . १. एक प्रकाररे् कापड (स ती, लोकरी, रेशमी) [फा. हखस]. २. उग्र वास 
(फोडिी झकवा हमरच्या इत्यादनर्ा). (ना.) 
 
खेस प . १. घसा वाजिारा खोकला, दमा (ग रारं्ा). [सं. कास] 
 
खेसिे अहि. १. दात खाऊन खेकसिे, हफसकारिे (रागावलेल्या माकडाने). २. (ल.) रागावनू, हर्डून 
वस्सकन अंगावर जािे. ३. घसा वाजेल असे खोकिे. ४. झखकाळिे (घोडा). ५. खाकरिे; खोकलिे. (व) 
[ध्व.] 
 
खेसर स्त्री. थट्टा; मस्करी; रे्ष्ा (खा. व.) 
 
खेळ प . १. करमिूक; िीडा; मौज (हर्त झहवनोदाथच केलेली). २. खेळिे, खेळिी; खेळण्यार्ी वस्तू 
(ब हद्धबळे, सोंगट्या, भोवरा, गोट्या इ.). ३. तमाशा; देखावा; प्रदशचन. ४. अभ्यास; हवलास (ब द्धीर्ा, 
इंहरयारं्ा); व्यापार; हिया; र्लनवलन (यंत्रारे्). ५. खेळण्यार्ी पाळी - (एखाद्या खेळात). ६. हसनेमा, 
सकच स, नाटक इ. र्ा प्रयोग. ७. लीला; कृपा. ८. (ल.) लढाई; य द्ध : ‘उलटेल जरी हा खेळ ।’ - संग्रामगीते 
४७. ९. हवशषेतः ज गारार्ा खेळ; ज गार. (गो.) [सं. खेल] (वा.) खेळ आटोपिे, खिास होिे - मरिे; 
संपिे : ‘दोन आठवड्ात त्यार्ा खेळर् आटोपला होता.’ - मक १९५९·११६. खेळ करिे, िाविे - उडविे; 
उधळिे; बेपवा खर्च करिे; घोटाळा, अव्यवस्था करिे; नासिे; हबघडविे. खेळ करिे, खेळिे, मांडिे - 
र्ागंला खेळ झकवा काम करिे; एखादी ह षारीर्ी झकवा हशताफीर्ी गोष् साधिे. खेळ िाविे, मांडिे - 
एखाद्या कटार्ा झकवा वाईट मसलतीर्ा पाया घालिे. खेळ येिे - पसंत पडिे; बरे वाटिे : ‘मनाला खेळ 
आला तर ठीक, नाहीतर जानव ेतोडून र्ालला देशातंराला.’ - घरदार ९३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खेळ प . १. अन्द्य कोित्याही बाह्य हेतूर्ी झकवा भहवष्ट्यकालीन स खार्ी अपेक्षा नसलेली, 
आत्मतृप्तीसाठी करण्यात आलेली स खद कृती. अशा कृतीलार् ‘िीडा’ असेही म्हितात. २. ज्यास हनयम 
इ. आहेत असा खेळण्यार्ा प्रकार. उदा. ह त तू, टेहनस इ. 
 
खेळ प . र्ाळा; कृती; खावडाव; वाईट कृत्य : ‘म्हिे वासंरा घात िंाला असारे । त िें माउलीरे्हर् हे 
खेळ सारे ।’ - वामन भरतभाव १७. 
 
खेळकटी हव. र्ैनी; आराम करिारा : ‘या र्हार्टी व खेळकटी मंडळनच्या तैनातीत वेळ 
घालवावा.’ - माबा ७३. 
 
खेळकर  हव. १. खेळिारा; खेळात रमिारा; खेळण्याच्या वयात आलेला. २. खेळाडू; आनंदी. 
३. (उप.) आगलाव्या; कळलाव्या; खेळी करिारा. 
 
खेळकरी प . तमासगीर; हर्ते्र दाखविारा; मोठ्या लोकारं्ी सोंगे आििारा; बह रूपी; 
दशावतारी. 
 
खेळकुडी स्त्री. १. माकडरे्ष्ा. २. र्ाळा; िीडा; य क्ती; गंमत; थट्टा. 
 
खेळकुिी, खेळकुळी स्त्री. उपवनातील पाण्यारे् लहान लहान पाट : ‘रत्नबद्धा खेळक हळआं जवळी 
।’ - दाव १५९; ‘हर्त्रहवहर्त्र खेळक हलया ।’ - म आहद २९·५०. 
 
खेळकू, खेळगड, खेळगर हव. १. खेळाडू; गमत्या. २. मौज करिारा; नकल्या; हवनोदी; 
हवदूषक. ३. खेळण्यारे् वय िंालेले (मूल). 
 
खेळके न. रे्टूक उठहविे; भतू घालिे; घोरपड घालिे. 
 
खेळखंडोबा प . नाश; सवचस्वी हबघाड; पूिच सत्यानाश; धूळधाि (खंडोबा ज्याच्या अंगात येतो 
त्याला रानोमाळ नार्ायला व गडबडा लोळायला लावतो या समज तीवरून). (हि. होिे, करिे.) 
 
खेळखाना प . १. खेळघर; खेळण्यार्ा अड्डा; िीडास्थान; क्लब : ‘वयोवृद्ध कामगार 
सकाळसंध्याकाळ... दरबारातं, खेळखान्द्यातं... जसा वीरमंत्र देतील...’ - लोहटकेले १·४१९. २. (ल.) 
हनरुपयोगी लोक : ‘कारहिक लढाऊ लोक मात्र हकल्ल्यात ठेहवले, बाकीर्ा खेळखाना काहढला.’ - भाब 
३१. 
 
खेळखांब प . आधारस्तंभ : ‘र्ौगी आमी लेकी र्ारा गावारं्ं खेळखाबं.’ - तीसा १९. 
 
खेळणखसारा प . कपट; लपंडाव; अडविूक : ‘असे नानाप्रकाररे् खेळहखसारे आहेत.’ - ऐलेसं 
३२५८. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खेळगडी प . स्त्री. खेळातील जोडीदार, हभडू. 
 
खेळगड्या हव. खेळात झकवा गंमतीत व्यथच वळे घालविारा; उडािटप्पू; आळशी; िर्ोर. (राजा) 
 
खेळघर  न. हथएटर; नाटक, हसनेमा, तमाशा इ. रे् प्रयोग जेथे होतात ती जागा : ‘पे्रक्षक 
म ंग्यासंारखे खेळघरातून बाहेर पडतात.’ - िादंसी ३. 
 
खेळिी स्त्री. १. खेळिे, िीडा करिे. २. खेळार्ा हदवस; स टीर्ा काल. 
 
खेळिी स्त्री. उर्की. (गो.) 
 
खेळिी, खेळिे न. १. खेळण्यार्ी वस्तू. २. लहान म लासंाठी कागद, माती, लाकूड, कर्कडे 
यापंासून बनवलेल्या वस्तू.जसे:- पशू, पक्षी, गाड्ा वगैरे. ३. सहज प्राप्त होिारी वस्तू : ‘आम्हा ंकेलें  परब्रह् 
खेळिें ।’ - एभा १८·३९५. 
 
खेळिे अहि. १. िीडा, मौज करिे; स्वतःला रमहविे. २. गमिे; अळंटळं करिे; माशा मारीत बसिे. ३. 
एखादा खेळ खेळिे. ४. वाद्य वाजविे. ५. (भतूसंर्ाराम ळे) इकडेहतकडे उड्ा मारिे. ६. हळू हळू हलिे; 
िं ळिं ळिे (एखादी वस्तू वाऱ्यामध्ये झकवा सूयचहकरिे पाण्यामध्ये). ७. र्ालिे; र्ालत असिे; र्लनवलन 
करिे (यंत्र). [सं. खेलय] 
 
खेळिे, रांगिे, खेळते, रांगते न. मकरसंिातंीच्या वळेरे् एक व्रत, वसा. एका स्त्रीने दोन नारळ 
घेऊन ‘खेळते घ्या रागंते घ्या’ असे म्हिून द सऱ्या स्त्रीला ते नारळ द्यायरे् व नंतर द सरीनेही असेर् म्हिून 
दोन नारळ पहहलीला द्यायरे्. 
 
खेळतारांगता हव. १. खेळण्याच्या व रागंण्याच्या वयात आलेला (म लगा). २. शरीराला मोकळी 
हालर्ाल करता येईल असा; अघळपघळ (वस्त्र, दाहगना). ३. खेळता येईल असा नेमस्त, हलका, बेतार्ा 
(ताप, देवी, गोवर, काहंजण्या). 
 
खेळते भांडवि (अथच.) उद्योगधंद्यात कच्चा माल, कामगारारें् वतेन अशा कामासंाठी वापरण्यात येत 
असलेले भाडंवल. 
 
खेळते वारे देव झकवा भतू यारं्ा संर्ार, अवसर (याने भहवष्ट्य झकवा शकून समजतो अशी समजूत आहे); 
अंगात येिे. 
 
खेळपट्टी स्त्री. हिकेटच्या खेळात ज्या मयाहदत जागेवर गोलंदाजी होते व धावा काढल्या जातात 
ती जागा; धावपट्टी. 
 
खेळविा हव. खेळासाठी झकवा रे्ष्ामस्करीसाठी ठेवलेला; बगलहबल्ली; ख षमस्कऱ्या; हवदूषक 
(मािूस, प्रािी, वस्तू, खेळिे, िीडामृग इ.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेळविी स्त्री. हप्रया; मनैा; लाडकी स्त्री; हवलासी स्त्री; नानाप्रकाररे् खेळ खेळून प रुषाला 
भ लविारी स्त्री; स्त्रीसाठी लहडवाळ शब्द. 
 
खेळविे  सहि. १. खेळते ठेविे; सहिय ठेविे; र्ालविे; हलविे : ‘स्वमायेर्ें आडवस्त्र । लावहून 
एकला खेळवी सूत्र ।’ - ्ा १८·१३०३. २. नार्हविे; आपल्या मजीप्रमािे वागायला लाविे; ‘जो ब्रह्ाहदका ं
खेळवी अिेंगन परी ।’ - हशव १. ३. काम स रू ठेविे (यंत्र, वाफेरे् यंत्र, हत्यार इत्यादनरे्). ४. रमहविे. 
 
खेळशेपिा प . आळशीपिा; अळंटळं; रेंगाळण्यार्ी झकवा गमण्यार्ी प्रवृत झी; खेळगडीपिा. 
(राजा.) 
 
खेळा, खेळ्या हव. १. हशमग्यात देवाच्या पालखीबरोबर जािारे (यांरे् कापडखेळे व डफखेळे असे 
दोन प्रकार आहेत); सोंगाड्ा : ‘पूवी खेळे बह त जाहले सृष्न ।’ - ह १३·४६. २. लग्नात खेळ खेळिारा : ‘तो 
वीरराज जयारं्ा खेळा ।’ - हशव ९९८. ३. नेहमी भलत्यासलत्या कामात झकवा अन्द्यायाच्या कृत्यात ग ंतलेला; 
आगलाव्या; कळलाव्या; र् गलखोर. ४. फंदहफत री करिारा. ५. खेळाडू. [को. राजा.] 
 
खेळा प . कोंडी; बाजारातील एखादा हजन्नस सवचच्या सवच खरेदी करून अडवनू ठेवनू वाढीव 
हकमतीला हवकिे : ‘उमरा जानेवारी वायद्यातं खेळा ऊफच  कॉनचर होिार.’ - के २·१२·१९४१. 
 
खेळाडू प . खेळ खेळिारा. 
खेळाडूवृत्ती स्त्री. हारजीत ही दोन्द्ही सारखीर् मानण्यार्ी दृष्ी; प्रसन्न, आनंदी स्वभाव. 
 
खेणळया  प . हहकमती, मसलती मन ष्ट्य; धूतच, कावबेाज, ग प्त कारवाया करिारा, आतून सूते्र 
हलविारा; खेळविारा. 
 
खेळी स्त्री. १. खेळ; मौज. २. खेळण्यार्ा हदवस; स टीर्ा काल. ३. खेळण्यार्ी पाळी (ब हद्धबळे); 
मोहऱ्याने एका वळेी केलेली हालर्ाल झकवा गती. ४. (ल.) डाव; व्यहूरर्ना; पहवत्रा. ५. पहा : खेळा 

हव. खेळिारी; मौज मारिारी; र्वर्ाल (स्त्री) : ‘मािंी सास  मोठी खेळी ।’ - भज ५५. 
 
खेळीमेळी स्त्री. १. दाट पहरर्य; घसट; सलगी; मोकळेपिा; हनस्संकोर्पिा. २. मौज; िीडा; 
थट्टामस्करी; रंगेल रे्ष्ा; गंमत. 
 
खेळीमेळी, खेळेमेळे हिहव. मौजेत; हास्यहवनोदात झकवा खेळात; करमि कीत (काळ घालविे) : 
‘आता ंजाऊं खेळमेळन । गाई र्ारावया ।’ - त गा २३०; मौजेने; हवनोदाने, पहरहासब द्धीने (बोलिे, करिे). 
 
खेळीमेळीचा, खेळ्यामेळ्या हव. दाट पहरर्यार्ा, सलगीर्ा; मोकळेपिारे्, हवनासंकोर्ारे् 
(वातावरि). 
 
खेळुगा हव. खेळाडू. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खेळुगेपि न. खेळकरपिा : ‘तेथ मनार्ें खेळ गेपि । क मारअवस्था बािली जाि ।’ - एभा 
१२·३२९. 
 
खेंक स्त्री. खोकला; ढास. (हि. लागिे.) (को.) 
 
खेंकचे अहि. ओशाळिे. (गो.) 
 
खेंगट न. अहतशय संताप : ‘करे आदय आपट । आलं अंगात खेंगट ।’ - बगा १२८. 
 
खेंगट न. बोंबील, कोळंबी, झिंगे इ. माशारं्ा एकत्र केलेला ढीग. 
 
खेंगटे, खेंगटेखोर पहा : खेकटे, खेकटेखोर 
 
खेंगस प . पािलावा. 
 
खेंगस ढाक प . लहान साबंर. 
 
खेंगाळा  प . ताबंड्ा जातीर्ा एक मासा. 
 
खेंड स्त्री. गोल टोकार्ी व जड तरवार. पहा : खांड 
 
खेंड न. गोवरीर्ा झकवा लाकडार्ा पेटलेला त कडा; हनखारा : ‘एकार् डोळ्यात दारू भरलेलं 
इस्त्यार्ं खेंड.’ - गोता २६. (माि.) [सं. खंड] 
 
खेंड, खेंडगोंडी, खेंडुकिी, खेडुकिे पहा : कखडगोंडी, कखडकुिी, कखडार 
 
खेंडा, खेडे प .न. १. भरड झकवा हवरळ पोतारे् व हलक्या हकमतीरे् कापड; उिाख शलेा. २. 
पे्रतावरील वस्त्र : ‘खेंड्ावर फ लें  घालून हतरडी तयार केली.’ - पाव्ह ११८. 
खेंडी हलक्या तऱ्हेर्ी वसे्त्र : ‘आठ रुपये खेंडी स मार ८.’ - ऐलेसं २७६३. 
 
खेंडी स्त्री. पवचतातील झखड : ‘मोठे उंर् पवचत आंतल्याआंत खरू्न जाऊन त्यातं खेंडी पडल्या.’ - 
मराठी ६ वे प स्तक आ. २·४५ (१८७५). 
 
खेंदडा, खेंदाडा  प . (अहशष्) मूखच; गधडा; खेंबडा. 

हव. १. खेद देिारा; नाठाळ; अडिारा; तापट; त्रासदायक; खट्याळ (घोडा). त्यावरून २. 
खाष्; राष् (मािूस); उनाड; कजाग (मूल, स्त्री); स्वच्िंदी; द ष्; द्वाड; क रूप; नेभळा; अव्यवल्स्थत (मूल, 
स्त्री यानंा रागाने). [सं. हखद] 
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ख ॅ
 
खतॅ्रपाळ प . के्षत्रपाळ; हवहशष् स्थानारे् रक्षक दैवत. (गो.) [सं. के्षत्रपाल] 
 
खबॅाड न. लर्ाडं. (गो.) 
 
खयॅिॅं न. खेळिे; खेळण्यार्ी वस्तू. (गो.) 
 
खॅंञ हि. हव. कोठे. 
 
खै 
 
खै स्त्री. १. अहंता; अहभमान; ताठा. (हि. मोडिे, हजरविे.) २. नाठाळपिा; र्ढेलपिा; मस्ती 
(ठािबदं पशूर्ी). (हि. मोडिे, हजरविे). ३. हशक्षा; हशस्त. ४. क्षहत्रय. 
 
खैि हव. खारट. (गो.) 
 
खैिाडॉ  प . शते, आगर यात सारे पािी जाऊ न देण्यासाठी घातलेला बाधं. (गो.) 
 
खैताळ प . मोठ्या िंाजंा : ‘अष्गावीच्या माळावरी ढ वाल खैताळ वाजताती ।’ - जसा ८०. 
खैदान न. बकाल वस्तीर्ी जागा : ‘त्याम ळे खेडी ओसाड होतात आहि म ंबईरे् खैदान होते.’ - अम 
१०७. 
 
खैदानमैदान न. गोंधळ; अव्यवल्स्थत अशी जागा. 
 
खैन प . रेंगाळिारा खोकला. [ध्व.] 
 
खैनी, खैन्या हव. १. खोकलेकरी. २. हतरसट; खाष्; हर्डखोर. 
 
खैमाना  प . वाटोळे; सत्यानाश : ‘काय कामार्ी वाटनी । िंाला गावार्ा खैमाना ।’ - बगा ८०. 
 
खैर स्त्री. ठीक आहे; काही हरकत नाही; बरे. (या अथाने.) [फा.] 
 
खैर प . एक काटेरी िंाड. यार्ी पाने शमीसारखी तर लाकूड इमारतीच्या उपयोगी पडिारे. 
याच्यापासून कात व गोंद होतो. [सं. खहदर] 
 
खैर स्त्री. १. के्षम; क शल; कल्याि. २. र्ागंली ल्स्थती; आबादी; ख शाली. ३. ईर्श्री कृपा; मेहरबानी; 
उपकार : ‘ते खैर होऊन हनघाले प नजचन्द्म िंाला.’ - मराहर्थोरा ६०. [फा.] (वा.) खैर असिे - सवच र्ागंले, 
ठाकठीक असिे. खैर करिे - मेहरबानी करिे; दया करिे : ‘परंत  य रोहपयन माहजस्रेटाने सारासार हवर्ार 
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पाहून खैर केली व भटजीरे् र्ौर्थ्या प्रहरी झधडवडे िंाले नाहीत.’ - गागंा १९. खैर होिे - आलेला वाईट 
प्रसंग टळिे; उपकार होिे. 
 
खैर, खैरत स्त्री. १. र्ागंली गोष् : ‘एक जरा तस्वीस हदहलया खैरत नाही.’ - मइसा १५·१३७. २. 
भलाई : ‘त्यातंर् त मर्ी आमर्ी सवांर्ी खैरत असे.’ - मइसा ६·६१८. [फा.] 
 
खैर अंदीश हहतेच्िू : हमत्र; हहतझर्तक. [फा.] 
 
खैरआफीयत स्त्री. के्षम; ख शाली : ‘आपिाकडील खैर आहफयतेर्ा खबर माल म होत नाहन.’ - मइसा 
१०·११८. 
 
खैरखवा, खैरख्वा, खैरखाह हव. कल्याि इल्च्ििारा; हहतेच्िू : ‘ते मानसें हबलक ल राजेसाहेबारे् 
सरकाररे् खैरख्वा नाहनत.’ - मइसा १०·२५१; ‘ईर्श्र हे फते झर्ी खबर सवच खैरखवा लोकासं म बारक करो.’ 
- पेद १·८४. 
 
खैरखाही स्त्री. श भझर्तन. [फा. खैर + ख्वाही] 
 
खैरखुशी स्त्री. के्षमक शल. 
 
खैरखैरात स्त्री. दानधमच : ‘खैर खैरात केली.’ - मदबा १·२०१. [फा.] 
खैरभट  प . १. या नावार्ा एक ब्राह्ि. हा शक्ती व परािमाबिल प्रहसद्ध होता. एकदा त्याला 
र्ोरानंी अकस्मात गाठून त्याच्यावर हल्ला केला असता त्याने जवळरे् एक खैरारे् िंाड उपटून त्यानंा र्ोपून 
हपटाळून लाहवले अशी गोष् आहे. त्यावरून अर्ाट शक्तीर्ा मािूस; भीम.२. (उप.) अहशहक्षत, हनरक्षर झकवा 
हनव्वळ दगडधोंडे झकवा िंाडे यानंा हशकहवण्याच्या योग्यतेर्ा ब्राह्ि. 
 
खैरशादमानी स्त्री. ख शाली : ‘आपली खैर शादमानी हमेशा कलमी करावी.’ - मइसा २२·८६. [फा.] 
 
खैरसिा, खैरसल्ला स्त्री. १. स खशातंी; के्षमक शल (म ख्यतः पत्रव्यवहारातं योजना) : ‘आपली 
खैरसल्ला दवचक्त हलहीत जािें.’ - मइसा १५·२५०. २. स्नेह; हमत्रत्व; सख्य. 
 
खैरसागर प . खैरापासून केलेले एक औषध. 
 
खैरा प . शिेखळीच्या तळाशी बसलेले मातीत हमसळलेले क जलेले शिे अगर शिेार्ा भ गा. 
 
खैरा प . जोंधळ्यावर झकवा बाजरीवर पडिारा एक रोग. 
 
खैरा हव. १. घनसावळा; कहपश. २. करडा; पाढंऱ्यावर ताबंडे झकवा ताबंड्ावर पाढंरे हठपके 
असिारा : ‘हर्तार भनगारें खैरें । ...अवघन वासरें आपि जाहला ।’ - ह १०·१९२. ३. हनरहनराळ्या रंगार्ा 
(डोळा); हनरहनराळ्या रंगारे् डोळे असलेला (मािूस, पशू). पहा : कैरा. ४. हमश्र रंगार्ा; हर्त्रहवहर्त्र; हमश्र. 
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खैरा कबुतर न. लालभडक झकवा काळसर ताबंट रंगारे् कब तर. 
 
खैराट न. खैरारे् लाकूड. 
 
खैराड न. खैरारे् िंाड : ‘कोसंब अंजीर खैराड ।’ - काहलकाप राि २२·१५. 
 
खैरात, खैराणत स्त्री. १. दानधमच; हभक्षा; देकार. २. महशदीच्या खर्ासाठी झकवा फहकरानंा दानधमच 
देण्याच्या खर्ासाठी हदलेली हबनसाऱ्यार्ी इनाम जमीन झकवा गाव. ३. (ल.) क रवडंी : ‘सखे खैरात करीन 
त जवरून ।’ - पला ४·१८. [फा.] (वा.) खैरात करिे, खैराणत करिे - १. उदारपिे देिे; भरपूर प्रमािात 
देिे; वषाव करिे : ‘पाहरतोहषकारं्ी खैरात करावी लागली.’ - हनअ ४४०. २. ओवाळून टाकिे. 
 
खैराती  हव. (ल.) कमी योग्यतेर्ा; सामान्द्य; क्ष र; हभकार; टाकाऊ (मािूस, वस्तू, पशू - 
कारि दान द्यावयाच्या वस्तू बह धा क्ष र, हभकार असतात) : ‘खैराती सामान मात्र नसावें.’ - ऐलेसं ४·१६०९. 
 
खैराबांडा हव. पाढंऱ्यावर काळे झकवा काळ्यावर पाढंरे हठपके असलेला. 
 
खैणरयत, खैरीयत, खैययत  स्त्री. के्षम; ख शाली; स ख; हहत; मनःस्वास्र्थ्य; र्ागंली ल्स्थती; भरभराट 
: ‘त्यारे् लेकीरे् खैरीयतीर्ें वतचमान प हशलें  आहे.’ - मइसा १·१८१. [फा.] 
 
खैरी स्त्री. अहंभाव; गवच; मीपिा. 
 
खैरी स्त्री. बाधंीव नसलेल्या हवहहरीवरील रहाटाच्या आधारारे् खाबं. बह धा हे खैराच्या लाकडारे् 
असतात. 
 हव. खैराच्या लाकडार्ा केलेला. 
 
खैरी स्त्री. शतेजहमनीर्ा एक लहानसा भाग; वाफा. (कर.) 
 
खैरीशरैी हव. हलक्या हकमतीर्ा; कवडीमोल; क्ष र. 
 
खैिाटी, खैिाठी पहा : खािाटी 
 
खैवंग हव. बळकट; मजबतू : ‘देहधमाच्या खैवगंी । अहधहष्ठलें  आंगन ।’ - ्ा १३·१०७. [सं. के्षमागं] 
 
खैशा हव. खैस, खवीस याच्यासारखा स्वभाव असलेला; क लक्षिी; अमंगळ; हपशाच्चासारखा द्वाड; 
राक्षस (झनदाथी). 
 
खैस पहा : खवीस 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खैं हिहव. कोठे. (गो.) [सं. क त्र] 
 
खैंचिे हि. जोराने ओढिे. पहा : खेचिे 
 
खैंचा हव. कोिता-कोिर्ा. (गो.) 
 
खैंच्यो हव. क ठल्या. (गो.) 
 
खैंसर हिहव. कोठे. (गो.) 
 
खैंसून हिहव. कोठून. (गो.) 
 
खो 
 
खो. प . १. (खोखोर्ा खेळ) डाव आलेला पकडिारा गडी रागेंतील गड्ाला उठायला लावनू 
त्याच्या जागी बसताना उच्चारतो तो शब्द. [सं. स्क ं भ] (वा.) खो घाििे, खो देिे - कामावरून घालवनू 
देिे; (मजीतून) उखडिे; उच्चाटन करिे; य क्तीने जागा ताब्यात घेिे; (कामात) हबब्बा घालिे. खो णमळिे 
- उच्चाटन होिे; नाहीसा होिे : ‘पाखराजनावरासंंबंधानेही ज्या भोळसट धमचसमज ती आहेत, त्यानंा खो 
हमळाला पाहहजे.’ - गागंा१८१. खो येिे – अडथळा उत्पन्न होिे; अयशस्वी होिे : ‘जो बेत र्ालला आहे 
त्याला हवनाकारि खो येईल.’ - वज्रा ९९. 
 
खो प . हवपहत झकाल; उत्पात; अडथळा. २. (ल.) नाश; तोटा; खीळ; िाट. 
 
खो स्त्री. डोंगर; ग हा : ‘हनरहनराळ्या खोमध्यें त्यानंन वाघाच्या हशकारीसाठी कायमर्ी व्यवस्था करून 
ठेहवली होती.’ - एहशआ ३५६. [फा. कोह] 
 
खो, खोखो स्त्री. १. खदखदा हसिे; खोकिे; ढास. (हि. लागिे, करिे, लाविे, र्ालिे.) : 
‘िातीर्ें मडकें  होई । खोखोर्ें मजरे घेई ।’ - सल्न्द्मत्रसमाज मेळा पद ४. प.ृ ९ (१९२९). 
 हिहव. १. सपाटून; मोठमोठ्याने; खोखो असा आवाज काढीत. (हि. हसिे, खोकिे). २. तडा 
गेलेल्या मडक्यावर वाजहवले असता होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन. (हि. वाजिे). 
 
खोईि स्त्री. मासे पकडण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहात ठेवलेली एक हनम ळती वाटोळी बाबंरू्ी हविलेली 
नळी. हहला कोयनी असेही म्हितात. पहा : खूि (को.) 
 
खोक स्त्री. क्षहिक खोकला; घशात काही अडकल्याम ळे उत्पन्न होिारी तात्प रती ढास. (हि. येिे.) 
[ध्व.] 
 
खोक स्त्री. (दगड इ. च्या) प्रहाराम ळे डोक्याला िंालेली जखम; कोर्. 
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खोक स्त्री. ह ंडीरे् पैसे हदल्यानंतर रि िंालेली ह ंडी. 
 
खोकट पहा : खोकड : ‘ढाप्या खाली पडल्यावर आतली खोकटारं्ी हपल्लं बाहीर आली.’ - गीता १३३. 
 
खोकड  न. १. कोल्ह्याच्या जातीरे् एक जनावर. हे मोठे काबेबाज व धूतच असून मोठमोठ्या 
हशकाऱ्यानंा व हशकारी क रयानंा प रेपूरे करून सोडते. यारे् शपूेट िं पकेदार गोंड्ारे् असते. हे ओढ्याच्या 
दरडीतील हबळात राहते. २. (ल.) म्हातारा, जख्खड, क रूप, अशक्त, रोगी मािूस झकवा पशू. ३. (ल.) 
नापीक, रुक्ष, खडकाळ जमीन. (को.) 
 
खोकडा  हव. अशक्त, रोगी व क रूप. 
 
खोकडी  स्त्री. तोंडार्ी, रे्हऱ्यार्ी एक बाजू. पहा : खोकाड [ध्व.] (वा.) खोकडी गंुगविे, 
खोकडी रंगविे - १. जोराने, फाडहदशी तोंडात भडकाहविे. यावरून २. (ल.) नासिे; र्ालेनासे करिे; 
घोटाळा माजहविे; घात करिे. 
 
खोकिे  अहि. खासिे; ढासिे; खोकल्याम ळे कंठातून खोखो असा आवाज येिे. [ध्व.] 
 
खोकतकरी, खोकिकरी, खोकिेकरी हव. नेहमी खोकत राहिारा; खोकल्यार्ा हवकार असिारा : 
‘गल्लीत क्षयरोग्यारें् प्रमाि बरेर् आहे. बरेर् खोकतकरी हदसतात.’ - व्यंमाक २८४. 
 
खोकन, खोरर, खोणदन, खोणदशी हिहव. खो असा आवाज होऊन. 
 
खोकर, खोंकर, खोकरड, खोंकरड, खोंकरे हव. १. फ टके; तडकलेले; नाशवतं : ‘जें आकारन 
इयें खोकरें ।’ - ्ा ८·१५; मोडकळीस आलेले : ‘हरता वाडा खोंकर ।’ - त गा २०५५. २. वयातीत; जख्ख. 
[क. कोंके] [सं. क्षयकर] 
 
खोकरिे अहि. १. क्षय पाविे; फ टिे. २. ओसरिे; कमी होिे : ‘आय ष्ट्यजळ खोकरे ।’ - गीता 
२·४३१. ३. खोकिे. 
 
खोकरपि न. नाहशवतंपिा; क्षिभगं रता; क्षहिकत्व : ‘तेिें खोकरपिें घडे । क्षर हें नाम ॥’ - ्ा 
१५·५००. 
 
खोकििे पहा : खोकिे 
 
खोकिा, खोखिा, खोक प . घशाच्या झकवा िातीच्या हवकाराने तोंडातून बाहेर पडिारा खो खो असा 
आवाज; ढास. खाल्लेले अन्न र्श्ासमागात गेल्यानेही खोकला उद भवतो : ‘खोकलें  खरूज अत्यंत ।’ - गीता 
१३·२४९७. (राजा) (वा.) खोकिा णवकत घेिे, खोखिा णवकत घेिे, खोक णवकत घेिे - स्वतःच्या पायावर 
धोंडा पाडून घेिे; नसते लर्ाडं अंगावर ओढून घेिे. 
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खोकिा  प . भाडंि : ‘लग्नामध्यें काहंन खटखट खोकला जाला नाहन.’ - नाग २·१३८. 
 
खोकिी  स्त्री. एक मोठे िंाड. यार्ी पाने हहरड्ाच्या पानासारखी असतात. साल 
तेजबळासारखी जाड व हपवळी असते. फळे हरभऱ्याएवढी असून िंाडास सावरीप्रमािे काटे असतात. 
 
खोकस, खोखस न. धान्द्यातील फोल व तूस; भ सकट. 
 
खोका, खोखा प . १. पैसा देऊन हनकालात काढलेली ह ंडी. २. हदलेल्या ह ंडीच्या संबधंी सूर्नापत्र. 
[क. कोंके] 
 
खोका, खोखा प . १. स टका. २. हकालपट्टी. (अहधकारावरून झकवा जागेवरून.) 
 
खोका, खोखा प . िंाकि नसलेली पेटी (हवशषेतः देवदारी). 
 
खोका, खोखा प . म्हातारा, जख्ख मािूस. (क .) 
 
खोका, खोखा प . १. हभजून, फ गून खारकेसारखा स किारा, हपवळा व हहरवी िंाक असिारा उत झम 
प्रकारर्ा हहरडा. २. राशीतून र्ागंली स पारी हनवडून राहहलेला खराब माल; पोकळ, हलकी स पारी. 
 
खोकाट प . जोरार्ा खो खो असा आवाज : ‘हसण्यार्ा खोकाट र्ाललेला.’ - माजी १०. 
 
खोकाड न. तोंड, गाल यारं्ी एक बाजू; थोराडपिा, क रूपता, गदळपिा, स जेम ळे आलेली हवरूपता 
यासंाठी झकवा तोंडात भडकहविे या अथाने पि झनदाथी वापरतात. पहा : खोकडी 
 
खोकाविे, खोखाविे अहि. खो असा आवाज होईल असे पडिे, फ टिे, वाजिे (पाऊस, जड वस्तू 
इ.). 
 
खोकाळा प . हसण्यार्ा मोठा आवाज; गलबला : ‘हपीसच्या तंबतू खूप खोकाळा र्ालला होता.’ 
- उअं १२०. 
 
खोकाळे न. टाळू. पहा : खाकोळे 
 
खोक्खा प . वानराच्या ओरडण्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
खोखर हव. जीिच. पहा : खोकर : ‘खोखर वृक्ष असहलयावरी । आहि वसंत वोळला तयावरी ।’ - 
महहकथा १·३६. 
 
खोखर प . (संगीत) एक राग : ‘रौपदनत (नाटकात) खोखर (हबहागडा प्रकार) आहे.’ - हवशा २·३२६-
३२७. 
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खोखो प . एक भारतीय मदैानी खेळ. पहा : खो 
 
खोगराळ न. डोिी : ‘घागर दगडी खोगराळात हरती केली.’ - श्रीयो २·२५३. 
 
खोगळ पहा : खोंगळी 
 
खोगीर हव. एक हशवी. (िंाडी.) [फा.] 
 
खोगीर न. पलाि; घोड्ावर घालायरे् (कापडी, र्ामडी) जीन. [फा.] (वा.) खोगीर िादिे, 
खोगीर बसणविे, खोगीर ठेविे - १. घोड्ावर जीन ठेविे, कसिे. २. एखाद्यावर दोष लादिे; ठपका देिे. 
खोगीर चढविे - हवहशष् पोषाख, गिवशे इ. कामावर जातानार्ा पोशाख करिे. 
 
खोगीरभरती स्त्री. १. (पूवी स्वाराचं्या गितीच्या वळेी खरे हशपाई जेव्हा एखाद्या सरंजामी 
सरदाराजवळ नसत, तेव्हा तो घोड्ाचं्याऐवजी खोगीर दाखवनू वळे मारून नेत असे. त्यावरून झकवा 
खोहगराच्या पोटात झर्ध्या इत्यादी हनरुपयोगी वस्तूर् फार असतात यावरून) अवजड व क र्हकमतीच्या 
वस्तू; क्ष र मािसे व हनरुपयोगी पशू; हनव्वळ जागा भरून काढण्यासाठी ठेवलेल्या वस्तू, प्रािी; बाजारब िगे. 
२. र् कीने झकवा लबाडीने एकत्र केलेल्या घोड्ांर्ा जमाव. (मोठे व लहान, मजबूत व ल कडे घोडे अथवा 
प्रािी.) 
 
खोच स्त्री. १. ठोका; घाव; खोक; बोर्. २. खंड, खार्. ३. प ढे आलेले टोक; काटा; अिक र्ी; 
खोर्ाटा. ४. (ल.) व्यापारातील तोटा; न कसान; धक्का. ५. रोष; असंतोष. ६. व्यंगोक्ती; व्याजोक्ती; उपरोध. 
७. बािारं्ा टप्पा : ‘प ढें बािाच्या खोरे्रे् तफावतीनें उभे राहहले.’ - इमं २८९. [सं. क र्] (वा.) खोच मारिे 
- ममचभेदक टीका करिे : ‘मोठमोठ्या इंगे्रजी गं्रथकारारं्ी कोिास खोंर्ा मारण्यार्ी रीत हकती 
संभाहवतपिार्ी व रामबाि असते हें ठाऊक असेलर्.’ - हन ९. 
 
खोच स्त्री. १. गाण्यातील स्वरभेद, ख बी. २. ख बी, ममच, तात्पयच (गोष्, बनाव, प्रसंग, भाषि यातंील). 
 
खोच स्त्री. लाठी, फरीगदगा, भाला, पट्टा वगैरेमध्ये प ढे टोर्ण्यासाठी प्रहतपक्षावर करायर्ा वार. 
 
खोच हव. हलक्या हकमतीर्ा; स्वस्त. (नंदभाषा) 
 
खोच न. खोपट : ‘मी बापूजीबोवाच्या खोर्ात जाऊन ग पहर्प बसून राहहलो.’ - आआश े३४४. 
 
खोचक हव. मनाला लागेल असे (बोलिे, हलहहिे); प्रत्यक्ष उल्लेख न करता ममचभेदी उल्लेख, टीका. 
(करिे) 
 
खोचकीि हव. संक हर्त; अडर्िीरे्; कोंदट. 
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खोचखाच पहा : खाचखोच (विचव्यत्यास). 
 
खोचट स्त्री. १. काटा; अिक र्ी; प ढे आलेले टोक; खोर्ाटा; क सळ. (हि. लागिे.) २. व्यापारातील 
ठोकर; तोटा. (हि. लागिे, बसिे, येिे.) 
 
खोचटिे सहि. ख पसिे; आत ढकलिे : ‘र् लीत काटक्या खोर्टल्या.’ - जाि २०. 
 
खोचटिे अहि. अडकून फाटिे; खोर् लागिे; धसावर झकवा टोकावर अडकिे; टरकिे. 
 
खोचडे न. कातडीर्ा खरर्टलेला भाग. (ना.) 
 
खोचि स्त्री. बायकाचं्या ल गड्ारे् ओरे्; कमरेभोवती द मडलेली बाजू झकवा भाग; खोवलेला भाग. 
(राजा) 
 
खोचिी  स्त्री. १. खोर्िे; खोविे. २. ख पसिी; टोर्िी : ‘आंगविा करावआें खोर्िी ।’ - हशव 
१०३५. 
 
खोचिे, खोचरिे उहि. १. बळेर् हशरकविे; जोराने आत घालिे; ख पसिे; दडपिे. २. खोसिे; 
खोविे. ३. लाविे; प रिे; रोविे. ४. (ल.) टोर्िे; भग्नोत्साह होिे; मनाला लागिे; वरमिे; हवरमिे, 
अहतशय द ःख होिे : ‘नरपहतरमिी ते खोर्लीसे हजव्हारन ।’ – सारुह ३·५७. ५. संकोर् वाटिे; संकट वाटिे 
: ‘त का म्हिे देवा, का ंगा खोंर्लासी जीवा ।’ - त गा ६२९. ६. रुपिे; टोर्िे : ‘हें असो पवचताहर्ये हृदयनर्ें । 
जेझव पजचन्द्यधारास्तव न खोंर्ें ।’ - ्ा ९·१२६. ७. भोसकिे; जखमी करिे : ‘तो देवें पार्ारौहन खोहर्ला ।’ - 
हशव १०६७. [सं. क च्] 
 
खोचदार हव. तीक्षि. 
 
खोचबोच स्त्री. न आवडेल असे बोलिे; मनाला बोरे्ल अशी गोष् : ‘त्याचं्या य ल्क्तवादात खोर्बोर् 
नसते.’ - लोहक्ष (प्र.) ९. 
 
खोचर, खोचरा, खोचार, खोचारा, खोंचर, खोंचरा, खोंचार, खोंचारा प . खोर्ण्यारे्, 
भोसकण्यारे् एक शस्त्र; भाला, बरर्ी इ. : ‘स िन ससािें हर्काटी खोंर्ारा । घेऊहन हनघती डोंगरा । पारधी 
जैसें ।’ - ्ा १६·३४५. 
 
खोचरिे, खोचििे सहि. १. दात कोरिे (को.) २. पोर्ा पडिे; खोमलिे. पहा : खोचिे 
 
खोचरा प . भातार्ी एक जात. (क .) पहा : खॉचरॉ 
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खोचा प . १. धोतरार्ा ओर्ा, सोगा, खोवण्यार्ा भाग. २. पोर्ा; खोमा; धस लागून फाटिे. ३. 
(मासंात हशरलेले) टोक; शल्य. ४. सड पीत असताना वासराने गाईला मारलेली ढ सिी, ह ंदडा. ५. (गाईरे् 
दूध हपता येऊ नये म्हिून वासराच्या तोंडास बाधंलेली) भाळी; लाकडी र्ौकट. ६. ख ंटाळे. 
 
खोचा प . द कान : ‘हतथं येतार् पहहल्यादंा ब दलखंड्ाचं्या खोर्ाकडं वळली.’ - वानगी २२५. 
 
खोचाटा  प . झखड; अरंुद वाट. 
 
खोचाटा  प . अिक र्ी; टोक; धस; काटा. (हि. लागिे.) 
 
खोचार, खोचाड  न. झखड; घळ; दरी; अडर्िीर्ी, बहंदस्त, कोंदट जागा. 
 हव. अडर्िीर्ी, अरंुद (जागा.) 
 
खोची स्त्री. १. (सपाट पृष्ठभागावरील लहानशी) खोर्; खाडं (फळी, शते इ. मधील). २. (ल.) 
लहानशी खाडी; खाडीर्ा फाटा; खाडीच्या वर असलेली झखड; झखडार; खळी. ३. सम रारे् झकवा नदीरे् 
पािी खेळवण्याकहरता खोदलेली जमीन, र्र. (क .) ४. (नाहवक) जहाज लावण्यार्ी सोइस्कर जागा. 
(क .) : ‘लहान होडकी सातआठ होतन ते खोर्ीतर् पहश्चमेच्या आहेत.’ पेद १६·५०. 
 
खोची स्त्री. तोंड; तोंडारे् बोळके; तोंडार्ी खार् : ‘वाधचक्य केवळ पाप । तेिें सवांगन उठे कंप । भेिें खोंर्ी 
हले लपलप । शब्दार्ा पोर्ट प्रताप होय ।’ - भाराबाल ९·६९. 
 
खोचीचे किम न. ख ंटीरे् कलम. 
 
खोचून घेवप हि. दसऱ्याला वगैरे अंगात देवार्ा संर्ार िंाल्यावळेी डोक्यावर तलवारीने घाव करून 
घेिे. (गो.) 
 
खोचेरा, खोंचेरा प . हबळातून साप बाहेर ओढून काढण्यारे् द टोकी हत्यार; हर्मटा. 
 
खोज स्त्री. शोध; तपास; र्ौकशी. (ना. व.) [झह.] 
 
खोजणगरी द षि; क्ष र भाषा; द रुत झर. 
 
खोजिे  हि. आत हशरिे. 
 
खोजिाग प . खोज; शोध; थागं. 
 
खोजा प . १. मोठी थाळी. २. मातीर्ी स रई. पहा : खुजा [फा. ख्वारं्ा.] 
 
खोजा प . पाऊलख िा. 
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खोजा प . १. एक म सलमान जात. २. प्रहतहष्ठत म सलमान. [फा. ख्वाजा] 
 
खोजा, खोज्या प . षंढ; जनानखान्द्यातील हहजडा; नप संक : ‘बसवतंराव आपा कास रडे खोज्या 
होण्यार्ें कारि हेंर्.’ - मदरु १·१२२. 
 
खोजेबाजी स्त्री. लवंडेबाजी; अनैसर्मगक मैथ न : ‘आंतून ग प्त रूपानें त्याचं्या दारूच्या आहि 
रंडीबाजी व खोजेबाजीच्या व्यसनासंबंधानें त्यानें हरपोटच केले.’ - प्रहतआत्मर् १५१. 
 
खोट स्त्री. १. धातूर्ा गोळा; लगड; वीट (हबनघडलेल्या झकवा रस केलेल्या धातूर्ी) : ‘आस री संपत झी 
हा खोट  ।’ - ्ा १६·२१६. २. (ल.) गोळा; लगदा (कफ, रक्त, दही, खवा इ. र्ा); ग ठळी. 
 
खोट स्त्री. १. टार्. २. लाथ. (गो.) 
 
खोट स्त्री. तोटा; न कसान (व्यापार व्यवहारात). [सं. कूट] (वा.) खोट बसिे, खोट खािे - तोटा 
येिे; बडू येिे; न कसान होिे. 
 
खोट स्त्री. १. खोटे; असत्य; खरेपिा, प्रामाहिकपिा, हवर्श्ासूपिा इ. र्ा अभाव. २. दोष; वैग ण्य; 
कमताई (व.) [सं. कूट] 
 
खोटचाि हव. १. गैरहशस्त; बदफैली; वाईट र्ालीर्ा, सवयीर्ा. २. संप्रदायहवरोधी वतचनार्ा. 
 
खोटपत्र, खोडपत्र न. (कायदा, ग्रामपरं्ायत) अपराध्यापासून त्याच्या खोटेपिार्ी झकवा 
अपराधार्ी घेतलेली लेखी कब लायत; वादात हरलेल्या मािसाकडून घेतलेले हजतपत्र. 
 
खोटपन  प . १. अपमान. २. दोष. (िंाडी.) 
 
खोटबाविी पहा : खंुटबाविी 
 
खोटर न. १. ज्यातून पाभरीच्या झदडाकडे एले नेतात तो कप्पा. २. बलै, वासरू याचं्या गळ्यात 
बाधंायर्ा दीड हात लाबंीर्ा वारतीर्ा त कडा. (व.) 
 
खोटिो, खोटिी प . १. बाबंरू्ी टोपली. (गो.) २. धान्द्य बाधूंन ठेवलेला गवतार्ा म डा. (क .) 
 
खोटविे अहि. अडखळिे; अडून राहिे; खोटी होिे : ‘तहर न जावे देख न । खोटवला ।’ - हिप  
४७·२२. 
 
खोटवाद प . खोटेपिा; लबाडीर्ा आरोप. [हि. घेिे.] 
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खोटवाद प . टार्बंद (वहािेर्ा). 
 
खोटवेरा प . सरकारी वस लातील तूट भरून काढण्यासाठी बसहवलेला जादा कर, आकारिी. 
 
खोटसाळ हव. १. हीि; हहिकस; खोटी (धातू). २. अप्रामाहिक; खोटा; वाईट र्ालीर्ा; द वचतचनी 
: ‘अम च्या आशानंन भीतीला खोटसाळ हो म्हटलें  I’ - केक २. ३. कृहत्रम; बनावट. ४. गैरभरवशार्ा; ल च्चा; 
खोडकर; द ष्. पहा : खोडसाळ 
 
खोटा प . उसार्ा त कडा. (िंाडी.) 
 
खोटा हव. १. असत्य; खरा झकवा वास्तहवक नव्हे असा. २. हवर्श्ासघातकी; बेइमानी; लबाड. ३. 
कृहत्रम; बनावट; नकली; हमश्र. ४. हहिकस; अश द्ध; हमसळीर्ा; वाईट (पैसा, नािे). ५. पापी, अधार्ममक 
(मािूस) : ‘माडं्ा मोड हन वहधला, त ज दाहव वामअंक जो खोटा ।’ - मोऐहषक ३·२५. ६. त्याज्य; टाकाऊ; 
वाईट : ‘बहू खेळ खोटाहर् आलस्य खोटा ।’ - मराठी हतसरे प स्तक १६ (१९३३). ७. हलका; कमी प्रतीर्ा. 
[सं. कूट] 
 
खोटाई स्त्री. खरेपिार्ा, वास्तहवकपिार्ा अभाव; लबाडी; खोटेपिा : ‘का ंकहरसी खोटाई ।’ - दाहव 
२४१. 
 
खोटानाटा हव. वाईट; खोटा; हीि (व्यापारी हजन्नस, पैसा, मौल्यवान धातू). [खोटारे् हद्व.] 
 
खोटारडा हव. खोटे बोलिारा : ‘ही मािसं द ष् आहेत, खोटारडी आहेत, वाईट आहेत.’ - 
गिूराया १३६. 
 
खोटारा  हव. खोटा; खोडसाळ. (को.) 
 
खोटारेपिा प . खोटेपिा; लबाडी : ‘काय हा खोटारेपिा!’ - रोहमयो ज्यहूलयट ५. 
 
खोटावचे अहि. लाथ मारिे. 
 
खोटाविे अहि. थाबंनू राहिे; अडून राहिे; खोटी होिे : ‘कवि हालोंर्ालों न सके । खोटावले 
सकळ ।’ - हिप  १७·२२. 
 
खोणटि  प . खानदेशातील सपाटीवर राहिारा हभल्ल. 
 
खोटी स्त्री. गोळा; आकृतन : ‘जननी जठरन रुहधरय क्त । म सावोहन खोटी होत ।’ - एभा २२·५१३. 
 
खोटी स्त्री. खोळंबा; उशीर; हवलंब; अडथळा झकवा अडथळ्यार्ी ल्स्थती; हदरंगाई. [सं. क ं ठ्] 
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 हव. खोळंबा, उशीर, अडथळा केलेला. (हि. करिे.) : ‘मोहहबास येइतलग त्यास खोटी 
कराव.े’ - पेद ३·५९. 
 
खोटी हव. द ष्; खट्याळ : ‘वहहनी मािंी खोटी पायानं हपढं लोटी ।’ - जामो ४६६. [सं. कूट] 
 
खोटी स्त्री. लगड; गोळा (धातंूर्ा). पहा : खोट : ‘आटलेपि ते खोटी म्हहिपे ।’ - ्ा ८·१७३. 
 
खोटीचा  हव. लगडीर्ा बनवलेला, केलेला. 
 
खोटे न. मािसानंा व वास्तंूना (घरानंा) पिाडिारे एक हपशार्. हे हपशार् खरा नावाच्या देवतेच्या 
उलट आहे म्हिून खोटे. (राजा.) 
 
खोटे हव. पहा : खोटा. १. असत्य. २. द ष्; वाईट : ‘र्ारुहन हवषान्न भीमा सपच डसहवले नृपें, असें खोटें 
।’ - मोकिच ४९·६. ३. त्याज्य; वाईट : ‘द सऱ्याच्या आ्ेत वागिें हें बह त खोटें आहे.’ - बाळ १·७०-८० 
(आवृहत झ १) [सं. कूट] 
 
खोटेपि न. १. खरेपिा नसिे; असत्यपिा. २. दोष; अपराध : ‘त्यजी मदपराध हें मजकडेहर् 
खोटेंपि ।’- केका १८. 
 
खोड न. खोहगरार्ी र्ौकट, कमान. [सं. स्कंध] 
 
खोड न. १. शेंडा व फादं्या िाटून टाकलेले िंाड; ओंडका; ख ंट; सोट; ब धंा; फादं्याचं्या खालर्ा भाग 
: ‘हतन्द्ही लोकन त िंें नाम वृक्ष पल्लव शाखा । वेंघलों वहर खोडा धरुहन भाव टेंका ॥’ - त गा ३५४. २. स गंधी 
रव्यार्ा खडा, लाकडार्ा त कडा (र्दंनार्ा, इतर स गंधी िंाडार्ा). ३. (सामान्द्यतः) िंाड. ४. फळे, फ ले 
न येिारे ज नाट िंाड; (ल.) म्हातारी व न हविारी झकवा गाभि राहण्यास अयोग्य गाय, म्हैस; वृद्ध मन ष्ट्य. 
५. भोपळ्याहशवाय दाडंी, सागंाडा (सतार, वीिा यारं्ा); तबला, मृदंग करण्यासाठी तयार केलेला व 
पोखरलेला लाकडी ठोकळा. हा एक झकवा द तोंडी असून हशसू झकवा खैरार्ा असतो; मृदंग. (मावळी) ६. 
लोखंडी घडकामार्ी र्ौरस पहार टेकहवण्यार्ा लाकडी ठोकळा. [त. क. ते. कोऽड ] 
 
खोड न. खडे जडवलेले तन्द्मण्याच्या मधले पदक : ‘त्याचं्या गळ्यात मोत्यार्ं तनमिीर्ं खोड होतं.’ 
- स्वामी २०. 
 
खोड न. मासोळीरे् घरटे. (िंाडी.) 
 
खोड न. लाकडी पसरट पाळे; पोहे काडंण्यार्ी उखळी. (गो.) 
 
खोड स्त्री. वाईट प्रवृत झी, कल; वाईट सवय, र्ाल; अवग ि; लहर; तहबयत; रग. [सं. कोडी] (वा.) 
खोड ठेविे - दोष ठेविे झकवा शोधिे; नाव ेठेविे; हिरे बाहेर काढिे झकवा बघिे. खोड मोडिे - ताठा, गवच 
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कमी करिे; खोडकी हजरविे; एखाद्याच्या वाईट प्रवृत झी, सवयी, ओढी त्याला टाकायला लाविे, सोडहविे, 
घालहविे झकवा त्यासाठी कडक हशक्षा करिे. 
 
खोड स्त्री. १. अयब; व्यंग; दोष; गोम (घोडा इ. जनावरार्ी). घोड्ाच्या बहात झर खोड्ा साहंगतलेल्या 
आहेत. २. दोष; झबग; र्ूक; अश द्धता (भाषि, बोलिे यातंील); गोम; तडा; फूट (हजन्नसातंील). ३. 
र्ोखंदळपिा; लहर; तहबयत; हमजाज. ५. कलंक; डाग; काहळमा. [सं. कूट] (वा.) खोड करिे - 
लहानसहान उपरव देिे; खाजहविे; रे्तहविे; हर्डहविे; राग आििे. खोड काढिे - १. हखजहविे; 
रे्तहविे; बाहेर काढिे (ग प्त वैर, द ष्पिा). २. वाटेस जािे; खोडी करिे. ३. दोष काढून टाकिे. [सं. 
कूट] 
 
खोड न. १. शरीर; देह. २. लंगडा, अंगावरून वारे गेलेला मािूस. (हि. होऊन पडिे, होिे.) [सं. 
खोड] 
 
खोडक न. खोड; िंाड; रोप : ‘...पार्वी मािंी ववी त ळशीच्या खोडका ।’ - जसा ३५. 
 
खोडकर हव. १. रे्ष्ेखोर; टवाळ; खोड्ानंी पहरपूिच. २. वाईट सवयी, र्ाली, व्यंगे, दोष 
असिारा. ३. हमजासखोर; लहरी; तहबयती. 
 
खोडका प . वाळून श ष्ट्क िंालेले िंाड; खोड : ‘जळिास रुपाया एक लहान खोडका ।’ - राला ११०. 
(व.) 
 
खोडकी  स्त्री. खोड; दोष; हमजास; ताठा. (हि. हजरविे, मोडिे.) 
 
खोडकी  स्त्री. हबनआरीर्ा, गावठी भोवरा. (व.) 
 
खोडखत स्त्री. दोष व वशं; अवग ि; आर्ारक ळी. (हि. पाहिे, हवर्ारिे, प सिे). 
 
खोडखत प . र्ाबकूस्वार झकवा ग रेढोरे हवकिारा. 
 
खोडखुडुक न. म्हातारेकोतारे : ‘असली खोडख डकं घरात, हतला इच्िा कशी व्हावी?’ - पलको 
२७५. 
 
खोडगुिी हव. खोडी करिारा. 
 
खोडिे उहि. १. डागिे; दूहषत करिे; कलंहकत करिे. २. नाव ेठेविे; व्यंगे, झबगे बाहेर काढिे. 

अहि. वाईट सवयी, खोडी लावनू घेिे. 
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खोडिे अहि. १. रि करिे (खरडून, प सून, मधून एक रेष ओढून). २. पेटके देत आखडिे; अवटारिे 
(अवयव). (वा.) हातपाय खोडिे - मरिकाळी हातपाय िंाडिे : ‘हवधाहतयार्ी मान रगडी । हवरंर्ी बह त 
हातपाय खोडी ।’ - महहकथा २·१४८. खोडून काढिे - र् कीर्ा ठरविे; सदोष आहे असे दाखवनू देिे. 
 
खोडप स्त्री. र् डताचं्या क डार्ी खोली. (हि. करिे.) (गो.) 
 
खोडपा प . लाकडार्ा ओंडका. 
 
खोडबाविी पहा : खंुटबाविी 
 
खोडभक्ती स्त्री. उलट तपासिी. 
 
खोडरबर प . हलहहलेला मजकूर खोडून टाकण्यारे् रबर. 
 
खोडव न. १. दौतीरे् कलमदान झकवा ठोकळा. २. गोडे तेल ठेवण्यारे् दगडी भाडें. ३. लाकडी मोगा. 
 
खोडव न. १. उसार्ा ब डखा. २. ज नाट िंाड. (व.) 
 
खोडवन  न. जहमनीतील हपकारे् न कसान भरून हनघण्याकहरता द सऱ्याच्या मालकीच्या, त्या 
जहमनीत असलेल्या िंाडाचं्या हपकातूंन घेतलेला हहस्सा. (व.) 
 
खोडवळिे अहि. १. हखळून राहिे : ‘ते उहठहत नाः खोडवळले असहत :’ - लीर्उ १५६. २. मरि 
पाविे. 
 
खोडवा, खोडवे  प . न. मडके; १. मातीरे् मोरव्यापेक्षा मोठे भाडें. (माि.) २. बरिीच्या आकारारे् 
लाकडी झकवा हपतळी भाडें. (तंजा.) 
 
खोडवा, खोडवे, खोडावा, खोडावे प . १. उसारे् द सरे पीक; तोड िंाल्यावर राखलेल्या 
ब डख्यापासून प न्द्हा फ टलेला ऊस; प न्द्हा फ टण्याकहरता जहमनीत राखून ठेवलेले ब डखे. २. मागर्ी फूट; 
पहहल्या काढिीनंतर राहहलेली म ळे झकवा ब डखे (हमरच्या, वागंी, शाळू, तंबाखू यारें्). ३. (ल.) म ळ्या झकवा 
ब डखे ठेवलेले शते अथवा मळा. (घाटी.) ४. लागवडीसाठी वापरण्यात येिारा केळीर्ा सोट. 
 
खोडसर, खोडसाळ हव. खोडकर. पहा : खोटसाळ 
 
खोडसा  प . सापार्ी एक जात : ‘परड, खोडसे, महाड ळे । श द्ध नाग सोनसळे ।’ - कथा 
४·४·३१. 
 
खोडसाळ हव. १. खोटा; अप्रामाहिक. २. द ष् ब द्धीने केलेला (आरोप इ.); धूतच; कावबेाज; 
ख नशी; खोड्ाळ. 
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खोडसे न. (जरतार) दोन्द्ही बाजंूना हखळे ठोकलेली व मध्ये वजेपट्टी लावलेली लाकडी घडवरं्ी; पाड, 
क ं दा. 
 
खोडंग प . कोंडवाडा. (ना.) 
 
खोडा प . अपराध्यारे् हातपाय अडकवनू हशक्षा करण्यारे् एक लाकडी यंत्र, सापळा : ‘तेथ र्ंदनारे्ही 
खोडे । न लेहर् तो ॥’ - ्ा १८·८९८. २. उनाड जनावराच्या गळ्यातील लोढिे; मानख ंट. ३. (ल.) 
त्रासदायक, अडहविारे, पेर्ात आििारे काम, लर्ाडं, लटाबंर. ४. संहधवातार्ी अवस्था (शरीर, अवयव 
यारं्ी). ५. क ं हठतावस्था. अडकून पडिे. [सं. खोड] (वा.) खोडा चढणविे - १. (मल्लहवद्या) प्रहतपक्षाच्या 
पायाभंोवती (झकवा मानेभोवती) आपले पाय हवहशष् तऱ्हेने अडकहविे. २. (ल.) अडथळा करिे. खोडा 
घाििे - अडथळा आििे : ‘काही - स धारिानंा त्याने - असा काही खोडा घातला होता...’ - म ंहद ५. खोडा 
पायात अडकविे - काही करता येिार नाही अशी अवस्था करिे; असाहाय्य करून टाकिे : ‘हा कसा खोडा 
देवानं माझ्या पायात अडकवला!’ - कार् १७. खोड्यात पडिे, सापडिे - काही करता येत नाही अशी 
अवस्था होिे. खोड्यात पाडिे, खोड्यात टाकिे - अडर्िीत टाकिे. 
 
खोडाखोड, खोडाखोडी  स्त्री. १. हलहहलेले काढून टाकिे; हलहहलेल्या मजक रावर रेघोट्या 
मारलेल्या असिे; बदलिे; दोन ओळनमध्ये हलहहिे (द रुस्त्या.) २. हर्तारलेली, खोडून टाकलेली कागदार्ी 
ल्स्थती; काढून टाकलेल्या भागाम ळे मूळ मजक रात िंालेला बदल. 
 
खोडािे, खोडायिे सहि. (आहदवासी) खोडा घालिे; खोडा घालून हशकार करिे; फास टाकिे; 
पकडिे : ‘र्ला जाव ंससूरली खोऽ डायलें  ।’ - आलो ७६. 
 
खोडाणबडी, खोडाबेडी, खोडामोडा. स्त्री. प . १. वारे गेलेली अधांगरोगार्ी ल्स्थती. २. खोडा (हशके्षर्ा 
प्रकार). 
 
खोडाविे अहि. पक्षाघाताने, अधांगवायनेू आजारी पडिे, ल ळे झकवा ख डे होिे : ‘वठेीऐसें वाटे 
हनफच ळ कारि । शीतळ होऊन खोडावलों । - त गा ८७६. [सं. खोड = लंगडा] 
 
खोडाळ, खोड्याळ, खोडीि, खोडेि, खोड्या, खोड्यारा पहा : खोडकर 
 
खोडाळमावसा हव. खोडकर, रे्ष्ेखोर. (ना.) 
 
खोडाळी स्त्री. १. रे्ष्ा; खोडी. २. र्ाळा; िंद. 
 
खोडी स्त्री. १. सामर्थ्यच : ‘त हिंया प्रभावार्ी ऐसी खोडी । जे द जेपिार्ें मूळ तोडी ।’ - एभा १६·४. २. 
क रापत; आगळीक; उर्ापत. 
 
खोडी हव. खोडकर; खोड्ा करिारा : ‘भलता वातरट हन खोडी.’ - सावा ५३. (व.) 
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खोडी पहा : खोड १-३ : ‘खोडी न ठेवावी र्त रन । गं्रथ हनधारी न पाहता ं।’ - एरुस्व १८·६६. (हि. करिे, 
काढिे, ठेविे.) 
 
खोडीि  हव. प्रत्येक गोष्ीत दोष काढिारा; हिरान्द्वषेी : ‘हस्त्रयारं्ी जात फार खोडील असते.’ - 
पाकंा ११४. 
 
खोडीि  हव. व्यंग असिारा; दोष असिारा : ‘एखादं जनावर हदसतंय इंराच्या ऐरावतासारखं 
पि असतंय खोडील.’ - हशदोरी ५. 
 
खोडीव  हव. १. प सलेले; खोडलेले; रेघोट्या मारलेले. २. रि केलेले; टाकाऊ. 
 
खोडे िंाडारे् वाळलेले खोड : ‘अदीहर् त िें हातपाय वळले खोडेंहर् दूलाकं डा ।’ - गरा १५१. 
खोिे उहि. १. खोविे; जोराने आत ख पसिे; खोर्िे. २. हलकेर् आत हशरकहविे, घालिे. 
 
खोिे अहि. गमाविे : ‘क्षिाधात (ती) स्वतःवरर्ा ताबा खोऊन बसली.’ - अगहतका ३०. [झह. खोना] 
 
खोत प . १. गाव साऱ्याने घेिारा अहधकारी; गावार्ा सारा भरिारा वतनदार; वस लार्ा, जकातीर्ा 
इजारदार. (सामा.) मक्तेदार. २. (काही हठकािी) सरकारसाठी गावर्ा वसूल जमा करिारा हपढीजाद 
कामदार; या कामासाठी तात्प रता नेमलेला कामदार. 
 
खोतकरी प . जहमनीर्ा झकवा जहमनीच्या उत्पन्नार्ा मक्तेदार झकवा इजारदार, खोत. 
 
खोतकी, खोतगी स्त्री. खोतारे् काम, ह िा. 
 
खोतखराबा प . १. गावच्या खराब जहमनी काही एक रक्कम ठरवनू कसायला देिे. २. अशा खराब 
जहमनी. 
 
खोतधारा प . क ळाकंडून खोताला जहमनीबिल हमळायर्ा खंड. 
 
खोतपट्टा प . खोतीवतनाबिलर्ा दाखला. 
 
खोतपट्टी स्त्री. खोताच्या नफ्याकहरता बसवलेला फाळा, कर. 
 
खोतवार हव. खोताकडे लावनू हदलेला (गाव). 
 
खोतवेठ  स्त्री. खोताने मज री न देता क ळापासून घेतलेली र्ाकरी, वठे झकवा हजन्नस. 
 
खोतसजा, खोतसज्जा प . खोताकडून साऱ्याने, भाडेपट्ट्ट्याने घेतलेल्या जहमनी. 
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खोती स्त्री. १. खोतार्ा व्यवहार, काम, अहधकार. २. इजाऱ्याने, खंडाने, मक्त्याने देिे घेिे. पहा : 
इजारा. ३. उभ्या हपकार्ा जंगलातील लाकडार्ा, बागाइती उत्पन्नार्ा मक्ता. ४. वाढीहदढीने शतेकऱ्यास 
पेरण्यासाठी वगैरे आगाऊ धान्द्य देण्यार्ा धंदा. ५. गावर्ी म खत्यारी; हमरास. 
 
खोदकिा, खोदकाम स्त्री. न. मूर्मतकला; नक्षीकाम; कोरीव काम. [सं. क्षोद] 
 
खोदणगरी स्त्री. १. (दगड, लाकूड, धातू यावर) खोदिे; नक्षी कोरिे. २. मूर्मतहशल्प; नकसकाम; 
खोदलेले, कोरलेले काम; नक्षीकाम. 
 
खोदिाई, खोदिावळ, खोदिी स्त्री. खोदण्यार्ी, खोदकामार्ी मज री. कोरीव कामार्ी मज री. 
 
खोदिी स्त्री. १. खििे; कोरिे; खिती; कोरिी; कोरीव काम; नकस काम. २. खोदण्यारे्, कोरण्यारे् 
एक हत्यार; कोरिी. ३. (ल.) खनपटीला बसून पैसे काढिे; उकळिी. (हि. लाविे, माडंिे.) ४. सोनारारे् 
खाळिे; नकस कामारे् हत्यार. 
 
खोदिे उहि. १. खििे; उकरिे. २. कोरिे. ३. उघडिे. (को) ४. उकरून भाडंि उपल्स्थत करिे. [सं. 
क्ष र] (वा.) खोदखोदून णवचारिे, पुसिे - (ग प्त गोष् समजावनू घेण्यासाठी) बारकाईने, आग्रहाने, डावपेर् 
घालून, य ल्क्तप्रय क्तीने हवर्ारिे. 
 
खोदरा, खोद्रा प . र्र; खोबि; खड्डा. (ना. व.) [सं. क्षोद] 
 
खोदाई स्त्री. १. खिण्यार्ी झकवा कोरण्यार्ी मज री; झकमत; खोदिावळ. २. खोदण्यारे् काम : 
‘रस्त्यार्ी खोदाई र्ालली होती.’ - भोवरा १३७. 
 
खोदीव हव. १. खिलेले; खोदलेले; कोरलेले. २. कोरीव; नक्षीदार. 
 
खोदे हिहव. क्ष ब्ध होऊन : ‘खोदें म्हहितलें  नीकें  ।’ - रा्ा १३·५९. 
 
खोन स्त्री. नजराण्यार्ी वस्तू ठेवण्यार्ी स पली, टोपली : ‘नंतर तात्यानंी त्याजला पार् खोन वस्रें व 
कंठी एक, सीरपेंर् एक व जागा हदल्हा.’ - ऐसंसाखं ३·१४. 
 
खोन स्त्री. मासे धरण्यारे् साधन. 
 
खोप स्त्री. १. वीि; वते. २. हबजवट; खाि. ३. हपढी. (व.) ४. पशूरं्ा हवण्यार्ा (जननार्ा) मोसम. 
(व.) 
 
खोप स्त्री. एखाद्या साथीर्ा भर, व्याप्ती. जसे : - देवीर्ी - तापार्ी - गोवरार्ी - खोकल्यार्ी खोप. 
(हि. येिे, र्ालिे, र्ालू होिे.) 
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खोप, खोपी स्त्री. १. िंोपडी; खोपटी : ‘नातरी आकाशारे् खोंपे ।’ - ्ा  ९·१०३. हहरिीहवि खोपी 
पहडयेली वोस’ - नाम १०८५. २. पक्षयारे् घरटे. ३. (ल.) पोट; उदर : ‘असो यावरी सोमवशंी जगद रूपे । 
वस देव देवकीया खोपें । हवर्श्द हरतदहनाथच कृष्ट्िरूपें । आहदनारायिें ।’ - स्वान  ९·१·१७ ४. दरी; ग हा : 
‘झसहखोपें केहव गजप्रवशे ।’ - कथा ४·१६·१८६. ५. पोकळी; ढोली. [क. कोप्प] 
 
खोप स्त्री. १. केसारं्ा िं पका; विेीर्ा खोपा : ‘खोप वळूहनया क रळी ।’ - कथा १·१·२९. २. वषे; 
आच्िादन : ‘की क मारीपिार्ी घेतली खोप ।’ - रुस्व १४०. 
 
खोप स्त्री. आघाताने िंालेली खोर्; जखम; खोक. (क .) 
 
खोपट, खोपाट, खोपटी, खोपाटी, खोपड, खोपाड, खोपडी, खोपाडी न. स्त्री. १. लहान घर; खोप; 
िंोपडी. 
 
खोपडा, खोपडी  प . ठािबदं ग रापं ढे खाण्यासाठी हहरव्या गवतार्ी (हवशषेतः िंाडाचं्या 
डहाळ्यारं्ी) टागंून ठेवलेली पेंढी : ‘खोपडी आनोनी धाडं्ार्ी द पटा लावा त्यासी हो ।’ - एहोरा जडाव 
१५८. 
 
खोपडी, खोपरी  स्त्री. १. डोके. २. डोक्यार्ी कवटी, कवर्ी, कपाळ. ३. (उप.) ब द्धी; अक्कल : 
‘त िंी खोपडी म्हिजे जबाब नाही!’ - वासू १५७. (वा.) खोपडी साफ करिे, खोपरी साफ करिे - डोके 
फोडून टाकिे : ‘आमाला शािपिा हशकवायला लागलास तर त िंी खोपडी साफ करून टाकीन.’ - वासू 
१७. 
 
खोपडी  स्त्री. एक प्रकाररे् गावठी मद्य. 
 
खोपा प . (बायकी) १. विेीर्ा हवहशष् आकार, घाट; विेी घातल्यावर त्यार्ी डोक्यावर केलेली 
हवहशष् रर्ना; विेीत फ ले ग ंफून केलेली केशरर्ना : ‘तोडूहन गगनार्ी प ष्ट्पें । ग ंफूहन भरली खोपें । वंध्याप त्र 
वधूरे् ।’ - स्वान  ११·६·५९. २. फ लारं्ी ग ंफलेली विेी; विेीत ग ंफलेली फ ले. [क. कोप्प ] 
 
खोपा प . १. पक्षयारे् घरटे : ‘उफराटा झपपळ त्यावरी येका कावळीनें केला खोपा रे ।’ -मध्वम नीर्श्रारं्ी 
कहवता ११०. २. िंाडातील ढोली. ३. दरी; कपार; ग हा. ४. (सागवान इ. च्या) रोपावंर िाया राहण्यासाठी 
पानारें् नागफडीच्या आकारारे् केलेले आच्िादन. ५. घोंगता ६. पागोट्याच्या प ढील भागातील लहान 
खळगी. ७. हनवातं जागा. ८. शतेातील गवतार्ी िंोपडी. [क. कोप्पे = खोळ] 
 
खोपाड  न. दरी; ग हा; पोकळी. 
 
खोपाडे  पहा : खोपाड : ‘वाडीसारख्या डोंगराच्या खोपाड्ात आडवळिी वाळीत टाकल्यावािी...’ 
- आपा ६६. 
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खोपी स्त्री. परंपरा; तालीम : ‘बाळकृष्ट्िाब वा पूवीच्या खोपनत तयार िंाले होते.’ - संशाक ८३. 
 
खोपीस  न. काळीज, िाती : ‘उघड्ा दयाच्या अफाट मदैानावर वावरिाऱ्या कोळ्यार् ंखोपीस 
हकती मजबतू असतं यार्ी ध रानं करपिाऱ्या हगरिबाबूंना कल्पना होत नाही.’ - धाधो १७. 
 
खोबजिे अहि. संभ्रमिे; गोंधळिे : ‘खोबजती य वती अहत लाजती ।’ - वामन, कात्यायनीव्रत १६. 
[सं. क्षोम] 
 
खोबट हव. खोलगट : ‘गाल आत गेलेला, खोबट डोळ्यारं्ा रे्हरा.’ - म ंहद ४०. 
 
खोबडा, खोबळा प . पट्ट्ट्यार्ी मूठ. 
खोबडी  स्त्री. पशू रवथं करण्यासाठी ज्या पोकळीत र्ारा साठवनू ठेवतात ती जागा. 
 
खोबडी  स्त्री. (क ं भारी) खापरी क ं डी. ही परळापेक्षा मोठी असते. 
 
खोबि, खोबिी  स्त्री. १. क सू बसहवण्यारे् हिर, थर. २. पन्द्हाळी; खाप; खार्िी; झभतीतील 
सरा, बहाल ठेवण्यार्ी जागा, दर, भोक. ३. अडसरारे् अडकि. ४. लाकूड इ. मध्ये पाडलेली खार्. (हि. 
पाडिे.) ५. साधंा बसहवण्यार्ा खोलगट भाग; साधं्यार्ा प्रकार. ६. दोन फादं्या एकत्र येतात तो कोपरा : 
‘वडाच्या शेंड्ाशी अशी एक खोबि होती.’ - डोह १०. 
 
खोबि स्त्री. डोळ्याभोवतीर्ा हाडामासंार्ा लंबवत चळ भाग : ‘खोबिीत गेलेले डोळे...’ - श्रीयो १·१३. 
 
खोबिदाते, खोबिीदाते  प . अव. लाकडी साधं्यार्ा एक प्रकार; एका लाकडाला खोबि पाडायर्ी 
व द सऱ्या लाकडाला दाता पाडून तो त्या खोबिीत अडकवायर्ा ही पद्धत. 
 
खोबिे अहि. उते झहजत होिे. ‘हनमाल  डोइये खोहवला : आहि ऐसी फ रकटैजे : आहि ऐसी खोबजेै : - 
लीर्पू ५२३ 
 
खोबरजडी स्त्री. एक म ळी. (िंाडी.) 
 
खोबरवेि प . अनंतम ळार्ा वले; अनंतमूळ. (ना.) 
 
खोबरी  स्त्री. दूध तापहवण्यारे्, दही ठेवण्यारे् मडके. (ना.) 
 
खोबरी, खोबऱ्या  हव. खोबऱ्यार्ा; खोबऱ्यासारखा. 
 
खोबरे न. १. नारळातील मगज, गाभा, दळ. २. स पारीच्या मधोमध असलेला पाढंरा मगज, दळ, अंश. 
(राजा) ३. िंेंडूच्या फ लात देठाच्या टोकाला असिारा पाढं रका भाग. ४. स के खोबरे. (वा.) खोबरा करिे 
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- वाटोळे करिे; ध व्वा उडविे; पूिच पराभव करिे : ‘माजे पाडे त ज्या बैलारं्ा खोबरा करून टाकतील.’ - 
तोरि १६६ : ‘ताल क्यात अब्ररू् ंखोबरं केलंत.’ - रथ २७२. [क. कोबहर, कोब्बहर] 
 
खोबरे न. नाश, द र्ममळता. [क. खोब्बरी] 
 
खोबरेि  न. खोबऱ्यापासून काढलेले तेल. 
 
खोबऱ्याचा वाळा  खोबऱ्याच्या वाटीर्ी कापलेली वाटोळी कड. 
 
खोबऱ्याची आई नारळार्ी करवटंी; नरोटी. 
 
खोबिा, खोबिे  न. प . १. िंाडावरील फळे काढण्यार्ी जाळे बाधंलेली वळूेर्ी लाबं काठी; आंबे 
काढण्यार्ा िेंला, घळ, २. ग राचं्या तोंडाला बाधंण्यार्ी जाळी. (क .) 
 
खोबळपट्टी स्त्री. (बलैगाडी) गाडीर्ा लोखंडी आख बसहवण्यार्ी जाड, लाकडी फळी. ही खोबळा 
व आख ह्याचं्यामध्ये असते. 
 
खोबळा  प . १. पट्टा या शस्त्रार्ी पोकळ मूठ. ही कोपरापासून प ढील सवच हातारे् रक्षि करते. 
२. अभ्यासासाठी, हशकण्यासाठी केलेला लाकडी पट्टा (हत्यार). ३. गाडीच्या आखार्ी पेटी. ४. क सवारे् 
घर. ५. जहमनीतील ओबडधोबड खार्, खळगा; भोक, खळी, खळगा (झभत, ताल, दगड, फळी यातंील). 
६. (हविकाम) ज्यामध्ये नक्षीरे् दोरे (तार) ओवलेले असतात व ज्याला र्ाळले म्हिजे नक्षी उमटते तो; 
र्ाळा. ७. (सोनारी) खोबऱ्याच्या वाटीसारखा पि लाबंट र्ादंीच्या जरासारखे सूत ओढण्यासाठी केलेला व 
बारीक भोके असलेला रोि. ८. फरा; ख बा; बाह टा. ९. त कडा; पाप रा; हिंलपी. (व.) १०. टोपि; अस्तर; 
ब जवि : ‘घालूहन नखारे् खोबळे । अग्नन अग्रबळें बूहजले ।’ - एभा ८·२३४. 
 
खोबळाखाचा प . (बलैगाडी) आखरीला पाडलेली खोबि. 
 
खोबळी, खोबी स्त्री. १. लहान भोक; हिर; खळी. २. खार्; पोकळी.(हि. पाडिे.) 
 
खोबळे न. खार् : ‘गालार् ंखोबळं िंालं होतं.’ - हात ८१. 
 
खोबा प . खळगा. ‘त म्ही खोबा करंू जािाल :’ - लीर्उ ४२१. 
 
खोबी स्त्री. तेलाच्या घाण्याच्या तळातील खळगा; पोकळी. 
 
खोबी पोतेरे १. खोबीतील तेल प सून काढायरे् पोतेरे, फडके. २. घाण्यातील खळग्यात साठलेले व 
पोतेऱ्यासारख्या कपड्ाने हटपून काढलेले तेल. 
 
खोबे प . स रंूग. 
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खोभिे अहि. क्ष ब्ध होिे; राग येिे : ‘सनह  प्रहतझबब पातंा ंखोभे ।’ - रा्ा १५·४५४. 
 
खोमट, खोमटाि पहा : खवट, खवटाि 
 
खोमि हव. तोंडारे् बोळके िंाल्याने नाक व हन वटी जवळ जवळ आलेला; वाकडा; वि. 
 
खोमिकाकडी पहा : खमंगकाकडी 
 
खोमिा  प . पोर्ा : ‘आईने टोमिा मारून खोमिा पाडला.’ - आआश े
 
खोमिे न. १. नारळ इ. खवण्यार्ी हकसिी; खविी. २. खळगा; खोर्; दबका. ३. (ल.) वाकडेपिा; 
कमीपिा; न्द्यनूता : ‘जयाहर्ये अन स्यतून । खोमिें नाहन ॥’ - ्ा १३·९१७. [सं. क्ष म] 
 
खोमिे उहि. १. जोराने आत घालिे; खोर्िे; ख पसिे. २. रोपिे; रोविे; गाडिे (खाबं, इ.). पहा : 
खोविे 
 
खोमिे अहि. १. खोमा येिे; पोर्ा येिे; खपली वगैरे पडिे. २. भगंिे : ‘देवता खोमली असे’ - आर्ार 
भाष्ट्य. 
 
खोमिे अहि. कमी होिे; क्षीि होिे; हनल्ष्ट्िय होिे; कमीपिा येिे : ‘र्ाहळताहंी न खोमें । ग िातीतता ॥’ 
- ्ा १४·२८५. [सं. स्क भ्] 
 
खोमण्या हव. १. कडक; ज्यार्ा दरारा आहे असा; अहधकारय क्त; ज्यार्ा आ्ाभगं न होईल 
असा. २. खमक्या; खमशा; खबेड. 
 
खोमििे उहि. १. भाडें वगैरेस ठोके पाडिे. २. (ल.) भ सकट पडिे; फार दमिे (अहतशय श्रम, 
कष् केल्याम ळे). 
 
खोमसिे उहि. भोकात माती ठासिे, घालिे. पहा : खुपसिे 
 
खोमा प . १. खोर्ा; पोर्ा; र्रा (भाडें आदळल्याने, आपटल्याने पडिारा). २. जहमनीवरील खळगी; 
लहान खड्डा; खार्. (हि. घेिे, पाडिे.) 
 
खोमेटी स्त्री. फेक (दगडार्ी). 
 
खोय स्त्री. १. स्वभाव; प्रकृती; रागरंग. २. खोड; आदत. (व.) [फा. खो] 
 
खोय स्त्री. घाम. 
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खोय स्त्री. पाढंरी पासोडी; हतर्ी खोळ. (खा.) 
 
खोयबोय स्त्री. मन; वृत झी; भाव; प्रकृती; तहबयत. (हि. घेिे, काढिे, पाडिे.) 
 
खोर न. प . दरी; खोंडा. (राजा) पहा : खोरे 
 
खोर न. एक फारशी प्रत्यय (ख दचन् = खािे या हियापदापासून). हा मराठीत रूढ िंाला आहे. जसे 
: - र्हाडखोर, भाडंखोर, हेकेखोर. 
 
खोर न. ज्यावर हनखारे ठेवले आहेत असा िंारा. 
खोरडि न. ग राचं्या पायाखालर्ा, भोवतालर्ा, हशलकी, वाईट र्ारा, गवत, ब र्ाड, 
केरकर्रा. (को.) 
 
खोरडा प . कोंबड्ारें् ख राडे. (व.) 
 
खोरि स्त्री. मोठे खोरे; घळ; दरा (दोन डोंगरातंील); खोंडा. 
 
खोरि, खोरिे न. झभतीतील पोकळ जागा; कोनाडा; खोबि; भगदाड; बळद : ‘अंधारातील खोरिात 
या दोन बाटल्या बाबाने ठेवनू हदलेल्या असत.’ - तोरि १५६. (क .) 
 
खोरि न. हनखाऱ्यारं्ी रास. (को.) 
 
खोरि, खोरिी, खोरिे न. स्त्री. १. कर्रा काढण्यारे् एक प्रकाररे् फावडे. २. उर्टिे (पोळ्या, तळण्यारे् 
पदाथच, हनखारे इ. वरखाली करण्यारे्). लाकडी सरळ र्ाटू; उलथिे; कलथा : ‘पळी असता खोरिें । 
कासयाला पाहहजे ।’ - अफला ३. (व.). ३. राख ठेवण्यार्ी लहान खोबडी. (हेट) ४. हनखारे र्ाळहवण्यार्ा 
दाडंा; काठी. [सं. क्ष र] (वा.) खोरि िाविे, खोरिी िाविे, खोरिे िाविे - मागण्या लाविे; तगादा 
करिे (एखाद्याच्या खर्मर्क स्वभावार्ा फायदा घेऊन); खोऱ्याने पैसा ओढिे. 
 
खोरि स्त्री. झशपारं्ा र् ना करण्यार्ी भट्टी. 
 
खोदिी मार प . झभतीत कोंबनू हदला जािारा मार. 
 
खोरिे अहि. त ंबिे; थकिे; तटिे; ग ंतिे; अडून राहिे : ‘ऐसा ऐवज र्ोकडील खोरला आहे.’ - पेद 
१७·२९. 
 
खोरिे अहि. उकरिे; ख रपिे. [सं. क्ष र] 
 
खोरिे उहि. १. (र्ूल, हनखारे) र्ाळहविे; ढोसिे; (जमीन, माती) पोखरिे; उकरिे; (फावडे) लाविे. 
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खोरणनशा स्त्री. पक्की हमी : ‘जे करारमदार ठरला आहे तेिेप्रमािे खोरहनशा करून देिे...’ - 
ऐलेपाम्य प्र १५७. 
 
खोरपिे  अहि. नासाडी करिे; ल टिे; नागविे; तोडिे. (प्रा.ं) 
 
खोरिी  स्त्री. माडाच्या र् डतारे् लहानसे खोरे. (क .) 
 
खोरसिी स्त्री. खोदखोदून हवर्ारिे; बारकाईर्ी र्ौकशी; कसून केलेली उलटतपासिी. (हि. 
घेिे.) 
खोरा, खोरी प . स्त्री. कोित्याही पानार्ा केलेला एकटाकी रोि; डोिा; डोिी. २. पावसाळ्यासाठी 
माडाच्या िंावळीर्ी िंाप हविून त्यार्ी वळवनू केलेली खोळ; इरले; इरल्यासारखी सरळ घोंगडीर्ी खोळ. 
(को.) ३. खोंड; दरा; खोरे. 
 
खोरा, खोरी प . स्त्री. खोरे; फावडे. [सं. क्ष र] 
 
खोराडे  न. पक्षयारें् ख राडे. 
 
खोरी स्त्री. व्यापारातील तोटा, न कसान, बडू : ‘नवनीत शलेकें  हेरी । आहिलें  खोरी ।’ - राला ६६. [सं. 
क्ष र] (वा.) खोरी येिे, खोरी होिे, खोरीस येिे - १. (रव्याने अथवा पैशाने) न कसानीत येिे; हभकेला 
लागिे. २. (अंगाने, शरीराने) अशक्त होिे; रोडाविे. ३. (अब्रनेू) हलक्या पदवीस येिे; नाम ष्ट्की होिे. ४. 
(प्रयत्नानंी, उपायानंी) मती क ं हठत होिे; शहािपि ख ंटिे; हजकीरीस येिे : ‘केले टािे टोिे सारी । पहहले 
करून िंाले खोरी ।’ - पला ९०. [सं. क्ष र.] 
 
खोरी स्त्री. दोहो बाजूच्या डोंगराचं्या ओळीमधून वाहिाऱ्या नदीच्या काठर्ी वस्ती 
 
खोरू स्त्री. लहान मासळी. (गो.) 
 
खोरूज पहा : खरूज 
 
खोरे न. शिे, केरकर्रा ओढण्यारे् फावडे; खोरा, खोरी. [सं. खहनत्र] (वा.) खोरे िाविे - पहा : 
खोरिे िाविे. खोऱ्याने माती आपल्याकडे उपसिे - केवळ स्वाथासाठी िंटिे, आपल्या पोळीवर तूप 
ओढिे. खोऱ्याने पैसा ओढिे - खूप पैसा हमळविे. 
 
खोरे न. १. ज्यातून एखाद्या नदीला ओढे, नाले येऊन हमळतात आहि हजथल्या पावसारे् पािी 
हतच्या प्रवाहात जाते असा नदीला लागून असलेला भभूाग. जसे :- गंगेरे् खोरे, कृष्ट्िेरे् खोरे. २. अरंुद, 
लहान दरी; खोंड. [सं. क हर] 
 
खोरेिे अहि. थंडीने अंग काकडून बसिे. (क .) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
खोरेती स्त्री. खरवती िंाड. याच्या पानावर करवतीसारखे खरखरीत काटे असल्याने कोकिात हे पान 
लाकडी वस्तू साफसूफ व ग ळग ळीत करावयास स तार लोक वापरतात. 
 
खोरेवािा प . ल टारू; वाटमाऱ्या; झखडीखोऱ्यातील लोक : ‘वाटा र्ालत नाहन. खोरेवाले धडका 
मािसे माहरतात.’ - पेद २०·३४. 
 
खोऱ्याळ, खोऱ्याळी स्त्री. र् का; अपराध; दोष; व्यंग; न्द्यनू (उघडकीस आिलेले). (हि. काढिे.) 
 
खोि हव. १. ओंड; गंभीर; २. उथळ अथवा सखल नसलेले. ३. (ल.) आतल्या गाठीर्ा : ‘अती खोल 
तो बोल बोलेल कैर्ा ।’ - दाहव १५१. ४. शहािा; धूतच; धोरिी; हवद्वान. ५. गहन; गूढ; सूक्षम; द बोध; उथळ, 
हदखाऊ नसलेला : ‘कारि पाहंू जाता ंफार खोल आहे असें नाहन.’ - हन ७१. ६. (उतार दाखविाऱ्या 
शब्दाबरोबर योजना) उभा; स ळार्ा. ७. कठीि; द लचभ : ‘वहेर्ता ंफ कारे् बोल । केवढें खोल अभाहगया ं।’ - 
त गा ७०१. [सं. क हर] (वा.) खोि पाण्यात णशरिे - जास्त तपहशलात जािे; बारकाईने शोध घेिे; एखाद्या 
व्यवहारात फार मन घालिे; एखाद्या हवर्ाराच्या द बोध भागारे् ्ान करून घेण्यार्ा प्रयत्न करिे; आपल्या 
पलीकडे जािे. खोिात णशरिे - फाजील र्ौकशा करिे; अहतशय बारीक तपशील हमळहवण्यार्ा प्रयत्न 
करिे. 
 
खोि न. केळीर्ा गाभा : ‘खोल हवकिारे श्रीधरानंीही कोठूनसे पोहे आिून प्रभूनंा भेट अपचि केले.’ 
- गोप्रर्उ २४. 
 
खोि स्त्री. खड्डा; हवहीर : ‘कमरभर खडक फोड न गंगातीथात खोल करावी.’ - पेद ४०·१२९. 
 
खोिकट, खोिगट हव. १. झकहर्त खोल. २. सखल; दबलेली (जमीन). 
 
खोिगडिे अहि. दडपून जािे; रे्पले जािे; अगदी खोल जािे : ‘सवचभतू रव्यारं्ी अहनत्यता व 
त्यारं्ा नाहशवतं धमच याचं्या हवर्ारानें जर कोिार्ें मन खोलगडून हवहभन्न िंालें  असेल...’ - हवद्याहभवृहद्ध १६६. 
 
खोिगा प . खळगा; खार्; खड्डा; दबलेला भाग; खळि. 
 
खोिटिे, खोिगटिे अहि. १. खोलगट होिे; खार्खळगे पडिे; दबिे (पावसाने जमीन इ.) २. खोल 
जािे; आत जािे; ओढले जािे (डोळे, गाल, पोट). ३. आकडे मोडिे; शपेखळी पडिे; ढ ंगिाच्या बाजूला 
खळ्या पडिे; प्रसूहतहर्न्द्हानंी य क्त होिे (गाय, म्हैस यानंी हवण्याच्या पूवी). 
 
खोििी  स्त्री. प ढे जािे; प ढे र्ालिे : ‘उचै्चःश्रवा खारें् । खोळहिये ॥’ -्ा ९·३२६. 

हव. प ढे र्ालिारा; हमरवि कीत धन्द्याच्या प ढे र्ालिारा : ‘इयावरी खोलिीयें । अठराजि 
बहंदये ।’ - स्वान  ७·५·४६. [सं. खोल् =लंगडिे.] 
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खोििी, खोिण्या प . १. (सोनारी) र्ादंीच्या परयास खोलावा आिून भाडं्ार्ा आकार 
आिण्यार्ा हातोडा. २. (कासारी) पत्रा खोलण्यारे् साधन. ३. हवाबदं डब्यारे् िंाकि काढण्यारे् साधन. 
 
खोििे  अहि. १. र्ालून जािे : ‘ते वोडि-खाडें (ढाल-तलवार) घेउहन प ढा खोलीत हनगाले :’ 
- लीर् ३·६९-७०. २. खाली जािे वाकिे : ‘खोलती भल्क्तजन अवघे’ - ऋव २०४. [सं. क्ष द] 
 
खोििे उहि. १. जास्त खोल करिे (हवहीर, खड्डा). २. स्पष् करिे; फोड करिे; ख ले करिे; उघडिे. 
३. प ढे र्ालिे : ‘हदहा खोलिें रात्रन जागोवा ।’ - ्ा १६·३४०. 
 
खोिता  प . १. वाटाड्ा; प ढे र्ालिारा : ‘स्वामीप ढें खोलता । होईन मी ॥’ - ्ा १३·४१८. २. 
(ल.) मशालजी; हदवट्या. 
 
खोिती  स्त्री. दासी; वाटाडी : ‘दृष्ी प ढा ंक शळता : खोलती’ - लीर्. 
 
खोिपडा, खोिपडे, खोिपुढे हव. हिहव. १. खोलगट आकारारे् (भाडें वगैरे); खोलप डे. २. 
उपडे; खाली तोंड करून (हनजिे). (हर्.) 
 
खोिपा, खोिपी प . स्त्री. १. थोडेसे हजन्नस ज्यात घालून देतात ती वाण्याने केलेली कागदार्ी 
शकं्वाकृती स रळी; प डा. २. पानारं्ा एकटाकी रोि. (क .) ३. पानार्ी पि खालरे् टोक द मडलेली (ताक 
वगैरे पातळ पदाथच त्यात घेऊन हपण्यासाठी केलेली) पोकळ घडी. (हर्.) 
 
खोिपी  स्त्री. खोलगट भाग; खड्डा : ‘काळोखात इकडेहतकडे हवख रलेले कादेंबटाटे वेरू्न हतनं 
पदराच्या खोलपीत टाकले.’ - र्ि १११. 
 
खोिबुद्धीचा हव. फार शहािा; अत्यंत म त्सिी, धोरिी, मसलतीर्ा; जो हवषय घेतला त्यात तरबेज; 
त्यातील एकूि एक मख्खी जाििारा. 
 
खोिबंदी स्त्री. घोड्ारे् नाल काढून, खूर तपासून प न्द्हा ते बसहविे; नालबदंी; खूरबंदी. [झह.] 
 
खोिवट, खोिवाट हव. १. झकहर्त खोल. २. सखल (जमीन); बदखल (जागा, खंदक, खोल, 
र्र, घळ). 
 
खोिवटा प . खोलपिा; खोली. 
 
खोिविा पहा : खोििी 
 
खोिविे, खोिाविे उहि. (सोनारी) खोलगट आकार देिे; खोल करिे, जािे : ‘तें र्ौपाहस घेऊहन 
आगारें खोलावती ॥’ - ्ा १५·९२. 
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खोिवत न. सामता; आरी; हगरहमट. 
 
खोिवा  प . खळगा; दबका; लहान भोक; आत दबलेली जागा. 
 
खोिणविे अहि. खोल करिे; एखाद्या धातूच्या गोळ्यार्ा पाहहजे तसा खोलवा बनहविे; भोक 
पाडिे. २. खोल बसेल असे लाविे : ‘परं्ाग्नीर्ी दडगी । खोलवीजती शरीरालागन ।’ - ्ा १७·२५५. 
 
खोिणविे १. क्षीि करिे. २. खाली करिे : ‘गोसावी श्रीम ग ट  खोलहवती :’ - लीर्पू २०. 
 
खोिा, खोल्या प . १. एकटाकी रोि. पहा : खोिपा २. २. ओबडधोबड, र्ागंले टाके नसलेली 
पत्रावळ (मध करी लोक कढी, आमटी झकवा इतर अन्न घेण्याकहरता िंोळीत ठेवतात ती). ३. अधचगोल तळारे् 
व उघड्ा तोंडारे् भाडें. हे कोळंब्यापेक्षा लहान असते. फ लार्ी परडी. ४. कोित्याही िंाडारे् पान. (क .) 
 
खोिावा प . ओंडी; खोली; खोलपिा; दबका. 
 
खोणिजिे अहि. र्ालिे; र्ालता येिे. पहा : खोििे : ‘का ंगगनामाजन पाईं । खोहलजत  असे ।’ - 
्ा १५·७१. 
 
खोिी स्त्री. १. खोलपिा; ओंडपिा : ‘भेटे अस्त्रतहत तया जहश पाहे सागरा हशला खोली ।’ - मोहवराट 
१५·९२. २. कोठडी; अंतगृचह; आडोश्यार्ी जागा. ३. अंत; ठाव; परमावधी : ‘प्रभ र्ी जािेल कसा बाह बळें  
तोहर् एकला खोली ।’ - मोवन ३·१६. [सं. क हर] 
 
खोिी स्त्री. पत्रावळीच्या उपयोगारे् फिसारे् पान; खोलपी. (गो.) पहा : खोिा 
 
खोिीव  स्त्री. खड्डा; खोलावा : ‘उभयारं्ा कटक प्रदेश ब डे । इत की खोलनव जाली ।’ - कृम रा 
३१·६८. 
 
खोिून  हिहव. ख लेपिाने; मोकळेपिाने : ‘महावतजंगास खोलून हलहावे की रघोजीस सहसा 
येऊं देत नाहन.’ - पेद २·१०. 
 
खोिेरी खाट स्त्री. (क्व.) खाटेस हखळून बसिे; हबिाना धरून बसिे; मूस मारून हनजिे. 
 
खोिो प . केळीरे् झकवा त्या जातीरे् मोठे पान; पानार्ा त कडा. (गो.) 
 
खोल्पी  स्त्री. फिसाच्या पानारं्ा पेज हपण्याच्या उपयोगी र्मर्ा. (गो.) 
 
खोवखोव, खोवखोविे पहा : खवखव, खवखविे. 
 
खोवजोविे पहा : खवखविे 
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खोविी  स्त्री. १. खाप. (को.) २. जेविाच्या ताटाला खालून हदलेला टेकू. (को.) ३. लोखंडी 
दंत र वत चळाकार त कडे एकात एक बसवनू त्याला हपतळी मूठ लावनू लाकडी बैठकीवर, एका खाबंावर 
बसवतात ते उपकरि; खवण्यारे् साधन. पहा : खविी 
 
खोविे उहि. १. खोसिे; जोराने आत घालिे; ख पसिे; खोर्िे. २. हलकेर् आत हशरकहविे; ख पसून 
देिे. ३. (ल.) वाईट गोष् स र्हविे. ४. पेरिे : ‘जें बीज भ ईं खोहवलें  । तेहर् वरी रुख जाहलें  ।’ - ्ा १३·२९७. 
५. रोविे; ठाम उभें राहिे : ‘मृत्य प ढें अहभमानें तोही खोवील पाय काशाला ।’ - मोकिच ३६·४९. ६. फ कट 
दवडिे; घालहविे : ‘वृथार् पहर खोहवलें  बाळपि म लासवें खेळन ।’ – देप ४३. [सं. हक्षप् - के्षपि] 
 
खोवा प . खवा; आटवनू घट्ट केलेले साधे झकवा नारळारे् दूध. 
 
खोवाड  प . अकाली पडिारा पाऊस; वळीव. (िंाडी.) 
 
खोसड न. खरर्टून हनघालेले कातडे. (व.) 
 
खोसड हव. खोर्ून, टोर्ून, क जके बोलिारा. (व.) 
 
खोसडखाऊ हव. कोडगा; खेटरखाऊ; बेअब्ररू्ा; हनगरगट्ट; अत्यंत मूखच. 
 
खोसडा  प . भोसका; खोर्; ढ शी; ग िा (भाला, मूठ यारं्ा). 
 
खोसडा  प . जोडा; वहाि, पहा : खासडा 
 
खोसिे सहि. खोर्िे; हशरकाविे. पहा : खोविे : ‘झवर्ू नागंन हवष धरी । खोसडेवरी मृत्य ूत्या ।’ - हनगा 
२७४. [सं. क्ष द] 
 
खोसर हव. जीिच; फ टका. पहा : खोकर 
 
खोसा प . खोर्ा (वस्त्राला धस लागून पडलेला); खोर्. (ना. व.) 
 
खोसी स्त्री. ख शी; मजी. (गो.) 
 
खोसे हव. अपमाहनत : ‘हमसीया तोड हन करी खोसें ।’ - मूप्र. 
 
खोळ स्त्री. प . १. अभ्रा; पोकळ हपशवी (गादी, उशी, रजई, अंगरखा यारं्ी - आत कापूस भरण्यासाठी) : 
‘जें ऐहेंही परी हवरुळें । इये हव्ानाहर्यें खोळे । हालवलें हह न गळे । तें परब्रह् ॥’ - ्ा ८·१७. २. (ल.) 
खळगा; खळी : ‘अहो आकाशाहर्ये खोळे । हदसतन ग्रहगिारं्नक ळें  ।’ - ्ा ११·२५८. ३. पावसापासून रक्षि 
होण्याकहरता केलेली (खादं्यावरील कपडा झकवा घोंगडे यारं्ी) घ गी; िंलू : ‘कन काळप रुषार्ी काबंळी । कन 
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गजावरी खोळ घातली ।’ - राहव ३१·१८. ४. म लारं्ी क ं र्ी; घ गी. ५. ज्याने गभच वहेष्लेला असतो ती वार; 
जार; गभचवषे्न; गभाशय : ‘एकी त्वरे्र्ी खोळ । काढोहन हदधली स्वहस्तकन ।’ - म आहद ११·१४८. ६. 
तोंडावरून पायापयंत घेतलेले पाघंरूि. ७. बायकारं्ी वस्त्रार्ी ओटी : ‘वाढहवली न्द्हािी खोळी भरली स ईिी 
। ’- वसा ६२. ८. गवसिी : ‘भरौहन आिै खोळ । उन्द्मेषारें्आ ।’ - ऋ २८२. ९. हपशवी; िंोळी : ‘तो बाग लार्ें 
मारु । प्रहतझबब खोळेभर ।’ - अमृ ६·५१. १०. जाजमासारखे पाघंरावयारे् एक वस्त्र. (व. ना.) ११. देवाच्या 
मूतीवर शेंदरारे् र्ढलेले जाड पूट; कवर्. १२. आच्िादन; सापार्ी कात : ‘साडूंहन आंगनर्ी खोळी । सपच 
हरगाहलया पाताळन ।’ - ्ा १४·३१२. १३. (ल.) अडर्ि; सादंीकोंदी : ‘वैरन खोळे घातला ।’ - गीता १·६७९. 
१४. ग हा. १५. बािारं्ा भाता. [सं. खोहल] 
 
खोळ स्त्री. खोलगट भाग; पात्र : ‘भरली र्रंभागा पानी माईना खोळात ।’ - जसा ८३९. (को.) 
 
खोळ प . पखवाजासारखे एक र्मचवाद्य; नाळ : ‘भजनी मंडळात तल्लीन होऊन खोळ वाजवायर्ा.’ - 
्ासौं ५९. 
 
खोळ, खोळी स्त्री. १. मृत पशूरे् र्ामडे. २. मृत देह; मढे : ‘हहरिीहवि खोळी पडलीसे वोस । दशहदशा 
पाडस भ्रमताती ॥’ - नामगा 
 
खोळ न. ‘नसत मीस’. - (तंजा.) 
 
खोळकर हव. स रक त्या, हर्रण्या असलेली (हठगळ हदलेली, हशवलेली जागा, हशवि.) 
 
खोळिे  अहि. हालर्ाल करिे : ‘त्वरे्हवि गभच खोळे ।’ - दास २·१·३१. 
 
खोळ बंुथ, खोि बंुथ स्त्री. घ ंगट; अंगावर घेण्यारे् जाड वस्त्र : ‘स्याळे दीस तरी खोळब थं घालीहत :’ 
- पूजावसर 
 
खोळबेिा प . ख शाली. 
 
खोळंबिे अहि. १. थाबंिे; वाट पाहिे; हतष्ठिे; उभे राहिे; मागचप्रतीक्षा करीत राहिे. २. थाबंिे; 
अडिे; खोटी होिे (काम, व्यवहार यारं्ी) : ‘जातो त्याहवि आम र्ाही तहर तो खोळंबतो काहय हो? ।’ -
मोकृष्ट्िपू १९·६५. 
 
खोळंबा  प . खोटी; थाबंहवलेली ल्स्थती; हवलंब; उशीर. २. मोडता; अडविूक. (हि. करिे). 

हव. अहिय, काही न देिारा : ‘देव खोळंबा देव खोळंबा । मज िंळंबा म्ह ि कोंडी ।’ - त गा ३६७९. 
 
खोळा, खोळी प . स्त्री. १. पहा : खोळ १, २, ३ : ‘लेवोहन खोहळ परं्भतूारं्ी ।’ - परमा ४·१४. २. कात 
(सापार्ी) : ‘साडूंहन आंगनर्ी खोळी । सपच हरगाहलया पाताळन ।’ - ्ा १४·३१२. 
 
खोळेरे इरिे पाठीखाली न मोडता सरळ खाली जािारे इरले. 
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खोंग स्त्री. लहान खड्डा : ‘त्यार् हभवईवर कपाळात मोठी खोंग’ - गाधंारी ११. 
 
खोंगयी  स्त्री. िंरा; हिंरप; पाट; र्र : ‘माह्या घरामागे पान्द्यार्ी खोंगयी ।’ - दपा २·४. (व.) 
 
खोंगळ, खोंगळा, खोंगळी प . स्त्री. १. खोदलेला पाट, कालवा; खंदक. २. पाण्याच्या लोंढ्याने 
केलेली घळ, ओघळ, र्र : ‘मेलेले जनावर ओढून नेतात आहि जवळर् नाल्यात अगर खोंगळीत टाकतात.’ 
- गागंा ६५. 
 
खोंगा प . तळहातार्ा पसा, पोकळी. 
 
खोंगी स्त्री. ग डघे व िाती यात डोके घालून बसण्यार्ी हिया. (हि. करिे, घालिे, घालून बसिे). 
[क. कोंके] 
 
खोंच हव. हलक्या हकमतीर्ा; स्वस्त. (नंदभाषा) 
 
खोंचा प . भातखार्रार्ा ताल घातलेला भाग; लहान खार्र. (को.) 
 
खोंड प . तरुि बलै; गोऱ्हा; पाडा; साडं; पोळ; न बडवलेला बलै. २. बैलारे् वझशड (व.) [क. कन्द्द ] 
 
खोंड, खोंडा, खोंडी, खोडे प . जोंधळ्यार्ी एक जात. 
 
खोंड प . डोंगरावरील जनावरारं्ी पाऊलवाट. (को.) पहा : खोंडा 
 
खोंड, खोडकुि  प . खड्डा. (गो.) [सं. क ं ड] 
 
खोंडरू  न. (त च्ितादशचक) काबंळ्यार्ी घ गी; खोळ. 
 
खोंडा प . १. एका टोकार्ी खोळ केलेला काबंळा. २. दोन डोंगरामंधील झर्र्ोळा प्रदेश; घळ; दरी; 
अंधारार्ी व आडवळिार्ी जागा. 
 
खोंडाळ  हव. न सते खोंड हविारी (गाय). (माि.) 
 
खोंडी स्त्री. खोंडा, धान्द्य, भसू इ. वाहून नेण्यासाठी केलेली काबंळ्यार्ी तात्प रती खोळ. पहा : खंुडी 
 
खोंडेकोंडे प . अव. भ सकट; कोंडा : मग का ंखाव ेखोंडेकोंडे ।’ - अफला २. 
 
खोंड्या  प . भातार्ी एक जात. 
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खोंड्या  हव. वझशड असलेला (बैल). (व.) पहा : खोंड 
 
खोंद न. १. पाठीवरील क बड; पोक; खोंड. २. उंर्वटा; वाकि; फ गीर भाग (झभत, क ं पि, रस्ता 
यारं्ा). 
खोंदटिे अहि. रागाने झकवा हट्टाने ग डघ्यात डोके ख पसून बसिे. 
 
खोंदळिे उहि. १. क्ष ब्ध होिे; खवळिे; २. ढवळिे; गढूळ करिे. 
 
खोंबकर  हव. क्षोभकर; उते झजक : ‘नागरा ंदेवा ंखोंबकरू ।’ - हशव १५२. [सं. क्षोभ] 
 
खोंबरिे  सहि. खरवडिे; ठेर्िे : ‘र्ाण्ण्या न सत्या झशगानंी सोन्द्यार्ी मान खोंबराय बघत होता.’ 
- गोता ३०. 
 
खोंबा हव. खर्लेला : ‘खोंब्या पायानंी...’ - माताजी ३१७. 
 
खोंबारा  प . १. िंाडारे् झकवा इतर वस्तंूरे् प ढे आलेले टोक : ‘आहि हवरलेलं कापड खोंबारा 
लागत्यागत टरकन क ठंतरी फाटलं.’ - ऊन २३. २. (ल.) मनाला लागलेली बोर्िी, टोर्िी : ‘मालकाच्या 
काळजाला जरासा खोंबारा लागलार्.’ - रैत १०. 
 
खॉजना  प . एक जाड लोखंडी नळी; त्या नळीत दारू भरून काढलेला बार. 
 
खॉजॉ हव. नप संक (गो.). 
 
खॉटिा  प . करंडी टोपली. 
 
खॉटावचे हि. लाथा मारिे. (गो.) 
 
खॉडप, खाँडप न. र् डताचं्या झकवा क डाच्या झभतीर्ी केलेली खोली. (गो.) 
 
खॉडॉ प . खोडा; बधंन. (गो.) 
 
खॉपॉ प . खोपा; आगवळ. (गो.) 
 
खॉिासिी, खािासी स्त्री. स तारारे् वाकसासारखे तासण्यारे् एक लहान हत्यार. हे एका हाताने 
वापरतात. (गो.) 
 
खॉिॉ प . पान; पानार्ा त कडा. (गो.) 
 
खॉळ स्त्री. घोंगडीर्ी खोळ. (गो.) 
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खाँज न. दाडूं लगावण्यार्ा एक प्रकार. 
 
खाँट स्त्री. लाथ; टार्. (गो.) 
खाँचि न. फ लारं्ी वेिी ब र्ड्ावर घट्ट राहावी म्हिून आधी खोवतात ती फ ले झकवा पानार्ी घडी. 
(गो.) 
 
खौ 
 
खौ पहा : खविे 
 
खौंट पहा : खवट : ‘दहध मंथून काहढजे लोिी । तें ठेहवता ंघरी खौंट घािी ।’ - भारा बाल १०·९३. 
 
खौंडा, खौंडाळिे, खौंडाळी, खौद पहा : ‘खव’मध्ये 
 
खौर प . क्षौर : ‘बाप हजवतं असताना प्रभाकराने केलेला खौर त्यानंा मोठा हवस्मयकारक वाटे.’ - 
उअं ३५. 
 
खौस प . नोकर; हखजमतगार : ‘पोटासाठी खौसा । वंहदती मझलच्िाच्या ।’ - त गा ४१४९. 
 
खौरदार प . दरबारातील मानकरी. 
 
ख्याख्या  उद्गा. १. खोकला आला असताना होिारा आवाज. (हि. करिे, खोकिे.) २. 
हर्डल्यासारखा झकवा खेकसल्यासारखा आवाज करून. (हि. बोलिे, करिे). ३. खेकिे; खोकिे. [ध्व.] 
 
ख्याट न. खूळ : ‘रातर् ंगाडी ज पायर्ं त िंंर् ख्याट.’ - गोता २९. 
 
ख्यात, ख्याणत, ख्याती स्त्री. परािम; कीती. पहा : ख्याणत-ती : ‘सागेंन मदार्ी ख्यात ।’ - ऐपो ६५. 
 हव. १. प्रहसद्ध; नामाहंकत; नावलौहककाला र्ढलेला; प्रख्यात : ‘येक भक्त जाले ख्यात ।’ - 
दास १·१०·६. २. जगजाहीर; ज्यार्ा दाडंोरा झकवा डंका वाजलेला आहे असा; महशूर.[सं.] (वा.) ख्यात 
िाविे, ख्याणत िाविे, ख्याती िाविे - परािम करिे, करून दाखविे : ‘र्ैद्याहदक पक्षपाती । त्यासंी रिन 
लावीन ख्याती ।’ - एरुस्व ५·४. [सं.] 
 
ख्यातनाम हव. प्रहसद्ध. [सं.] 
 
ख्याणतवाद प . (तत्त्व) ्ानाच्या सत्यासत्यतेसंबधंी आहि ग्राह्याग्राह्यतेसंबधंीर्ी मतमतातंरे जसे 
:- असतख्याती, अख्याती, अन्द्यथाख्याती वगैरे. 
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ख्याणत, ख्याती स्त्री. १. गोष्; हकीगत. २. (वदेान्द्त) प्रतीती; कथनरूप व्यवहार. या ख्याती पार् आहेत 
त्या अन िमे असत् ख्याती, आत्मख्याती, अन्द्यथाख्याती, अख्याहतख्याती आहि अहनवचर्नीय ख्याती या होत 
: ‘आख्याहत अन्द्यथाख्याती । शून्द्यख्याती सत् ख्याती । अहनवचर्नीय जे ख्याती । तो वादू हनहश्चती मी उद्धवा ।’ 
- एभा१६·२०७. [सं.] 
 
ख्याणत, ख्याती स्त्री. १. प्रहसद्धी; कीती : डंका; दाडंोरा : ‘हत्रक टार्ळी ख्याहत उदंड जाली ।’ - राक भा 
१·४६. [सं.] 
 
ख्याणतस्व न. पत 
 

ख्याि प . आठवि. [झह. खयाल] 
 
ख्याि प .  (संगीत) भारतीय शास्त्रीय संगीतातील गायनार्ा एक प्रकार; हखयाल; र्ीजेर्ा एक प्रकार. 
यात शृगंाररस प्रधान असून ऋत विचन, उत्सवप्रसंग इ. हवषय येतात. हतलवाडा, हत्रताल, िंमूरा इ. तालातं 
ही र्ीज म्हितात. [फा. खयाल] 
 
ख्याि प . १. अव. रे्ष्ा; र्ाळे; र्ार; हवलास; पे्रम; खेळ; गमती; मौजा : ‘माहंडलें  झवदान ख्याल स खार्ें 
संधान ।’ - त गा १३३. २. नाद; िंद : ‘पडंू ना द सऱ्याच्या ख्याझल ग ।’ - प्रला १७४. [फा. खयाल] 
 
ख्याि प . हवर्ार; मत; कल्पना : ‘ताऱ्हाल हा ख्याल हदलातं न आहिला.’ - ऐलेसं ७·३५७५. [फा. 
खयाल] (वा.) ख्यािी असिे, िागिे, पडिे - १. हनरंतर हवर्ारात, िंदात असिे; इच्िेने अथवा झर्तेने 
ग्रासले जािे. २. आसल्क्तपूवचक हपच्िा प रविे; मागे असिे. 
 
ख्याितमाशा प . गािे, नार्िे इ. र्ैन; हवलास : ‘तऱ्हेतऱ्हेरे् ख्यालतमाश ेबह त होती दळभारातं ।’ - 
ऐपो १९८. 
 
ख्याणिया हव. १. ख्याल गाण्यासंबंधी; ख्यालाच्या उपयोगी. २. ख्याल म्हििारा; ख्याल 
म्हिण्यात कसबी. 
 
ख्यािी  हव. ख्याल या गीतासंबधंी; ख्यालप्रधान (गािे); ख्याहलया. [फा. खयाल] 
 
ख्यािी  हव. र्ार, र्ाळे, र्ोज, हवलास यानंी पहरपूिच; हवलासी; रंगेल; हवनोदी; खेळकर. [फा. 
ख्याल] 
 
ख्यािीखुशािी स्त्री. िीडा; मौज; र्ैन; हर्त झ रमहवण्यासाठी केलेले गािेबजाविे, खेळिे, नार्िे इ. 
[फा. खयाल + ख शहाल] 
 
ख्यािोरा हव. खेळकर; नाना प्रकारच्या लीला करिारा; ख्याली : ‘आवस् ख्यालोरी । हेर्ो बापूस 
जटयाळो । भयिनाय हेका । पोरगो हशवल्यार्ो ।’ - (मालविी) गिपतीर्ी आरती. (क .) 
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ख्यास प . १. न्द्यायहनवाडा इ. पहा : कयास, कयासनामा. २. हवर्ार; तकच  (हनहश्चत हनिचय घेण्यासाठी 
केलेला). (हि. करिे.) [फा. कयास] 
 
ख्यास्त स्त्री. बेअब्ररू्ी हशक्षा. (गो.) 
ख्यास्ती  स्त्री. त्रास; खस्त. पहा : खास्त (गो.) 
 
ख्यांती स्त्री. झर्ता; पवा; खंत. (व.) पहा : खंती 
 
ख्यांव, ख्यांव ख्यांव स्त्री. केकाविे; खेकसिे. (हि. करिे.) उद्गा. द खावलेल्या रागावलेल्या 
क रयार्ा आवाज; क्यावं क्यावं; 
 हिहव.  (ल.) खेकसून; रागावनू; हर्डून; क रयाप्रमािे अंगावर त टून पडून झकवा येऊन. [ध्व.] 
 
णि 
 
णििन, णिस्ती  हव. हिस्ती धमचहवषयक. 
 प . हिस्तारे् अन यायी; हकहरस्ताव मािूस; हिस्तान यायी. 
 
णिस्त प . १. येशूरे् नाव. २. हिस्तारे् वर्न व धमचहसद्धान्द्त. 
 हव. १. अहभहषक्त. २. येशूर्ी एक पदवी. [इं. िाइस्ट] 
 
णिस्ती दीणक्षत हिस्ती धमाप्रमािे ज्यार्ा बाल्प्तस्मा िंाला आहे असा. 
 
णिस्मस  प . हिस्ती लोकारं्ा नाताळार्ा सि. हा प्रहतवषी २५ हडसे. ला असतो. 
 
ख्वाजा  प . थोर, पहवत्र मन ष्ट्य; धनी. [फा.] 
 
ख्वाबगाह प . शयनगृह. पहा : खाबगा : ‘येक हदवािखानेयार्ा व खलबतखाना ख्याबगाह 
हमळोन डेरा यैसे दोन डेरे उभे केले.’ - पेद २५- ५७. [फा.] 
 
ख्वार प . हलाखी : ‘लोक यारं्ा फार ख्वार जाहला ।’ - जोरा ४५. [फा.] 
 
ख्वारी स्त्री. द दचशा; नासाडी; दािादाि. 
 
ख्वाहीश, ख्वाहीशी स्त्री. इच्िा; मागिी. [फा.] 
 
ग 
 
ग प . मराठी विचमालेतील अठराव ेअक्षर आहि हतसरे व्यंजन. 
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ग प . गवच; अहंमन्द्यता; वृथाहभमान. गवच शब्दार्ा संके्षप. (वा.) ‘ग’ ची बाधा, पीडा होिे - गवार्ा 
ताठा; गवच : ‘श्रीर्ी प्राल्प्त िंाली म्हिजे ‘ग’ र्ी बाधा व्हावयार्ीर्.’ - ग प्तमंजूष. 
 
ग हव.  (समासात) १. गमन करिारा, जािारा. जसे :- उरग- उराने, पोटाने जािारा, 
सरपटिारा. २. पोर्ला आहे, दाखल िंाला आहे असा; समाहवष्; अंतवचती. जसे :- भहूमग, ब हद्धग, खग, 
जलग. [सं. गम] 
 
ग स्त्रीला उिेशून वापरले जािारे संबोधन. (अगे, गे यारे् संहक्षप्त रूप.) 
 
गइ हव. १. द बचळ. २. अनास्था. 
 
गइमेढके न. गईर्ा खाबं. 
 
गइसर, गइसरा, गईसर, गईसरा  प . गइमेढक्यावरील आडवा लाबं वासा. 
 
गई स्त्री. १. (अपराधाबिल) गय; दयाब द्धीने केलेला कानाडोळा; माफी; क्षमा. २. उपेक्षा; द लचक्ष; 
हयगय : ‘नका गई करंू आईकाल ज्या कानन ।’ - त गा २९२. [सं. गत] 
 
गई स्त्री. १. खालर्ा इंरकट; गईसरा; घराच्या पायर्थ्याच्या शवेटी आश्रयाथच उभारलेल्या मेढीवर 
घालतात ते आडव ेलाकूड; आढ्याला जोडलेले फाटे घराच्या र्ारी झभतीवरील ज्या त ळईवर ठेवण्यात येतात 
ती त ळई. २. त ळईजवळर्ी िपरार्ी जागा. (ना.) 
 
गई स्त्री. गाय : ‘जनाई दासी गहरब हबर्ारीगई ।’ - नामना ८८. (मावळी) 
 
गईक हव. दंश करिारा. 
 
गईगुदर स्त्री. हदरंगाई; वळे मारून नेिे; अळंटळं; टाळाटाळ : ‘वजीर पैका द्यावयार्ी गईग दर कहरतात.’ 
- मइसा ६·६·३२. 
 
गईगोळा प . पावसाळ्यात गईसऱ्यास हर्कटवनू वाळवलेली गोवरी, शिेगोळा. (को.) 
 
गईब, गईप, गयब हव. १. अदृश्य; हरवलेला; नाहीसा िंालेला; गहाळ; मागमूस नसलेले. २. 
मृत; मेलेला : ‘राजा गईब जाहला ...’ - सभासद ४२. (हि. होिे.) [फा. गाइब] 
 
गईबत १. ईषा २. परािम. 
 
गउ स्त्री. गाय : ‘दहा हिरारे् एक हर्टके । कर्कोल ते पात्र ओमि हनके । अंगावरी घेतले हहरखे । 
र्मच कवत के गउरे् ।’ - नाली. [सं. गो] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गऊपोत  स्त्री. गव्हाच्या दाण्यासारख्या मण्यारं्ी पोत. 
 
गगन न. आकाश; अंतरीक्ष; नभ; आभाळ : ‘गगन म ठन स वावें । मशकें  केझव ॥’ - ्ा १·७४. [सं.] 
(वा.) गगन कापिे, थरारिे - आकाश दिाििे; भयंकर कृत्य करिे. गगनबावडा दाखणविे - ताििे; 
दमविे (कोल्हापूर भागात गगनबावडा हे गाव आहे यावरून). (कर) गगनात भरिे - आकाशात भरारी 
मारिे; ‘द सरा गरुड उपजता भरला गगनन न मंहदरन राहे ।’ - मोआहद ४·३४. गगनाशी गाठ बांधिे, िाविे 
- (उंर् उडिे) महत्कृत्य करिे; अर्ाट परािम करिे. गगनाशी णदवस भांडिे - १. उन्द्हाळ्यात हदवस मोठा 
होिे. २. हदवस कमी कमी व्हायला प्रारंभ होिे. गगनाशी भांडिे - आकाशाशी बरोबरी करिे (उंर् वृक्ष हकवा 
गर्मवष्ठ मािूस यासंबधंी योजतात.) गगनीची वीज कोसळिे - आकाशार्ी क ऱ्हाड पडिे; भयंकर संकट येिे 
: ‘गगननर्ी वीज जािो कोसळली त्यावर ।’ - हवक २०. गगनी णदवा िाविे - प्रख्यात होिे, प ष्ट्कळ प्रहसद्धीस 
येिे. 
 
गगनकाळी स्त्री. आकाशरूपी काहलकादेवी : ‘कन भगूोळकारं्ा ं देऊळन : रती अनंगे पूहजली 
गगनकाळी’ - रुस्व ४७५. 
 
गगनगज प . ऐरावत; हदग्गज : ‘गगनगजारे् श डंादंड । तैसे सरळ बाह दंड ।’ - एरुस्व १·४४. 
 
गगनगतवािी स्त्री. आकाशवािी : ‘ऐशी गगनगतवािी ब्रहे्हन आइहकली’ - श्रीकृष्ट्िर् २. 
 
गगनगती हव. आकाशाला पोरे्ल अशी (राक्षसी). (गो.) 
 
गगनगभय प . आकाशार्ी पोकळी; अंतराळ. [सं.] 
 
गगनगाठा प . त पात तळून वर साखर पेरलेले रव्यारे् गाठे. 
 
गगनचंुणबत, गगनचंुबी हव. आकाशाला पोर्ण्याइतके उंर्; आकाशाशी स्पधा करिारा (इमारत, िंाड 
इ.). 
 
गगनदीप प . सूयच : ‘तो िंाहंकला गगनदीप तरी िंळाळी ।’ - र ३२. 
 
गगनमणि, गगनमिी प . सूयच : ‘गगनमहिकरनच्या तम केव्हा ंतहर काय हो हशव ेकमला ।’ - मोहवराट 
१·१६. [सं.] 
 
गच हव. घट्ट. पहा : गच्च. 
 प . दाटीवाटीने एकहत्रत असलेला जमाव झकवा वस्त  : ‘आम्ही जागा पाहून तोफा स रू 
मोगलाच्या गर्ावर फौजेच्या केल्या.’ - पेद १·१. 
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गच प . ठोका; टोल : ‘काळोखी रात्र अंधारी द सरे प्रहरन । वाजतो गर् अखरार्ा राजदरबारन ।’ - 
होला ९५. [ध्व.] 
 
गचक प . गाडीरस्त्यावरील खड्डा. (व.) [ध्व.] 
गचक स्त्री. १. हवप लता; गदी. २. र्ैनबाजी; र्गंळ; ऐषाराम. 
 हिहव. १. हवप लतेने; दाटीने; र्ेंगरार्ेंगरीने; रगडून; कर्कावनू; भरपूर (पाऊस, पीक, पैका, 
र्ागंल्या वस्तू) २. प्रशस्तपिे; बेलाशक; हनधोक (मेजवानी, ध माळी). 
 
गचकि, गचकन, गचकर, गचणदशी हिहव. मऊ वस्तूमध्ये द सरा पदाथच हशरताना होिाऱ्या 
आवाजाप्रमािे; गर् जसा आवाज होऊन (घशात पािी येिे, हर्खलात पाय जािे इ.). 
 
गचकिी स्त्री. १. हहसका; िंटका. २. पहा : गचकी 
 
गचकिे  अहि. १. हहसका बसिे; आर्किे; हबकिे; आर्का बसिे (खळग्यात झकवा प रता न 
टेकलेल्या दगडावर अवहर्त पाय पडून). २. (ल.) मरिे; गर्िे; परीके्षत नापास होिे [सं. गम] 
 
गचकळिे अहि. १. गर्का खािे (व्यापारात हनभाव न लागल्याने). २. नदी इ. मध्ये नाकातोंडात 
पािी जाऊन घाबरे होऊन खालीवर होिे. ३. (ल.) हालअपेष्ाशंी िंगडिे; संकटातं हखतपत राहिे. 
 
गचकळी, गचंगळी स्त्री. १. गटंगळी; ड बकी (ब डत्या मािसार्ी). २. (ल.) हनकरार्ा िंगडा, 
प्रयत्न; सवच प्रकारे खटपट; धडपड. ३. आरंहभलेल्या कायात भयाहदकामं ळे क ं हठत होण्यार्ी अवस्था. [ध्व.] 
(वा.) गचकळ्या खािे, गचंगळ्या खािे - १. अडखळत, र्ार्रत बोलिे झकवा वार्िे. २. ड बक्या खािे 
(पाण्यात). 
 
गचका प . १. अकस्मात बसिारा हहसका, िंटका, धक्का, आर्का; गोता (हि. बसिे.) २. (ल.) 
खड्डा, दगड इ. हहसका बसण्यार्ी जागा (ज्याम ळे गर्का बसतो अशी). ३. (ल.) द दैवार्ा घाला, तडाखा, 
ठोकर; व्यवहारातील तोटा. ४. (ल.) फास; जाळे; र्ोरखळी; सापळा; खड्डा. ५. एखाद्या लेखातील द बोध 
स्थळ, मेख, कोडे. ६. मऊ व आवाज होिाऱ्या पदाथात मारलेला ग िा, ठोसा. [ध्व. गच्.] (वा.) गचका 
खािे - नापास होिे; अयशस्वी होिे : ‘एस. एस. सी. परीके्षत गर्के खाल्याने..’ - लहटके १·०५. - गचका 
देिे - जोरार्ी उर्की येिे : ‘ते दोनतीनदा गर्कं देऊन गप िंालं बघ.’ - हवभतू ८४. 
 
गचकी स्त्री. १. पहा : गचका १, २, ४. २. बारीक, लहान ढेकर झकवा उर्की. (हि. देिे.) 
 
गचक्या  हव. खार्खड्ड्ार्ा; हवषम; सपाट नसिारा. 
 
गचगच  स्त्री : १. हर्खलात होिारा वस्तूर्ा आवाज. २. (ल.) रेंदाड; हर्खल. ३. हढलाई. ४. 
अडगळ; गळाठा. पहा : गचपि : ‘न कळता ंकरन कायच जें तें । तें काम तत्काळहर् होतें । गर्गर्ेंत पडता ंतें । 
र्मत्कारें नव्हे ॥’ - दास १९·९·१३. ५. गोंधळ. 
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गचगच  हिहव. घाईघाईने खाताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे आवाज होऊन; मर्ामर्ा. (हि. खािे, 
जेविे.) 
 
गचगचीत हव. १. गजगजीत; लबलबीत; ब ळब ळीत; हर्कि (हर्खल). २. (ल.) भरपूर; हवप ल; 
रगड; दाट (पीक, पैसा, आयात हजन्नस, मेजवानी, उधळपट्टी). ३. गजबजीत; तत्पर; र्ूर; उद्योगी; कामसू; 
गोंगाटारे् (गाव, घर). [ध्व.] 
 
गचणगरी  स्त्री. १. र् नेगच्ची. २. र् नेगच्चीर्ी हिया; र् नेगच्ची करिे. 
 
गचिे अहि. हर्खलासारख्या पदाथात रुतिे. पहा : गचकिे [ध्व. गर्] 
 
गचपच स्त्री. रेंदा; हर्खल, राड. पहा : गचकि 
 
गचपच हव. दाटीर्ा; गदीर्ा; गडगंज भरलेला : ‘भरल्या बाजारांत । मोठं द कान कोिार् ं । गर्पर् 
पसाऱ्यार् ं। हकल्ली क ल प सोन्द्यार्ं ।’ - वलो ४१. (व.) [ध्व.] 
 
गचपड पहा : गचपि ३ 
 
गचपि न. १. कर्रा; पडिंड; गळाठा; अडगळ. २. पसाऱ्यार्ी झकवा अडगळीर्ी ल्स्थती. ३. गवत, 
लव्हाळा इ. रानटी िंाडे उगवलेली जागा; ऐति; ऐर्ि. 
 
गचबुच हव. गप्प; शातं : ‘अहभमानी हजजा तोंडाने काही बोलत नव्हती. गर्ब र् होती.’ - आआश े१३५. 
 
गचमुड्डी  स्त्री. हर्कार गदी. (गो.) 
 
गचवटा  प . गालाला घेतलेला हर्मटा; गालग च्चा : ‘त्यार्ा (म लार्ा) गर्वटा घेऊन हतनं 
हवर्ारलं...’ - ऊन ४६. 
 
गचंदा, गचांदा, गचोंदा, गचंदी, गचांदी स्त्री. १. हहसका; धक्का; आर्का (सजीव प्राण्याला बसलेला). 
(हि. देिे, मारिे.) २. पहा : गचांडी 
 
गचा प . दाटी; गदी; सम दाय. 
 
गचागच, गचागचा हिहव. १. ढसाढसा; मटामटा; गटागटा. (हि. हपिे, खािे, हगळिे.) 
उतावीळपिाने हगळताना होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. २. िंोपेर्ी िंापड येण्याच्या ल्स्थतीप्रमािे. एकसारखी 
हिया असताना योजतात. ३. पहा : गचकि, गचकन [ध्व. गच्] 
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गचाटी, गचांडी, गचोंडी, गचोरा  स्त्री. प . हातार्ा पजंा मानेवर ठेवनू हदलेला धक्का; अधचर्रं. (हि. 
देिे, मारिे.) २. (धरण्याच्या वळेी) मान; गळा. (हि. धरिे). ‘हशवराम्या, गर्ाडंी सोडून मािें िातीवरून 
ऊठ.’ - बाळ २·१४४. 
 
गचाड न. १. िंाडे, गवत इत्यादनरे् दाट रान. (को.) २. हनहबडपिा,घनता; अभेद्यता (अरण्य, 
िंाडीिं डूप यारं्ी) 
 हव. प ष्ट्कळ; भरपूर. (व.) 
 
गचाणपची स्त्री. एकमेकारं्ी गच्ची (मानग टी) हपर्कण्यापयंत िंालेले भाडंि. (व) 
 
गचाबीच हिहव. दाटीने; गदीने; खेटून. [ध्व.] 
 
गचाबोचा प . मान व ढ ंगि; फरा व ढ ंगि (जनावरारे्). (वा.) गचाबोचा एक असिे – फार लठ्ठ 
असिे; गबद ल होिे (अहतशय लठ्ठ बलै, थलथलीत झकवा प ष् मािूस यासंबंधी वापरतात.) 
 
गचाबोची स्त्री. खेर्ाखेर्, र्ेंगरार्ेंगरी; फार दाटी. (ध्व.) 
 
गचाविी स्त्री. गटंगळी; गर्कळी. 
 
गचाविे  अहि. १. गर्कळिे; गटंगळ्या खािे; खालीवर ब र्कळ्या खािे (ब डिाऱ्या मािसाने). 
२. उद्योगधंद्यात न कसान येिे. ३. अडखळिे; बोबडी वळिे; धैयच स टिे. ४. ख ंटिे; तूट पडिे. ५. मरिे. 
(क .) 
 
गचाळ, गचाळी, गचाळ्या, गचाळखोर हव. १. गहलच्ि; घािेरडा २. बकबक करिारा; रे्ष्ेखोर; 
वार्ाळ. ३. गबाळ; भोंगळ; गैदी; अव्यवल्स्थत (मािूस, वतचिूक, कृत्य.). ४. नेभळट. [क. गयाळ = 
अव्यवल्स्थत] 
 
गचाळकी, गचाळी स्त्री. १. गप्पाटप्पा; हनरथचक सागंिे झकवा बोलिे. २. गबाळपिा; वाईट, 
घािेरडे र्ाळे. 
 
गची स्त्री. १. गळा; मान : ‘तो गहर्ये धरुहन माघारा । आंत  घाली ॥’ - रा्ा ६·२३६. २. गर्ाडंी; अधचर्रं 
: ‘म्हिे आता याझस गहर् देऊन दवडा ।’ - परं् ४·४. 
 
गचंुडे न. गर्ाडंी; मान. 
 
गचेंडा हव. मोठा; धट्टाकट्टा; दाडंगा; गबद ल; लठ्ठहनरंजन. (को.) 
 
गचोटा प .  (गालाला घेतलेला) हर्मटा. (हि. घेिे) (माि.) 
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गचोटा प . ‘हहडहमसी’. - (तंजा.) 
 
गचोरा प . धान्द्यार्ी किसे हनसविे; किसे येिे. 
 
गचोरा प . म ठीने मारलेला ग िा, ठोसा, धक्का. 
 
गच्च हिहव. तािून; घट्ट; आवळून; मजब तीने; बळकट; खेटून; दाटीने; खच्चनू; ठेर्ून (बाधंिे, 
आवळिे, कोंडिे इ.) 
 हव. १. आवळ; घट्ट (गाठ, पदाथच इ.) २. हनहबड; घन (दाटी, िंाडी). [ध्व. गर्] [फा. गर् = 
ठासून भरलेला र् ना] 
 
गच्च प . १. र् ना : ‘स्वल्पमात्र दरज असेल तरी गच्च लावनू पािंर न फ टे असें करावें. - मराआ ३२. 
२. र् नेगच्ची : ‘तळघरातं गच्च करावा.’ - मराआ ३२. [फा. गर्] 
 
गच्च हव. ग पर्ूप; गप्प; स्वस्थ : ‘उरलेल्या वळेात तंबाखूर्ी ग ळिी तोंडात धरून क ठेतरी गच्च 
बसलेला असे.’ - भ ज ३०. 
 
गच्चगार  हिहव. हालर्ाल झकवा आवाज न करता : ‘िंाडं गच्चगार उभी होती.’ - पेरिी १११. 
 
गच्चबुच्च  हिहव. न बोलता; गप्प : ‘सवचजि गच्चब च्च बसले.’ - आआश े२०६. 
 
गच्चा प . १. र्ागंले भरदार किीस (धान्द्यारे्) (नाहशक). २. भरगच्च किीस असण्यार्ी ल्स्थती. ३. 
(झनदाथी) लठ्ठ, फ गीर गाल; गालारं्ा फ गीरपिा. (वा.) गच्चा धरिे - भरीव, प ष् होिे. 
 
गच्चा प . मध्य; मधला भाग. (व.) 
 
गच्चाबुच्चा प . काकूं करिे; अळंटळं. (हि. खािे, येिे, लाविे.) 
 हिहव. अडखळत; अळंटळं करीत. (हि. बोलिे, करिे.) [ध्व.] 
 
गच्ची स्त्री. १. र् न्द्यार्ी केलेली भ ई; आगाशी; र् ना बसवनू केलेली जमीन. पहा : गच्च. २. ित. [फा. 
गर्ू = र् ना, फा. गर्ी = र् न्द्यारे् बाधंकाम] 
 
गच्ची स्त्री. गदी; र्ेंगरार्ेंगरी; दामटी वळण्यार्ी ल्स्थती. 
 
गच्ची स्त्री.  (नाहवक) डोलकाठीला आडवी टागंलेली काठी स रहक्षत ठेवण्यासाठी वापरलेले बदं आहि 
दाताळी. 
 
गच्ची स्त्री. मानेला हदलेली ढोसिी; गर्ाडंी; मानेर्ा काटा; नरडी; मानग टी. 
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गच्ची स्त्री. गाल; गालफड. (हर्मटा घेिे, र्पराक देिे इ. वळेी वापरतात.) 
 
गच्च ू प . टाळा; हकालपट्टी. (हि. देिे.) पहा : डच्च ू(कर) [ध्व.] 
 
गच्छ प . गहित झकवा भहूमहतश्रेिीतील पदसंख्या. [सं.] 
 
गच्छ प . १. सम दाय; संघात. २. जैनातंील पंथ, शाखा. उदा. तपागच्ि. 
 
गच्छ, गच्छंती न. स्त्री. गमन; दूर पळिे; पळ; तोंड काळे करिे; काढता पाय घेिे. (हि. करिे, म्हििे.) 
: ‘केलें  गच्ि भारपद वद्याहतल षष्ठीस ।’ - ऐपो ३९७. [सं. गम] (वा.) गच्छ, गच्छंती काढिे - पळ काढिे 
:‘फारसेर् काही अंगावर प्रकरि येईल असे धोरि हदसले तर आपला गाठंोड्ाला रामराम ठोकून गच्ि 
काहढलें  म्हिजे िंालें . - मोर्न २८. 
 
गच्छिे  अहि. जािे. (भतूकाळी प्रयोग) : ‘ऐशन तो कठिोत झरें वद हनया ं मातेसवें गच्िला ।’ - 
बस्वझलग, गजगौरीव्रत १६. [क.] 
 
गच्छंती  स्त्री. १. समाप्ती; नाश; मृत्य ू : ‘इंग्लंडात तर दोघारं्ी गच्िंती िंाल्यारे् वतचमानस द्धा 
पत्रातूंन जाहीर िंालें  होतें.’ – हन ७३२. (हि. करिे, होिे.) २. पराभव; सामर्थ्यचभगं. 
 
गच्यागोदड प . १. ग ंताग ंत. २. हवर्का. (िंाडी.) 
 
गज प . १. लोखंडी सळई झकवा हतर्ा लाबं त कडा (जाळी, हखडकी, कठडा यातंील.) २. 
(पािरहाट) पोहऱ्याच्या काठाशी बसवलेला लोखंडी त कडा. ३. बदं कीत दारू ठासण्यार्ी लोखंडी सळई. 
४. (हविकाम) वशारन्द्याचं्या गाठी देताना तंग ठेविारी लोखंडी सळई. ५. सारंगी इ. तंत वादे्य 
वाजहवण्यासाठी वाकवलेल्या लाकडी काठीला दोन्द्ही टोकानंा घोड्ारे् केस बाधूंन तयार केलेली धन कली. 
६. लाबंीरे् एक पहरमाि; २४ तसू झकवा २ फूट लाबंीरे् कापड, शतेजमीन मोजण्यारे् लोखंडी झकवा लाकडी 
पट्टीरे् एक माप; वार (सरासरी ३ फूट); कापड मापण्यारे् साधन (इंग्रजी याडाबरोबर यारे् प्रमाि धरतात.) 
७. वरील मापाच्या लाबंीर्ी पट्टी : ‘त्यास तट, गजाप्रमािे नेमून द्याव.े’ - हर्त्रग प्त ३५. ८. वरील मापाने 
मापलेले पहरमाि (कापड इत्यादीरे्); गजाने पहरहमत वस्त्रादी पदाथच. ९. सामर्थ्यच; प्रमाि; शक्ती. १०. हवहीर 
इत्याहदकाचं्या बहंदस्तीस गजारें् प्रमाि भरले असता जे हर्न्द्ह दाखवतात त्या हर्न्द्हापयंतरे् बहंदस्तीरे् अंग, 
काम. [फा. गझ्] 
 
गज प . तळे, हवहीर यारं्ी पाळ, वरवडंी, काठ. 
 
गज प . हत झी. [सं.] (वा.) गजस्कंधी बसिे - हमळालेल्या वैभवात ज नी पहहली ओळख हवसरिे; 
गवाने फ गिे. आढ्यतेखोर होिे. 
 
गज प . अडकि; काबं; नाग; वारि. 
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गजकिय  न. अहतशय खाजिारा व पसरत जािारा एक त्वर्ारोग. [सं.] 
 
गजकिी स्त्री. अपानवायूला ऊध्वच करून कंठाशी आिून पोटातील दूहषत पदाथच ओकून 
टाकण्यार्ी हिया. 
गजकिी स्त्री. गजकिच हा रोग बरा करिारी वनस्पती. 
 
गजका प . ह ंदका. [ध्व.] 
 
गजकाठ्या स्त्री. अव. न्द्हािवलीच्या मखरारें् खाबं. 
 
गजकककरी स्त्री. गोखरू; सराटा. (व.) [सं.] 
 
गजकुटी हव. गजप टाने हसद्ध केलेले (औषध). 
 
गजकंुडी स्त्री. बारुत फोडण्यारे् साधन. 
 
गजकंुत, गजकोंत प . हत झीला टोर्ण्यार्ा भाला. [सं.] 
 
गजकंुभ  न. हत झीरे् गंडस्थळ : ‘स्वगातें गजक ं भ भेद हन कन सत्कीर्मत ही धाहडली ।’ - 
वैराग्यशतक श्लोक ४३. [सं.] 
 
गजकोंत प . हत झीर्ी िंलू : ‘साबंळी िेंहलता ं। गजकोंती ग सहळतां ।’ - हशव १०४५. [सं.] 
 
गजक्रीणडत, गजकरि न.  (नृत्य) डावा हात अंहर्त करून कमरेवर ठेविे, उजवा हात लताहस्त 
करिे व उजवा पाय दोहलत करिे. 
 
गजगज  स्त्री. १. गलबला; गजबज; गोंगाट (गदीतील मािसारं्ा); गडबड : ‘स खसमयार्ी 
गजगज I’ - वेसीस्व ३·२४. २. हर्वहर्व; हकलहबल (हर्मण्यारं्ी). [सं. ग् = ओरडिे] 
 
गजगज  हव. भरपूर; पोटभर : ‘समथच जेहवले गजगजा ।’ - सप्र १५·३५. 
 
गजगज  प . उष्ट्मा; उकाडा. (गो.) 
 
गजगजिे अहि. १. गजबजिे; उद्योग व्यवसायाम ळे भरलेले असिे (घर, गाव). २. भरुन येिे : 
‘राया ंगझहवर गजगजे ।’ - वेसीस्व २·८ [ध्व.] 
 
गजगजाट प . गजबजाट; धोशा; गडबड; गाजावाजा (कृत्यारं्ा); गदी; कलकलाट 
(मािसारं्ा); हकलहबलाट; हर्वहर्व; ग ंजारव; ग िग ि; गोंगाट (माशा, पक्षी यारं्ा). [ध्व.] 
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गजगजीत हव. १. गलबललेले; गजबजलेले; गोंगाटाने, आवाजाने भरलेले (घर, गाव इ.) २. 
गडबड्ा (मािूस). [ध्व.] 
 
गजगणत, गजगती स्त्री. गंभीर व रुबाबदार र्ाल; डौलदार गती; डौलदार र्ालिे; ठ मकत जािे; 
ऐर्श्यचवान ठ मका, तोरा; संथ गती : ‘गजगती जगती प्रहत दाहवते ।’ - वासीस्व ५९ 
 हव. रुबाबदार र्ालीर्ा; गजगतीरे् वैहशष्ट्ट्य असलेला. [सं.] 
 
गजगमा, गजगाणमनी स्त्री. गजगतीने, ऐटीने र्ालिारी स्त्री; [सं.] 
 
गजगा प . सागरगोटा; गजरगोटीरे्, एका काटेरी वेलारे् फळ. [क. गज गे] 
 
गजगाजिा प . बोलबाला : ‘हल्ली हलहहण्यावार्ण्यार्ा गजगाजला आहे.’ - लो. हटळकारें् पन्नास 
वषांरे् र्हरत्र. १·७. 
 
गजगोटा प . समारंभात बार काढण्यासाठी दारू भरलेला व मोठा बार होिारा एक गोटा. (ना.) 
[ध्व.] 
 
गजगोटी स्त्री. सागरगोटा. 
 
गजगौरीव्रत न. १. भारपदातील हस्त्रयारें् एक व्रत; हस्त नक्षत्रात सूयचप्रवशे होण्याच्या वळेरे् व्रत. 
यात शकंर, पावचती व गिपती याचं्या सोन्द्याच्या मूती करून त्या सोन्द्याच्या हत झीवर बसवनू ब्राह्िाला दान 
देतात. २. हत झीवर बसहवलेल्या पावचतीरे् पूजन. [सं.] 
 
गजघटा, गजघंटा स्त्री. हत झनर्ा कळप, सम दाय : ‘जैसे न गहिजे परं्ाननें । गजघंटातंें ॥’ - ्ा 
१·९२. [सं. घटा- कळप] 
 
गजघंटा, गजघाट स्त्री. १. हत झीच्या गळ्यातील घाट. २. (ल.) वार्ाळ, ककच श, कजाग स्त्री; 
(हवशषेतः) मोठ्याने भाषि करिारी स्त्री. ३. ग प्त गोष् फोडिारा मन ष्ट्य; ज्याच्या पोटात काही राहत नाही 
असा. 
 
गजचमय  न. १. हत झीरे् कातडे. २. घोड्ार्ा एक रोग. यात अंग वारंवार िंाडिे, अंगावर र्टे्ट 
पडिे व हत झीच्या अंगाप्रमािे अंग खरखरीत होिे ही लक्षिे होतात. - अर्श्प २·२५२. [सं.] 
 
गजचया  स्त्री. हत झीवर बसण्यार्ी हवद्या; हत झी र्ालवण्यारे् कौशल्य : ‘क स्तीहशवायरे् खेळ व 
कसरतीरे् प्रकार म्हिजे रथर्या, गजर्या, अर्श्र्या, तलवारीरे् य द्ध व गदाय द्ध होत.’ - व्या्ा १·३६ [सं.] 
 
गजछाया, गजछायापवय स्त्री. न. भारपदी अमावास्येला सूयच व र्रं हस्तनक्षत्री येिे; या योगार्ी पवचिी. 
हस्तनक्षत्री सूयच असताना मघानक्षत्रय क्त त्रयोदशी येिे. [सं.] 
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गजझंपा प .  (संगीत) मृदंग, पखवाज यावर वाजहवला जािारा एक ताल. याच्या मात्रा पधंरा व हवभाग 
र्ार असतात. [सं.] 
गजढाि, गजढािा, गजढाळा स्त्री. हत झीवरील मोठा ध्वज; हनशाि : ‘गजढाला आंदोळती ।’ - जै 
६७·४८. 
 प . हनशािार्ा हत झी : ‘लाहवला गजढाळा ।’ - ऐपो १४. 
 
गजढाि पहा : ढािगज : ‘त्यावरुन आईसाहेब बोलली की, मी बायको गजढाल असे लोक 
म्हितात.’ - भारतवषच आमात्य बावडेकर कैहफयत १८. 
 
गजिे अहि. १. शरीरात हजरले जाण्याइतपत मदचन करिे; र्ोळिे (तूप, उटी इ.). २. र्ोळिे; रगडिे, 
घासिे. 
 
गजिे अहि.  (प्रा.) मागे टाकिे, वरर्ढ होिे. 
 
गजतजरीज गजाच्या मापाने : ‘जहमनीर्ी गजतजरीज लाबंी पूवच- पहश्चम गज इमारतीहशवाय पाये 
हदवाल गज ४२’ - पेठे दप्तर २·१. 
 
गजताि प .  (संगीत.) पखवाजावर वाजहवला जािारा एक ताल. मात्रा सोळा, र्ार 
समभागातं. [सं.] 
 
गजदंत  प . १. (हत झीर्ा दात) हल्स्तदंत. २. घोड्ार्ा हत झीसारखा बाहेर आलेला दात, स ळा. 
असा घोडा अश भकारक मानतात. ३. (संय क्त हस्त नृत्य) खादं्याच्या सरळ रेषेत दोन्द्ही हातारं्ी कोपरे उंर् 
करिे व डोक्याच्या प्रत्येक बाजूला हातार्ी बोटे एकमेकानंा हर्कटवनू, उंर् करून त्यानंा थोडा खळगा 
पाडिे. [सं.]. 
 
गजनी, गझनी स्त्री. अधचस ती व अधचरेशमी, एका बाजूने रंगीत व वर पटे्ट झकवा रेघा असलेले कापड; 
गजनी येथे तयार होिारे उंर्ी कापड. 
 हव. वरील कापडार्ी (र्ोळी, परकर इ.). ‘काहढली गिंनी र्ोळी’ - आआश े २२४. [फा. 
हगिंनी] 
 
गजनी स्त्री. गजर; आळविी, जयघोष : ‘त्या स ळीर् ंिंालं पानी । हहरनामार्ी गजनी ।’ - लोसामा 
५·१८. 
 
गजनेत्र, गजनेत्री हव. १. हत झीच्या डोळ्यापं्रमािे डोळे असिारा; बारीक, हमर्हमच्या डोळ्यारं्ा. 
२. अधच- दृष्ीर्ा, उलट्या बाह ल्या असलेला. 
 
गजपि  पहा : गचपि 
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गजपणत, गजपती प . १. हत झनर्ा धनी, हत झी बाळगिारा ऐर्श्यचवान मािूस. २. गजदळार्ा 
सेनापती. ३. (हवनोदाथी) धोतराऐवजी गजा (परं्ा) नेसलेला. ४. ऐरावत : ‘का मादं री लोकारं्ा घोडा । 
गजपहतही मानी थोडा ।’ - ्ा १६·२२५ ५. ओहरसा येथील राजारें् हबरुद. (सं.) 
गजकपपळी स्त्री. १. एक औषधी िंाड, हमरवले. २. हमरवेलीवर आलेल्या शेंगा (औषधी). 
 
गजपूट, गजपूठ, गजपूठी न. औषध तयार करण्यार्ी हिया. एक गज औरसर्ौरस व खोल 
खळगा खिून त्यात गोवऱ्या, बकरीच्या लेंड्ा, इ. जळि खालीवर घालून त्यामध्ये रसायन झकवा औषधी 
रव्य ठेवनू त्याला केलेला अल्ग्नसंस्कार. (हि. देिे, करिे.) 
 
गजब प . १. गहजब, कडक जार्िूक; कहर; ज लूम. (हि. करिे, माडंिे, र्ालविे) : ‘पवचर्मदगार मोठा 
गजब जहाला.’ - हर्त्रग प्त ४५. २. जोरारें्, दबावारे् भाषि; गाहलप्रदान; हशव्या देिे; मारिे; र्वताळून 
अंगावर जािे. (हि. करिे.) ३. द ःसह तडाखा, दैवार्ा जबर घाला; अवसान खर्ण्याजोगे संकट; द ःखप्रद 
दैवी घटना. (हि. होिे, ग दरिे.) ४. हि, पहरसीमा, कमाल. (फा.) 
 
गजबज  स्त्री. १. गडबड; गलबला; गोंगाट (अनेक मािसाचं्या बोलण्यार्ा) : ‘गजबज ऐकोहन 
थोर । उपरीवरी र्ढला उषावर ।’ कथा १·७·२४. २. खळबळ, मनातील अस्वस्थता : ‘तेथ मनन गजबज 
जाहाली ।’ - ्ा १·१८५. ३. गडबड, गोंधळ (द ःखदायक कृत्यार्ा) : ‘गजबज बह  िंाली माय धावंोहन आली 
।’ - मइसा ३३. [ध्व.] 
 
गजबजिे अहि. १. गलबल, गडबड, धामधूम, गजबज असिे, भरलेले असिे, उद्योगात असिे 
(घर, गाव.) २. हवस्मय पाविे; घाबरिे; गोंधळिे; खडबडिे; धैयच स टून घाबरे होिे. ‘ऐसी उदास वाक्यें 
ऐकोनी । मनन गजबजली हत्रभ वन जननी ।’ - ह २७·१०१. ३. दाटिे, कोंदलेले, भरलेले असिे; कोंदिे : 
‘नाना रंगन गजबजे । जैसें इंरधन ष्ट्य देहखजे ।’ - ्ा १५·२४०. ४. (अकतृचक) खळबळ उडिे, हाहाकार होिे 
: ‘तंव ंगजबहजलें  अंबरन । देवतागंि  ।’ - दाव १११. [ध्व.] 
 
गजबजाट प . मोठा गोंगाट [क. हगजग टु्ट] 
 
गजबजीत हव. १. गजबजलेले; गजगजीत; गलबलीत; उद्योगाने, गजबजीने भरलेले (घर, 
गाव.) २. गडबड्ा (मन ष्ट्य). 
 
गजबा गहजब; अवकृपा; राग. 
 
गजबाक प . अंक श. 
 
गजबार  प . गलबला : ‘पालक पाळईना हर्मण्याबाईंर्ा गजबार ।’ - वा १६४. 
 
गजबार  प . हार : ‘िंेंड  फ लाचं्या माळा गळ्यामहध फ लारं्ा गजबार ।’ - एहोरा १·८५. 
 हव. टवटवीत : ‘मळा मािसात आिला. हहरवा गजबार करून टाकला.’ - रैत ६५. 
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गजबारिे अहि. टवटवीत होिे : ‘पहरल्स्थतीच्या र्टक्यानंी र्रकून गेलेलं हतच्या तारुण्यार् ंफूल 
गजबारून उठलं.’ - हर्ताक १०६. 
 
गजबाव  स्त्री. र् न्द्यात बाधंलेली हवहीर; पायऱ्या असलेली हवहीर. 
 
गजबीड  प .  (क स्ती) क स्तीतील एक डाव. प्रहतपक्षाच्या पाठीवर असताना द सरा पट पायाने 
स्थानभ्रष् करिे. 
 
गजबू प . गोंधळ; गजबज, गोंगाट : ‘तंव यादवा ंगजब  जाला ।’ - उषा १३७१. 
 
गजभार  प . १. गजदळार्ा समावशे असलेले सैन्द्य. २. हत झनर्ा कळप, िं ंड. 
 
गजभोंगळी स्त्री. िपराच्या मोहोटीच्या पानाच्या वर र्ार बोटे उंर्ीच्या हखट्या मारून त्यावर 
बसवलेला लोखंडी लाबं त कडा (कौले घसरू नयेत म्हिून). दोन हखट्यामंधील अंतर साधारि पार् 
पन्द्हाळनरे् असते. 
 
गजमुड्डी  स्त्री. गदी, दाटी, (गो.) पहा : गचमुड्डी 
 
गजर प . १. अनेक वाद्यारं्ा एकहत्रत नाद, घोष : ‘गजरार्ी हभक्षावळ हमरहवली ।’ - ऐपो २१०. २. 
प्रहराप्रहराच्या शवेटी तास वाजहविे; तासारें् टोल; घड्ाळाच्या घंटेर्ा आवाज. (हि. लाविे.) ३. कथेत 
होिारा जयघोष; कीतचनात ईर्श्रनामार्ा जयजयकार; नामस्मरिार्ी टाळी. ४. (ल.) मोठा आवाज; उंर् 
स्वरार्ी आरोळी, ५. डागंोरा; दवडंी. ६. लौहकक, झधडवडा. (हि. करिे.) ७. ज लमार्ा कहर. [सं. ग् = 
नाद करिे.] 
 
गजर प . र्ादंीच्या सळईवर बारीक सूत ग ंडाळून केलेला एक दाहगना : ‘रामलक्षमि दोन्द्ही काठारे् 
पदर । सावळी सीताबाई मधन ठ शीर्ा गजर ।’ - लोसामा ५·६. 
 
गजरगोटा, गजरपटा प . सागर - गजरगोटीरे् बी. हा खडा म ली खेळायला घेतात. (हेट). 
 
गजरगोटी, गजरी स्त्री. १. सागरगोट्यारें् िंाड. २. सागरगोटा. 
 
गजरा प . १. सागरगोटा. २. लाखगोटी (लहान म लाचं्या खेळातंील). 
 
गजरा प . १. फ ले दोऱ्यात ग ंफून करतात ती माळ. हा केसात, हातात घालतात. २. मोती इ. रे् 
काकि, बागंडी. ३. (सोनारी) दाभिाच्या जाडीच्या एका घोट्याच्या मापाच्या व दोन्द्ही टोकानंा फासे 
केलेल्या अशा र्ादंीच्या सळईवर एक बारीक सूत ग ंडाळून तयार केलेला दाहगना. [झह.] 
 
गजरा प . आवली. 
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गजरा प .  (संगीत) मृदंग, तबला याचं्या दोन्द्ही वाद्याचं्या प डाच्या काठावर वादीर्ी ग ंफलेली विेी. 
 
गजरा, गजरो प . ज्यारें् मासं खाण्यायोग्य आहे असा एक पक्षी. (क .) 
गजरेदार हव. गजऱ्याच्या आकारार्ा (अंगरखा) इ. : ‘गजरेदार आंगरखे जाऊन पोकळ 
आंगरख्यारं्ी भर पडली.’ - हन २८. 
 
गजि, गझि प . स्त्री. एक फारसी वृत झ प्रकार व गायन प्रकार. हप्रयकर आहि पे्रयसी याचं्यामधील पे्रम हा 
या काव्यप्रकारार्ा प्रम ख हवषय असतो. ईर्श्राला हप्रयकर समजूनही अशी गीते रर्ली जातात. एका गिंलात 
सामान्द्यतः ५ ते ७ शरे (श्लोक) असतात. प्रत्येक शरेार्ी द सरी पंक्ती समयक असते. प्रत्येक शरेात वगेवगेळा 
हवषय असतो. पहहल्या शरेाला ‘मतला’ व शवेटच्या शरेाला ‘मक्ता’ असे नाव आहे. [फा.] 
 
गजिगोष्टी स्त्री. अव. गप्पागोष्ी, बोलिे, संभाषि, पहा : गजाि 
 
गजवज्र  न. खड ग, तलवारीर्ा एक प्रकार [सं.] 
 
गजवा, गजवे प . न. पैशार्ी थैली, हपशवी; पैशार्ा कसा; हखसा. [फा. गिंावा = हत झीच्या झकवा 
उंटाच्या पाठीवरील हपशवी] 
 
गजवार  हव. गजाने मोजून हदलेले : ‘वाहटलें  ठाि क िाला गजवार ।’ - ऐपो २००. 
 
गजणवभाड प . हत झीरे् हनदालन करिारा : ‘जेहव झसह होऊहन गजहवभाड  : पहर लोकातं  नसे’ - 
्ाप्र ७८२. 
 
गजवेि  स्त्री. आंबेमोहोर तादंळार्ी एक जात. 
 
गजशावा न. हत झीरे् हपल्लू. 
 
गजश्रद्धा स्त्री. प्रारंभी मोठा डौल झकवा गाजावाजा दाखविारे व पहरिामी अगदीर् क्ष र ठरिारे 
काम झकवा त्यार्ा प्रकार. भपकेदार व हवस्तृत पि हनरथचक काम, डोंगर पोखरून उंदीर काढिे. 
 
गजस्कंध स्त्री. हत झीर्ी अंबारी. [सं.] 
 
गजस्नान न.  (हत झीला स्नान घातल्यावर झकवा त्याने स्वतः सोंडेने स्नान केल्यावर तो आपल्या 
अंगावर प न्द्हा धूळ, हर्खल उडवतो त्यावरुन) हनष्ट्फळ प्रयत्न; हवपरीत फळ हमळालेला प्रयत्न; बरे 
होण्याकहरता योजले असता उलट रोग वाढविारे उपाय. [सं.] 
 
गजके्षओ न. हत झीरे् हपल्लू. 
 
गजंब प . गदी, दाटी. 
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गजा, गजे प . न. नेसायर्ा फार लहान परं्ा. 
 
गजागजधूर प . सवचश्रेष्ठ : ‘झक विो महहमा गजागजध रा’ - वळेापूर हशला ४·१·१४. 
 
गजानन  प . कापूस तोलून घेताना वजनाच्या बाजूला लावतात तो साधारि एक हकलो 
वजनार्ा दगड. 
 
गजानंद  हव.  (हवनोदाने) गजाने (परं्ाने) आनंद पाविारा, अल्पसंत ष्. 
 
गजानृत्य पहा : गजी : ‘गजानृत्य हे धनगरारें् खास नृत्य होय.’ - मस ३६२. 
 
गजाि स्त्री. १. गोष्; हनरथचक गप्पा; गजलगोष्ी. (हि. सागंिे, करिे.) (क .) २. आरडाओरड; 
कोलाहल, गडबड. (राजा. गो.) [ध्व.] 
 
गजांकुश प . सराट्यारं्ी एक जात. 
 
गजांत िक्ष्मी १. दाराशी हत झी िं लण्याइतकी म्हिजे हत झी पोसण्याइतकी श्रीमंती, अतोनात श्रीमंती, 
वैभव. २. (हवनोदाने) अहतशय दाहररय; धोतर हवकत घेण्यासाठी पैसे नसल्याने गजा (परं्ा) हवकत घेण्यार्ी 
पाळी येिे. ३. (हवनोदाने) अंगावरील गजकिच, नायटे. 
 
गणजवेि स्त्री. करवतीसारखे दाते असलेली तलवार. ही तलवार शत्रचू्या हर्लखताला अडकवनू 
त्याला ताब्यात घेता येत असे. 
 
गजी स्त्री. धनगरारं्ा नार् : ‘धनगरारं्ी कसबी पोरे गोळा होऊन गजी नार्ू लागली.’ - धनगर ६२. 
 
गजी स्त्री. हत झीि : ‘गजी गजशावै नेिों हकती । काढी रुतीबाहेरी ।’ - एभा १७·४४७. [सं. गज] 
 
गजी स्त्री. तासून र्ौरस केलेली लाकडार्ी कडी; लाबं व बारीक स ळक्यारे् लाकूड. 
 
गजी स्त्री. लाबं, अरंुद व भरड पोतारे् कापड, जाळे; गजव.े [फा. गिंी = एक जाडेभरडे कापड] 
 
गजीव हव. र् नेगच्ची, बाधंीव (हवहीर, इ.). [फा. गच् = र् ना] 
 
गजेकौतुक प . १. महदाश्चयच.२. बढाई (क .). 
 
गजेरी स्त्री. १. नदी, सम र, खाडी इ. च्या भरतीने, प राने वाहून, आलेला गाळ, मळी. २. त्या गाळाने 
बनलेली जमीन, प ळि. 
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गजेंदर हव. १. प्रर्डं, अवाढव्य, मोठी, हवस्तृत, अफाट (इमारत, धंदा, कारखाना, खाते, गोष्, 
थाटमाट, खर्च). २. हवशाल; मोठा (देश, उद्ध्वस्त प्रातं, अरण्ये, पीक, सैन्द्य, संपत झी इ.). [सं. गज+इंर] 
 
गज्जि पहा : गजि : ‘आपल्या त्या गज्जलसारख्या मध र शब्दानंी मलाजायला सागं. - रूरा ९७. 
 
गझी पहा : गजी 
 
गट प . १. हवहशष् उहिष्ाने वा हवर्ाराने एकत्र आलेल्या व्यक्तनर्ा समूह; मंडळी; टोळी; जमाव; 
सम दाय; एका कटातील झकवा जमावातील मंडळी; मेळा : ‘कौल्न्द्सलातं काहंन गट असतात.’ - के १४·६·३०. 
२. भरगच्च टोळी, जमाव (सैन्द्य, जनावरे यारं्ा); कंपू, जथा. ३. वीट, दगड (सोने, रूपे इ. र्ी) : ‘तो 
त्याजवळ स मारें दोन हजार रुपयारें् र्ादंीरे् गट अनामत ठेवनू परत आपल्या गावंन गेला.’ - मराठी हतसरें 
प स्तक २ (१८७३). ४. (हकरािा द कान) वजनारं्ा संर्. ५. रास; ढीग; काही हवहशष् संख्यारं्ा सम दाय. ६. 
हवभाग. (हि. पाडिे). ७. अंश; तट; गि; त कडी; दल. [क. गहट्ट] 
 
गट- गट एखादा पदाथच त्वरेने हगळतानंा होिारा आवाज. 
 
गटकन, गटकर, गटकणदनी, गटकणदशी हिहव. भरभर; एकदम (खािे, हपिे यार्ा वार्क); गटगटा; 
ढसढसा; मटमटा; गट्ट आवाज होईल असे. 
 
गटकळी, गटकळिे पहा : गचकळी, गचकळिे 
 
गटकाविे पहा : गट करिे 
 
गटकी स्त्री. गंडा; र्ट्टा : ‘र्ार उपद्व्यापी मािसें लोकानंा गटकी घालूनआपल्या मनार्ी हौस प रवनू 
घेतात.’ - गोट्या १४६. 
 
गटगट, गटगटा हिहव. १. पहा : गटकन (हि. हपिे.) : ‘फळे खातन गटगटा ं।’ - भारा हकल्ष्ट्कंधा १५·१११. 
२. उकळिे, कढिे या वेळी होिाऱ्या आवाजाप्रमािे. (हि. हशजिे, वाजिे.) 
 
गटगटिे, गटगटाविे अहि. १. गटकन हगळिे, ढसढस हपिे, मटमट खािे. २. गदगद उकळिे, 
कढिे (तादूंळ, डाळ, भाजी इ.). 
 
गटगटिे अहि. गरगरीत, वाटोळी बसिे, तंग बसिे, ‘जहरकाठं कर् ंकी ताठ गाठं गटगटली ।’ - 
प्रला २३८. [सं. गं्रहथ] 
 
गटगटीत हव. टपोरे, मोठे व स ंदर, वाटोळे व भरदार (डोळे). 
 
गटगटीत हव. हढले; हखळहखळीत; सैल; डगमगीत; गट् गट् करिारे; हलिारे (यंत्र). 
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गटगटे न. बोंबील; काड्ा (मासा). (अहलबाग) 
 
गटगट्या प . ओला बोंबील. 
गटणगळ्या, गटगीळ हव. द सऱ्यारं्ा पैसा खािारा; हरामखोर. 
 
गटगोळा, गटंगोळा प . बकािा; गटािा; तोंडभर मोठा घास खािे; कोंबिे (हि. करिे, करून 
टाकिे.) 
 
गटगोळा हव. भेदरलेला, हथजल्यासारखा, घाबराघ बरा, : ‘भावाच्या बोलण्यानं हभऊन गटगोळा 
िंाला होता.’ - सीए ६७. 
 
गटचचा स्त्री. एखाद्या वगारे् झकवा समूहारे् अनेक िोट्या सम हात हवभाजन होऊन त्या हवभाहजत गटात 
स्वतंत्ररीत्या पूवचहनदेहशत सूर्नापं्रमािे हवहशष् बाबनवर करण्यात येिारी र्र्ा. 
 
गटि न. स्त्री.  (संगीत) ताल; मात्रा; काळ. पहा : गठि 
 
गटिे अहि. ठासून उभे राहिे; गटाने उभे राहिे : ‘हवर सारे नटले, लढ  लढ  गटले, नाहन क हि हटले 
I’ - ऐपो २४०. 
 
गटिे अहि. फसिे; पेर्ात येिे. 
 
गटपट स्त्री. दाट पहरर्य; गाढ मतै्री, दोस्ती. [ग .] 
 
गटपट स्त्री. सटपट, गडबड. (व.) पहा : िटपट 
 
गटपट, गटंपटं न. १. फ शारकी झकवा डौल हमरहवण्यारे् भाषि. २. अप्रासंहगक झकवा र् कवार् कवीरे् 
भाषि; ठकबाजीर्ी झकवा मूखचपिार्ी सबब. ३. गडबडग ंडा. ४. सतरापधंरा बाता. (हि. लाविे, माडंिे, 
र्ालहविे, लागिे, र्ालिे.) [सं. गट्] 
 
गटपटिे अहि. गोंधळिे, भाबंाविे, लटपटिे. (ना.) 
 
गटबाजी स्त्री. १. (समाज) समान राजकीय अथवा सामाहजक हहतसंबधं असलेल्या समूहाने, 
समाजगटाने आखलेले धोरि, केलेली कृती. २. स्वाथासाठी एकत्र येिे; फायदा होईल अशा पक्षात झकवा 
समूहात सामील होिे : ‘ग्रामीि भागात सवचत्र आढळिारी भाडंिे व गटबाजी येथेही आहे.’ - र्ंद ३.; तट. 
 
गटर, गटार न. १. रस्त्याच्या बाजूरे् घाि पािी वाहून नेिारी मोरी, नाली. २. (म रि) फमा 
ठोकताना दोन पषृ्ठामंधील सोडलेले अंतर. [इं.] 
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गटरगावंज्या हव. वाटेल तो पदाथच (खायला) व वाटेल ती पहरल्स्थती ज्याला र्ालते असा, 
हबनतिारी (मािूस). (व.) 
 
गटरफटर न. सटरफटर, क्ष रगोष्ी; हलक्यासलक्या वस्तंूर्ा संग्रह; अनेक हकरकोळ वस्तंूर्ा 
एकत्र साठा. 
 
गटरे न. गठडे, साठवलेला पैसा : ‘क प्पात आपल्या बार्ं गटरं प रल्यावानी ह डकाय लागलाईसा 
ते?’ - रैत १४९. 
 
गटविे सहि. १. जाळ्यात ओढिे; वश करून घेिे : ‘हहरकाका अन् मी- आमर् ं काम हगऱ्हाईक 
गटवण्यार्.ं’ - व्यव ५३. २. फसविे. 
 
गट णवमा  (अथच.) अनेक व्यक्तनर्ा समावशे असलेल्या गटाने सामूहहक रीत्या उतरहवलेला हवमा. या 
पद्धतीत हवम्यार्ा हप्ता कमी बसतो. 
 
गटगळी  पहा : गटांगळी 
 
गटागट, गटागटा, गटाट, गटाटा हिहव. भराभर, ढसढसा. [क. ग ट ग टन] 
 
गटािा प . बकािा; मोठा घास. (हि. करिे.) 
 
गटािा पहा : घाटा, घाटािा. (वा.) गटािा होिे - हतळपापड होिे, जळफळाट होिे : ‘खळ्यावरून 
भाताच्या गाड्ारं्ी रागं आली तेव्हा बनूताईर्ा गटािा िंाला.’ - आआश े३८१. 
 
गटापचा प . मलाया द्वीपकल्पातील एक िंाड, यार्ा रस आटवनू त्यार्ा केलेला राधंा. हा 
पाण्यात हशजवला म्हिजे लवर्ीक बनतो व वाळवल्यावर प न्द्हा कठीि होतो. याच्या र्ाकूच्या, काठ्याचं्या 
म ठी, ठसे वगैरे करतात. [मलाया- गटा = गोंद, पर्ा = िंाड.] 
 
गटारगप्पा, गटारबातमी  स्त्री. १. गावातील खऱ्याखोट्या गोष्ीसंबधंी र्हवष्पिे हनष्ट्फळ बोलिे. 
२. अफवा, अहवर्श्ासाहच बातमी : ‘न्द्हाव्याने ही गटारगप्पा ठरवली.’ - काआ ११३. 
 
गटारगंगा स्त्री. १. घािेरड्ा पाण्यार्ा प्रवाह. २. (ल.) घािेरड्ा गप्पा. 
 
गटारयंत्र न. १. हनराधार, खोट्या अफवा उत्पन्न करिारा. २. गावातील क टाळ लोकारं्ी 
र्काट्या हपटण्यार्ी र्व्हाट्यावरील जागा. (पूवी प ण्यात संध्याकाळच्या वळेी गटारावरील फरशावंर बसून 
लोक गप्पा मारीत त्यावरून.) 
 
गटाळिी, गटाळी स्त्री. भटकंती. (वा.) गटाळण्या, गटाळ्या घाििे - भटकंती करिे; 
हरकामटेकडे झहडिे; उंडारिे : ‘बजार्ी ही सून पोराला पाळण्यात टाकते आहि गटाळण्या घालीत गावभर 



 

 

अनुक्रमणिका 

हफरते. - गागो १. ‘त्याच्यार् हजवावर भाकरत कडा खात होता आहि हदवसभर गावात गटाळ्या घालीत 
झहडत होता.’ - भ ज १३२. 
 
गटांगळी स्त्री. ड बकी (ब डत्या मािसार्ी). नाकातोंडात पािी जािे. (वा.) गटांगळी खािे - १. 
पाण्यात ब डिे, नाकातोंडात पािी जािे. २. (ल.) नापास होिे : ‘मी मरॅीकला दोन गटागंळ्या खाल्या.’ - 
लहटके ६. 
 
गटी स्त्री. मतै्री, सलगी, जूट : ‘काजी दाउतखान गटीत असतो.’ - पेद ३४- १९ पहा : गट्टी 
 
गटुिा, गटुना, गटंुगा हव. ठेंगिा पि मजबतू, लहान आकारार्ा पि स दृढ. 
 
गटोळा  हव. वाटोळा, गोलाकार. 
 
गट्ट पहा : गट (वा.) गट्ट करिे - १. द सऱ्याच्या रव्यार्ा अपहार करिे. २. उधळपट्टीने फस्त करिे. ३. 
मटकाविे; एका घासात खािे, हगळिे. 
 
गट्ट पहा : गटुिा 
 
गट्टगोळा होिे जागच्याजागी हखळल्यासारखे होिे : ‘पाटील घाबरून गट्टगोळा िंाला.’ - गागो ७४. [क. 
गहट्ट = गोळा, सामर्थ्यच, काहठन्द्य] 
 
गट्टि स्त्री. गट्टी, गाठ : ‘आपले व आमरे् स्नेहार्ी पे्रममयतेर्ी गट्टि आहे ही सवांस वाईट आहे.’ - नाग 
१·३२ 
 
गट्टा प .  (संगीत) स्वरहमळविीत बारीक बारीक द रुस्त्या करण्यासाठी मृदंगाच्या वादीच्या खाली 
घालतात ते, स ताच्या हरळासारखे लाकडारे् साधारि दोन इंर् लाबंीरे् व एक इंर् जाडीरे् त कडे. 
 
गट्टा प . १. पहा : गट १, २. २. गठ्ठा. ३. (क्व.) पहा : गड्डा 
 
गट्टाि न. गठडी, नाश. (गो.) 
 
गट्टी स्त्री. १. दाट मतै्री; सलगी; पहरर्य. २. हनकट संबधं; एकी; एकत्रपिा; संघ; सम च्चय; पहा : गट 
१. (हि. करिे, मोडिे,) [क. गट्टी] 
 
गट्टीचोड्या, गट्टीसोड्या प . एक हशवी : ‘अरं तो गट्टीर्ोड्ा कशाला ऱ्हातोय’ - वळीव ७१. [क. 
गंट कळ्ळ] 
 
गट्टीफू स्त्री. अबोला; मतै्री न ठेविे; कट्टी करिे. (हि. करिे.) 
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गटू्ट प . झभतीत, दारात बसवलेला लाकडार्ा त कडा : ‘दरवाजा उघडण्याकहरता पकडावयार्ा 
त्याच्यावरील गटू्ट त ला हदसतो का?’ - अहभनय ७१. 
 
गटू्ट प . १. गडू; अंदाजे अधा हलटर पािी मावेल असे हपतळी भाडें. (खा.) 
 
गटू्ट प .  (हबडारे् काम) उसाच्या र्रकातील मादीच्या डोक्यावरील टोपिीहखळा. 
 
गटू्ट हव. ठेंगिाठ सका पि मजबतू, प ष्, गोल अंगार्ा, ग टग टीत. 
 
गट्याळ हव. खडबडीत; खराब : ‘गट्याळ वाटेवररे् गर्के सोशीत मंज ळा िकड्ात बसली होती.’ - 
वारी १११. 
 
गठडी स्त्री. १. ग ंज. २. जमाव 
 
गठडी, गठडे, गंठडी, गंठडे, गठडी, गठडे स्त्री. न. १. गाठोडे; लहान मोट; गठ्ठा (कापडर्ोपड, 
हर्रगूट पाघंरूि इ. र्ा). २. लहान गाठोडे; प रर् डंी (एखाद्या वस्त्राच्या पदरात थोडेसे रुपये, धान्द्य, गोटे, 
र् नखडी, साखर इ. बाधंलेली.). ३. (ल.) ग प्त रव्य; मालमत झा; भाडंवल; प जंी; संग्रह. ४. (ल.) दारूच्या 
अंमलात झकवा भतूबाधेने झकवा इतर प्रसंगी हातपाय पोटाशी घेऊन हनश्चेष्, गाठोड्ाप्रमािे पडलेला मािूस. 
५. गठ्ठा, बाधंलेली वस्तू, पासचल. [सं. गं्रथ,क. गंट ] (वा.) गठडी, गठडे, गंठडी, गंठडे, गठडी, गठडे 
उपटिे, उचििे, पार करिे, िांबविे - द सऱ्यार्ी मालमत झा घेऊन पळिे, अपहार करिे. गठडी, गठडे, 
गंठडी, गंठडे, गठडी, गठडे करिे, बांधिे (हातापायारं्ी) - १. हातपाय पोटाशी घेऊन पडिे. पाडिे. २. 
एखाद्यारे् हातपाय एकत्र करिे, मोट बाधंिे. ३. मंत्राने एखाद्याच्या हातातील शसे्त्र काढून घेऊन त्याला 
हतबल करिे, बाधंिे, शल्क्तहीन करिे. ४. गोंधळहविे, हनरुत झर करिे, क ं हठत करिे, पराभव करिे. 
(वादहववादात) गठडी, गठडे, गंठडी, गंठडे, गठडी, गठडे पुरिे - रव्य प रिे. गठडी, गठडे, गंठडी, गंठडे, 
गठडी, गठडे होिे, वळिे - १. ग ंडाळले जाऊन गठ्ठा होिे, हातपाय एकत्र बाधंले जािे. २. शल्क्तहीन, 
हनराहश्रत होिे, लोळत पडिे, क जिे (ताप इ. मध्ये) ३. मरिे. ४. वठिीवर आििे, सरळ करिे. 
 
गठि स्त्री. न.  (संगीत) मृदंग वाजवण्यातील एक प्रकार, ताल. [सं. गं्रथन] 
 
गठि न. उिेश. (वा.) गठि गाठिे, गठिास आििे - आपल्या उिेशाशंी अथवा हवर्ाराशंी हमळते 
करिे, जमहविे. गठिास येिे - उिेश, हवर्ार, पहरिाम याचं्याशी मेळ पडिे, पाडिे, पटवनू घेिे. 
 
गठिे उहि. वढेिे, ग ंडाळिे. (बे.) (वा.) गठून येिे - एकत्र होऊन येिे, ज ळून येिे : ‘येसाजी झशदे 
यानंी ४००० फौज व २ हत झी ऐसें गठूनर् आले’. - ऐलेसं २५७५. 
 
गठिे अहि. फसिे. 
 
गठळ हव. अव्यवल्स्थत, गबाळ. पहा : गढळ 
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गठळी स्त्री. १. ग ंडी. २. स रक ती (स तामधील). ३. (रक्त इ. र्ी स कून िंालेली) बारीक गोळी; न 
हवरघळलेली बारीक गोळी; ग ठळी. 
गठाि स्त्री. मोठी गाठ, गाठोडे, आवळलेला बोजा. (व.) [सं. गं्रथन] 
 
गठाि न. गठ्ठा, (कापसार्ी) गाठ. 
 
गठाण्या  प . हमाल; सामान बाधूंन त्यार्ी ने आि करिारा. 
 
गठीछोड, गंठीछोड हव. १. (गाठोडे सोडिारा) गाठोडे सोडून र्ोऱ्या करिारा, भामटा; ग प्त ठेवा 
र्ोरिारा; हबलंदर; अट्टल (र्ोर) : ‘गठीिोडे रव्य सोहडती । नाना आळंकार काहढती ।’ - दास ३·७·५० २. 
(उप.) कृपि; करू; जो आपला पैसा, मालमत झा फार जपून ठेवतो तो. [झह.] 
 
गठुडे पहा : गाठोडे : ‘हालकडीर्ं गठ डं काढलं.’ - मळिी ३४. 
 
गठोळी  स्त्री. १. प रर् डंी; लहान गाठोडे (कपडे इ. रे्). 
 
गठ्ठ हव. १. घट्ट; गटू्ट; बाधेंसूद (शरीर). २. मासंल, गोंडस (अवयव). 
 
गठ्ठा प . जून िंालेली र्वारी स पारी. 
 
गठ्ठा प . १. झबडा, झदड, बाधंलेला मोठा बोजा (कापड इ. र्ा); भारा (लाकडे, पाने यारं्ा); (सामा.) 
घट्ट आवळलेले ओिें. २. (क्व.) गट : ‘अकस्मात भलतेकडून पारं् दाहाशें दोनशें असे गठ्ठ्ठ्यानंी हशरून 
शत्रसू द भगं करावें.’ - मराहर्थोरा ५५. ३. लबका; घट्ट गोळा; लगदा (म रंबा, दही यारं्ा). ४. (ल.) 
भाडंवल; प जंी; रव्य; मालमत झा.५. गठ्ठा स्त्री. ज डी; मोटक ळी; मोळी; प डका; बोर्के; दप्तर. [सं. गं्रथ] [क. 
गट्टी = गोळा] 
 
गठ्ठा प . पखवाज झकवा तबला आवळण्यार्ा वादीत घातलेला लहान लाकडी ठोकळा. हे ठोकळे 
तीन इंर् लाबं व दीड इंर् गोल असून स मारे आठ असतात. हे खाली वर केल्याम ळे तबल्याच्या स्वरात 
र्ढउतार होतो. गटू्ट. 
 
गठ्ठी, गठू्ठ पहा : गट्टी, गटू्ट 
 
गठ्ठीचोर, गठू्ठचोर हव. अट्टल र्ोर.पहा : गठीछोड १ 
 
गठ्ठीजोड, गठू्ठजोड हव.  (गाठीशी गाठ घालिारा) करू; पैसे राखिारा पहा : गठीछोड २ 
 
गठ्ठठ्यांचा खेळ र्वारी स पाऱ्यानंी खेळला जािारा खेळ : ‘आमरे् आवडीरे् खेळ म्हिजे गठे्ठ व 
आट्यापाट्या.’ - आत्मवृत झ ७२. 
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गठ्या प . १. कवड्ाचं्या खेळातील फेकण्यार्ी मोठी कवडी, कवडा, पैसा. २. पहा : गठ्ठा 
 
गठ्या प .  (अहशष्) हशस्न; प रुषारें् जननेंहरय. 
 
गठ्यागोंधळ प . १. (अहशष्) बदफैली प्रकार, जातनमध्ये झकवा स्त्रीप रुषामंध्ये अहनबंध व्यहभर्ार; 
अगम्यागमन; गोत्रगमन. २. (ल.) घोटाळा, गोंधळ, सावळागोंधळ, सबगोलंकार. 
 
गड प . गायवाडा, गोठा (व.). 
 
गड प . लोखंडी हत्रशूळ. या हत्रशूळार्ा वापर हत झीर्ी देखभाल करिारा भोई जातीर्ा कामगार 
करीत असे. 
 
गड प . १. हकल्ला, द गच (म ख्यत्व ेडोंगरावरर्ा) : ‘ढेंकिासी बाज गड उतरर्ढ केवढी ॥’ - त गा 
३२६४. २. उभ्या र्ढार्ा डोंगर, पहाड. (वा.) गड पाविे - एखादी गोष् बळकाहविे. 
 
गड स्त्री. अडर्ि; घोळ; उपरव; संकट; अत्यवस्था; हनकड; आिीबािीर्ी वळे. (हि. येिे, लागिे, 
पडिे, वारिे, टळिे, र् किे, सरिे, टाळिे, र् कविे, संभाळिे, सारिे.) [सं. गड = अडथळा] 
 
गडक पहा : गरक 
 
गडकरी प . १ हकल्यातील नोकर, हशपाई. २. गडार्ा बदंोबस्त करिारा, गडावरील अहधकारी. ३. 
(कर.) माह ताच्या हाताखालर्ा मािूस. 
 
गडका, गडखा, गडखी प . स्त्री. १. (राजा.) फळे, फ ले तोडण्यार्ी लाकडी आकडी. (राजा) पहा : गरखी 
२. (उप.) उंर् सडसडीत स्त्री. 
 हव. हगऱ्हाइकाला र्ात याने आपल्या द कानी ओढिारा (वािी इ.). 
 
गडकी प . गडकरी; गडावरील लोक : ‘गडकी गलादािा गडावर नेतात.’ - ऐसंसाखं ७·१८. 
 
गडकोट  प . हकल्लेकोट, (सामा.) गड, हकल्ले : ‘गडकोटहवरहहत जें राज्य त्या राज्यार्ी ल्स्थती 
म्हिजे अभ्रपटल न्द्याय होय.’ - मराआ २६. 
 
गडकोन  प . प ढे आलेली टेकडी. 
 
गडखळ  न. पेर्; लर्ाडं; उपरव; अडर्ि. 
 हव. वर्चस्व झकवा प्रावीण्य हमळण्यास कठीि (एखादी गोष्); अझजक्य (हकल्ला); कडा त टलेला; 
धोक्यार्ा; उभट; हबकट (रस्ता); घोटाळ्यार्ा; गोंधळार्ा; भ्राहंतदायक; ल्क्लष्; गूढ (प स्तकातील हवषय, 
वाक्य). (राजा) 
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गडखाप  स्त्री. अडर्ि; संकट, गंडातंर (ना.). 
 
गडखोि प . घोड्ार्ा गळा. 
 
गडखोिा प . घोड्ाच्या गळ्यातील दोरीरे् वळे. 
 
गडगच्च  हव. दाट; प ष्ट्कळ; हवप ल. 
 
गडगच्चा  प . रे्पारे्पी; दाटी; (लोक, अभे्र, धूळ, वस्तू वगैरेर्ी). (हि. जमिे, हमळिे, येिे, 
मोडिे, हवरिे.). पहा : गरगशा 
 
गडगड, गडगडा हिहव. धडधड, करकर इ. आवाज होऊन (मेघगजचना, गाडीखटारा इ. र्ा.); 
पोटात वाजिाऱ्या आवाजाप्रमािे : ‘कडकड शब्द उडाला, गडगड गगनातं खाबं जों हर्रला ।’ - रामबडवे - 
मोरोपतं र्हरत्र (प्रस्तावना) [ध्व.] 
 
गडगड, गडगडी स्त्री. ग रग र; खरखर; घडघड; गडगडाट; गजचना. 
 
गडगडिे अहि. १. गडगड आवाज होिे; धडधडिे; ग रग रिे; कडाडिे (मेघ, गाडी इ.). २. मोठी 
गजचना करिे, ओरडिे (वन्द्य पशू इ. नी). ३. गडगड आवाज करीत खाली पडिे; गडगडत खाली येिे. ४. 
(ल.) मरिे. ५. (ल.) अहधकारच्य त होिे : ‘फडिीस अहधकारावरुन गडगडले होते.’ - अस्तंभा ३५. ६. 
(अकतृचक) पोटात ग रग र आवाज होिे. 
 
गडगडा  पहा : गडगा : ‘रस्त्यारे् बाजूने गडगडावजा झभत घालून..’ - गार १०१. 
 
गडगडा  प . १. हवहहरीवरर्ा पािी काढण्यार्ा रहाट. २. सडकेवरून गडगड जसा आवाज 
करीत जािारा गाडा. 
 
गडगडा  हव. ओलेझर्ब. 
 
गडगडाट प . मोठी गजचना; खडखडाट; ग रग र; गडगड आवाज. [ध्व.] 
 
गडगडा धोंडा गोलाकार, ओबडधोबड दगड; गडगडत जाईल असा दगड. 
 
गडगडांवचे सहि. १. मूग, र्िे वगैरे पाटावरून खाली हतरकस लोटून हनवडिे. २. नारळार्ा कीस 
बारीक करिे. (गो.) 
 
गडगडी  स्त्री. पािी काढायरे् लोखंडी र्ाक; खराडी; प ली. (बडोदा) 
 
गडगडीत प . कोरडा आहि खडकाळ : ‘तव गडगडीत कूप उदके वोसंडला’ - नाम ९२१. 
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गडगडेप न. गडगडाट. (गो.) [ध्व.] 
गडगिेर, गडंगिेर, गडगनेर, गडंगनेर न. केळवि; लग्न, म ंज यापूवी होिारा एक समारंभ; (वधू झकवा 
वर याचं्या स्वतःच्या) घरी थाटाने मेजवानी करून आप्तेष्ानंा जेवायला घालिे; तसेर् हे आप्तेष् (वराला 
झकवा वधूला) आपापल्या घरी मेजवानी देतात ती. यात भोजनोत झर घरर्ा आहेर देतात. [क. गडू+नीर = 
पाण्यार्ा ताबं्या व पािी. पाह ण्यास द्यायर्ी मेजवानी] 
 
गडगप, गडगप्प  हिहव. हरवलेल्या, गैरहवल्हे लागलेल्या, गहाळ िंालेल्या, हगळंकृत केलेल्या, 
दडपलेल्या, खाल्लेल्या ल्स्थतीत. 
 
गडगजय  प . मोठी गजचना: ‘मेघ गजचती आकाशन । तैसागजासंी गडगजच I’ - एरुस्व ८१८. 
 हव. प्रहसद्ध : ‘गडगजे बधंमोक्ष पाही ।’ - एभा १८·१२७. 
 
गडगजयना न. गडगडाट; मोठी गजचना : ‘येऊहन नाना मेघपटळें । गडगजचनें गगन िंाकोळे ।’ - 
एभा ११·४०९. 
 
गडगळ, गडगळी, गडंगळ, गडंगळी हव. ओबडधोबड व गोलसर; खडबडीत व भोपळस ती; 
कसाबसा, ओबडधोबड तोडलेला, फोडलेला (दगड, खडक.). 
 
गडगंच, गडगच्च, गडगच्चा हिहव. दाटीने, र्ेंगरार्ेंगरीने, प रेपूर; हवप लतेने. 
 
गडगंच, गडगंज  स्त्री. अहतशय वैप ल्य; रेलरे्ल; दाटी, गदी (वस्तंूर्ी). 
 हव. १. गच्च, दाट लोकवस्तीरे्; (धनधान्द्याहदकारं्ा) भरपूर प रवठा असलेले; र्ागंले पोसले 
जािारे; स खवस्तू (गाव, घर). २. प ष्ट्कळ; रगड; भरपूर (वस्तू, पदाथच). अलोट; प रून उरण्याइतके. ३. 
पूिच; समग्र; भरपूर; वाढता (सरंजाम, स्वारी, आटाळा). ४. ऐवजदार; श्रीमंत; ऐपतदार (व्यापारी). ५. 
गंभीर; गाढ (िंोप). ६. (सामा.) अलोट, प ष्ट्कळ, प रून उरण्याजोगे. [क. गड = प ष्ट्कळ, खात्रीर्ा, गंज = 
रास] 
 
गडगंज  हव. फट न ठेवता गच्च साधंलेला (साधंा). 
 
गडगंजा  प . घोटाळा; अव्यवस्था; गदी. (व.) पहा : गडगंच, गडगंज 
 
गडगा, गडघा, गडघे प . न. १. दगडारं्ी ओबडधोबड रर्लेली ताल, झभत, ढीग. २. बाधं, बधंारा. 
(को.) ३. पार, र्ौथरा. (अहलबाग) 
 
गडगा, गरगा प . खड्डा; बीळ; खार्. (प्रा)ं 
 
गडणगळ्या, गडगीळ हव. हगळंकृत करिारा; गटहगळ्या. पहा : गटगीळ 
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गडगूप प . ब धं्याला अनेक ताटे फ टिारी जोंधळ्यार्ी एक जात. 
 
गडघेिा  हव.  (हकल्ला सर करण्याइतके) कठीि; असाध्य; द घचट. 
 
गडचीप  हव. गप्प; ग पर्ूप. ‘आपि आपलं गडर्ीप असाव ंते बरं.’ - जैत १२७. 
 
गडजाती स्त्री. हकल्लेकोट; हकल्लेजात; हवहवध हकल्ले : ‘सेनाध रंधर प्रातंातंील गडजाती पाहून 
ह ताशनी करावयासी नागप रास येतील.’ - नाग १·२०·८. 
 
गडि, गडिी स्त्री. मतै्रीि, सखी : ‘न लगा गडिी आम्हा ंतैश्या ।’ - त गा ३२१. 
 
गडिे अहि. १. आत हशरून प रला जािे; गाडला जाऊन आच्िाहदत असिे. २. तंग, घट्ट बसिे (वस्त्र). 
३. (ल.) मग्न, र्ूर असिे; ग्रासलेला असिे. ३. कायम होिे, हर्कटिे (करे्रीत, कामधंद्यात.). [सं. गाढ] 
 
गडिे अहि. १. पहरर्य, ओळख होिे. २. (म लारं्ा खेळ) एका बाजूकडे असिे; खेळगडी होिे; [सं. 
गाढ.] 
 
गडत, गडद न. गदच काळोखी; दाट अंधारी. (हि. पडिे, येिे.) : ‘डोळ्या गडद पडेभारी ।’ – परमा 
१०·९४. 
 हिहव. १. दाट, घोर, हनहबड, हकट्ट (काळोख). २. गाढ; र्ूर; घोर (िंोप, अभ्यास, अंमल, ध ंदी, 
कामकाज). ३. घन, गदच, दाट, हनहबड (जंगल, अरण्य). ४. एकसारखा, संततधार, मोठा, जोरार्ा 
(पाऊस) ५. काळाक ट्ट (ढग). ६. भडक; गहहरा (रंग). [फा. गदच = धूळ] 
 
गडत, गडता, गडद, गडदा प . बदं कीर्ा प्रकार : ‘गडतार्ा मार सोसवत नाही.’ - साब ४६. 
 
गडत, गडद हव. मृतप्राय; नष्प्राय; मालवलेला; हरवलेला; अदृश्य; अगदी नाहीसा िंालेला; 
ब डालेला; प रलेला; हगळंकृत; दडपलेला; लयास गेलेला; कत झल केलेला. [फा. गरत] 
 
गडद स्त्री. अंधारकोठडी; भ यार : ‘हकल्ले लोहगड पायनाळ्यास सरकाररे् कोठीर्ी गडद आहे.’ - 
बाबारो ३. [सं. गता] 
 
गडद न. दाट काळोख : ‘जें अ्ानारे् गडदें पडे ।’ - रा्ा ४·२०३. 
 
गडद न. अंबार, पेव, साठ्यारे् हठकाि : ‘कडबागवत नेऊन हशवनेरीच्या गडदात साठंहवतो.’ - पेद 
१०·३५. 
 
गडद स्त्री. न. खाि; पोखरि; खड्डा; खार्; खळगा. [सं. गंड = खंदक] 
 
गडदिे उहि. जहमनीत प रून, लपवनू ठेविे; (वस्तू, पैसा इ.) [झह. गाडना] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गडदिे  अहि. १. एक होिे, हमसळला जािे : ‘फादं्यारं्ा पालापार्ोळा पि मातीत गडदून बसला 
होता.’ - आआश े३८९. २. प रिे; िंाकिे. [सं. गड = खंदक] 
 
गडदन न. गरदन, गदचन; गळा. [फा. गदचन] 
 
गडदर, गडदरा, गडधर, गडधरा स्त्री. प . १. (प्रा.ं) ओबडधोबड व मोठा खळगा, खार् : ‘गारन 
आिी गडधरा ं।’ - दास ५·१·३७. २. आड, हवहीर. 
 
गडदर प . लोल. - (तंजा.) 
 
गडदा प . हकरवी (खेकडे) पकडण्यासाठी बाबंरू्ा केलेला नळा. 
 
गडदू, गडधू प . १. दाबण्याकहरता ठेवलेले वजन; जड ओिें; बोजा. २. (ल.) बोजा, आवश्यक 
कतचव्य; जबाबदारी; आपल्या वाडवहडलाचं्या झकवा आपिापूंवी होऊन गेलेल्या अहधकाऱ्याचं्या मागील 
उदाहरिाप्रमािे पाळण्यासारख्या वहहवाटी, संस्कार, नेमि की. 
 हव. १. बळकट; घटमूठ; लडदू; धडधाकट; हधप्पाड; धष्प ष् (मािूस, जनावर). २. मोठाड; 
दाडंगा; रपाट; भरभक्कम (वजन, ओिें वस्तू). 
 
गडदू प . दगड, धोंडा : ‘गावंरे् उत झरेस गडदू.....’ - आत्मवृत झ १४. (वा.) (उरावर) गडदू रचून 
ठेविे - एखादे मोठे संकट उपल्स्थत करिे. 
 
गडधा हव. आळशी; संथ. 
 
गडणनणवसी, गडणनसी स्त्री. गडनीस यारें् काम झकवा ह िा. 
 
गडनीस  प . हकल्ल्यावरील हहशबेनीस. 
 
गडप, गडब हव. बेपत झा; नष्; अदृश्य; हगळंकृत; अंतरलेल्या ल्स्थतीत; सापडायर्ी नाही झकवा 
केव्हाही बातमी लागायर्ी नाही अशा ल्स्थतीत अथवा जागेत; ठावहठकाि लागिार नाही अशा प्रकारे. [फा. 
घबच = ग प्त होिे] (वा.) गडप, गडब करिे - दडपून टाकिे; लाटिे; दाबिे; हगळंकृत करिे : ‘का ं
पाठहवतों, कळले जहर कहरल व्यहूनद गडप यातें ।’ - मोरोि ११- ५६ गडप, गडब होिे - नाहीसा होिे, 
दृष्ीला न पडिे. 
 
गडपणत, गडपती प . हकल्लेदार; हकल्ल्यावरील म ख्य अहधकारी. हा गडावरील र्ौकी, पहारा इ. 
च्या बदंोबस्तारे्ही काम पाहत असे. 
 
गडबड  स्त्री. १. धादंल; दंगल; धामधूम; घोटाळा. २. ह ल्लड; दंगा; कोलाहल; कल्ला; गलबला. 
३. घालमेल; अव्यवस्था; हमसळ; भेसळ; हबघाड. र्ोरीमारी. ४. र्लहबर्ल; एकाग्रता नसिे; व्यग्रता 
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(मनार्ी). ५. धादंल; हतरहपट; ताराबंळ; उतावीळ; घाई; गदी. ६. (ल.) बडं; दंगा. ७. (ल). दबावारे्, 
घाबरून सोडिारे भाषि झकवा व्यवहार. [क. गडबहड] (वा.) गडबड करिे, गडबड सडबड करिे - (काम 
र्ागंले होते झकवा वाईट होते इकडे लक्ष न देता) घाईने, गडबडीने कसेतरी उरकिे. 
 
गडबड  स्त्री. (हमाली) खार्खळण्यार्ी, उंर्सखल, खडबडीत जमीन. 
 
गडबडगंुडा प . १. (एखादा संस्कार झकवा काम) उतावळीने व अव्यवल्स्थतपिे करिे. २. 
महान भावपथंातील लग्नाला हा शब्द लावतात : ‘भल्क्त आहि भावाथार्ा गडबडग ंडा केला । एकाजनादचन 
पायन मानभाव िंाला ।’ - भज ४१. ३. प न्द्हा प न्द्हा जहमनीवर लोळि घेिे; गडबडा लोळिे (लहान म लाने 
रडताना). ४. लोळण्यार्ा एक खेळ. ५. ग प्त व गूढ प्रकाराने घात करिे; पैसा खािे, लाटिे, दाबिे. ६. 
घोटाळा, घालमेल करिे; हवस्कहळतपिे हववरि करिे; अव्यवल्स्थतपिे आहि घाईघाईने उरकलेले काम. 
७. सावळागोंधळ. (व.) ८. (ल.) व्यहभर्ार : ‘यािें केला गडबडग ंडा I’ - राला ७४. 
 
गडबडिे : अहि. १. गडबड होिे; गोंधळिे; घाबरून, गोंधळून जािे; घोटाळा, गलबल, धादंल, 
उतावीळ, ताराबंळ, आवशे यानंी य क्त होिे. पहा : गडबड : ‘गडबडले स र गेले सत्याच्या नायका प सायातें 
।’ - मोमंत्र ३·५९. २. गमाविे; हरविे. ३. गैरहवल्हे लागिे; अव्यवल्स्थत होिे; हवस्कटिे. ४. गडगडत, 
ठिठित, खडखड आवाजाने खाली येिे; उलथेपालथे होिे; कोसळिे; ढासळिे : ‘घाय गडबडती धोंडे ।’ 
- ्ा ७·८०.५. गडबडा लोळिे; लोटागंि घालिे : ‘देखोहन राघवपदाब्जरजास वाटे । लोटागंिन गडबडन 
स ख फार वाटे ।’ - वामन, भरतभाव ६०. ६. हर्त झ व्यग्र होिे; भ्रमिे. ७. ठरल्याप्रमािे काम न होता हबघडून 
भलतेर् होिे. ८. (ल.) मरायच्या बेतात येिे. [क. अडबहडस ] 
 
गडबडा हिहव. शोकाहतरेकाने, अस्ताव्यस्तपिे, द ःखाने, गडबड असा आवाज होईल असे जोराने, 
िंपाट्याने (लोळिे) : ‘गडबडा ंधरिीवहर लोळते । वदवती न कवीसहह लोळ ते ।’ - वामन भामाहवलास ४. 
 
गडबडाट प . अहतशय गडबडगोंधळ; कमालीर्ा घोटाळा; आरडाओरड. 
 
गडबडाध्याय प . गोंधळ; घालमेल; ब्रह्घोटाळा. 
 
गडबडी  स्त्री. गडबड; धादंल; घाई; धावपळ; घोळ; दंगा. 
 
गडबड्या हव. १. धादंरट; घालमेल्या; उतावळ्या. २. अल्स्थर हर्त झार्ा; र्रं्ल; ३. उद्योगी; 
खटपट्या. ४. अजागळ. 
 
गडबेडी  अंदूप्रमािेर् एकप्रकारर्ी पायातली साखळी. 
 
गडिगप हव. हिहव. १. हरवलेला; गेलेला; अदृश्य. २. हरवण्याच्या, खाऊन फस्त 
करण्याच्या, गहाळ होण्याच्या ल्स्थतीत असलेले. 
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गडवई प . गडकरी; गडाच्या कामाला योग्य अहधकारी : ‘एका घररे् भाऊबदं एक, दोन तीन आहेत 
आहि इतकेही गडवई त्यासं हकल्लेरे् मामले ..... सागंावरे् लागतात.’ - मराआ २८. 
गडवा प . १. हवहशष् आकारारे् धातूरे् भाडें; खालीवर झर्र्ोळा व मध्ये फ गीर असा ताबं्या, गडू. २. 
ताबं्याच्या आकारारे् मडके; (उत झर झहद स्थान) रंगपंर्मीला गािाऱ्या व नार्िाऱ्या हस्त्रया डोक्यावर जो 
पाण्यार्ा कलश घेतात तो. (व.) [क. गडू] 
 
गडवीपि न. गडकरी या पदार्ा कारभार. 
 
गडवीपिा प . गडावरील कामकाजारे् ्ान असिे : ‘यास्तव त कोजी साळोंकी यासंी आपिाकडे 
पाठहवले आहेत. गडवीपिाच्या कारभारास योग्य आहेत.’ - पेद १७·१२१. 
 
गडसंद, गडसंध  स्त्री. १. हनकडीर्ा प्रसंग; जरुरीर्ी वळे झकवा हंगाम. २. हनकड; तातडी; ताि; 
नेट; िंेंगट (एखादे काम, गोष् यारें्). (हि. होिे, पडिे, येिे, लागिे.) ३. अत्यंत समयोहर्त प्रसंग; अत्यंत 
जरुरीर्ा, उपयोग होईल असा हनकडीर्ा हंगाम झकवा वळे : ‘हा तों गडसंदीर्ा ठाव ।’ - त गा २२७८. ४. 
(व्यापक) अडर्ि; संकट; कर्ाट. ५. अडर्िीर्ी व धोक्यार्ी जागा. ६. आिीबािीर्ी जूट; संकटाच्या 
वळेर्ी एकी : ‘ते गडसंधीरे् येती समस्त । संग्रामासी ।’ - हिप  १·१७·११०. गडसंड असेही रूप आढळते. 
 
गडसंधी  स्त्री. १. रर्ना; ठेवि; व्यहू; ल्स्थती; माडंिी; स्थापना : ‘रतबारे् आमरे् दरम्यान 
येमाजीपतं येसी गडसंहध आहे.’ - पेद २६·७६. २. अवधी; अवसर. 
 
गडसा प . कोयता. 
 
गडंगज हव. फट न ठेवता गच्च साधंलेला (साधंा). (गो.) 
 
गडंत हव. गाडलेले. (व.) 
 
गडा स्त्री. सीमा, मयादा. [का. गडी = मयादा] 
 
गडा स्त्री. िंाडावरील पाने, फ ले काढायर्ी आकडी. पहा : गडका, गडखा 
 
गडाड प . १. मोठा गडगडाट, गजचना, घडघडाट, गलबला इ. २. आवशे, उत्साह : ‘अभ्यासाच्या 
गडाडन । प्राि खवळल्या कडाडन ।’ - एभा १४·४३०. 
 हव. १. अहतशय र्ढीर्ा, उभट, मोठ्या उतरिीर्ा (उतार). २. खोल : ‘ये नहदर्ें पाहि गडाड 
।’ - परं् ४·९. [ध्व.] 
 
गडाडिे  अहि. १. गडगडिे; घडघडिे; गरजिे; गाजिे; ग रग रिे; घ मिे (मेघनाद, गाडा, 
जनावर, पोट). [ध्व.] 
 
गडाडिे  अहि. साकेंहतक मरिे; कामावरून बडतफच  होिे; फसिे; मोडिे; ढासळिे (बेत, कट). 
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गडािा प . १. ओबडधोबड खड्डा, भोक, खार्. २. (ल.) अवघड हजहकरीरे् कायच; घोटाळ्यारे् प्रकरि. 
(प्रा.ं) [सं. गड = खंदक, अडथळा.] 
 
गडािोही कडेलोट. 
 
गडाणविे उहि. हमत्रभाव दाखवनू वळविे; लाडीगोडी लाविे; भ रळ घालिे; फूस लाविे; गटविे 
(नेहमी वाईट अथी प्रयोग). 
 
गणडि, गणडिी, गडीि, गडीिी स्त्री. गडिी; सोबतीि; सखी; मतै्रीि : ‘गहडि वहडल भोळी सावळी 
रम्य लीला ।’ - हम हवरा ८२; ‘मग बोलाऊन आपल्या गहडिी ।’ - भहव २२·४८. 
 
गणडयागडिी स्त्री. महैत्रिी; क माहरका; सोबहतिी; सख्या. 
 
गणडयांगडी हिहव. दर, प्रहत, प्रत्येक गड्ाला, मािसाला. 
 
गडी प . १. मन ष्ट्य : ‘आम्ही ्ानी स ् गडी ।’ - हवक ९५. २. हाताखालर्ा मािूस; हस्तक; बगल्या; 
आडकाम्या मािूस; म लगा; िोकरा; मोलकरी; मजूर; र्ाकर इ. ३. सहर्र, सोबती (सहाध्यायी, ग रुबधूं, 
वगचबधूं, खेळगडी, एका धंद्यातील सहकारी); हमत्र : ‘मला मािंा तंू हंस गडी राया ।’ - र १८. ४. (धंदेवार्क 
शब्दाच्या प ढे) व्यक्ती; असामी; मािूस, जसे :- ब्राह्ि- भट्ट - म शाफीर - हशपाई गडी : ‘येताहंर् हविम लवे 
श्रीहहरर्ा दहयतदास वीरगडी ।’ - मोहवराट ४·८९. ५. खेळातील भागीदार; भाग घेिारी मंडळी. ६. (सोंगटी 
इ. खेळ) हभडू; जोडीदार. (हि. धरिे, हमटिे, तोडिे, फ ं किे). : ‘प रे प रे त िंी कान्द्हो गडी रे।’ - मध्व १७३. 
[क. गडी] (वा.) गड्याने गडी साधिे - आधी एक नंतर त्याच्या सहाय्याने द सरा अशी साखळी बाधंिे; 
स ताला सूत जोडिे : ‘गड्ानें गडी बाधूंन कनाटक आपले करावें’ - पेदभा २८ पत्र ८४. 
 
गडी स्त्री. १. गढी; लहानसा भ ईकोट (गड यारे् अल्पत्व) : ‘आली उंर् उज्जनीर्ी गडी ।’ - ऐपो ४३४. 
२. पहा : गट्टी 
 
गडी, गड्डी स्त्री. पेंढी; ज डी (भाजी, गवत, काठ्या). [क. गडे्ड] 
 
गडी, गड्डी स्त्री.  (सोनारी) र्ौकोनी दोन इंर्ी घन झकवा स मारे ४० ते ६० भारारं्ा ठोकळा. याला 
वाट्यासंारखे लहान लहान खळगे असून त्यात मण्यारें् अधे गोल भाग ठोकून तयार करतात. (खा.) 
 
गडीखेच स्त्री. म लारं्ा स्काउटर्ा एक खेळ. 
 
गडीगंज  पहा : गडगंज 
 
गडीगुप्प हव. शातं; गप्प; ‘सगळीकडे कसे गडीग प्प होते.’ - भ ज १२९. 
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गडी फू फारकत; ताटातूट; कट्टी; पथृकत्व : ‘राजकारि व वाङ्मय यारं्ी अजीबात गडीफू कशी होऊं 
शकेल?’ - प्रहतभा ४·६. 
 
गडीबापई प . नोकरर्ाकर : ‘म्हातारीकोतारी, पोरंबाळं, गडीबापई आहि बाया....’ - काआ ९२. 
 
गडीमािूस प .  (सामा.) १. मजूर; घरकाम्या नोकर; र्ाकर. २. प रुष. 
 
गडीिेप  प . म लारं्ा एक खेळ. 
 
गडीवान प . गढेवान; हत झीर्ी र्ाकरी करिारा नोकर. 
 
गडीसीडी हिहव. कानाकोपऱ्यात; एकातंात : ‘गडीसीडी असावे ।’ - सूत्रपाठ ३५. 
 
गडु, गडू प . गंडमाळा, गलंड रोग. 
 
गडुवा पहा : गडवा 
 
गडू प . पािी हपण्यारे् लहान उभट भाडें; लहान ताबं्या; ब टक ली. 
 
गडे स्त्री. म दत; मयादा : ‘हमया ंहदन्द्हली साता ंहदवसारं्ी गडे ।’ - उगी ६७. 
 
गडे उद्गा. संबो. १. लाडक्या मािसाला - हवशषेतः मैहत्रिीला - हाक मारताना, काही सागंताना हस्त्रया 
वापरतात : ‘गडे अन सूये. सागं सागं कन बाई!’ - शाक ं तल. २. नवऱ्याशी लहडवाळपिे बोलतानाही वापरतात. 
जसे :- ‘मला सागंायर् ंगडे!’ 
 
गडे न. असम राहहलेली शषे संख्या, दोहोंनी भागल्यास शषे उरते अशी (३, ५, ७ इ.) संख्या, 
एकीबेकी खेळण्यातील हवषम (एकी) संख्या. (गो.) 
 
गडेकरी  हव. हत झीच्या प ढील भालाईत (मािूस). हत झी हबथरला असताना हे लोक आपल्या 
भाल्यानंी त्याला टोर्ून टोर्ून ताळ्यावर आितात. त्याचं्याजवळ काट्यारें् हर्मटे ही असतात व ते वरील 
प्रसंगी हत झीच्या पायातं अडकवतात. पहा : गडकरी ३ : ‘हरकामे, गडेकरी, साठमार व बारहनशी कारकून 
यानंी आपआपलन कामें करावनत.’ - ऐराप प्र ११·६३२. [सं. गड्ड = भाला] 
 
गडेगडप हशमगी पौर्मिमेला (शोकगीताप्रमािे) एक ताली ढोल वाजवनू अंगात एक प्रकारर्ा अवसर 
आििे. हे अवसर आलेले लोक रात्रभर भटकून द सरे हदवशी ठरावीक वेळी श द्धीवर येतात. (गो.) 
 
गडेफाडे न. दोहोंनी भागल्यास शषे उरत नाही अशी (२, ४, ६, ८) संख्या; सम संख्या, 
(झर्र्ोक्याचं्या खेळातील) बेकी. (गो.) 
गडेि हव. जाड, खडे असलेला. 
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गडेश्वर हव. डोंगरावरील तपस्वी. 
 
गडोबा प . ग राखी, सोबती : ‘गाईर्ा गडोबा गोठिीला उभा ।’ - बा १८. 
 
गडॉ प . गडी; सोबती (शाळेतील). (गो.) 
 
गडॉ प . गोटी. (गो.) 
 
गड्डर स्त्री. गड्डी; र्ळत; उतरंड. (व.) 
 
गड्डा प . कानार्ी लोंबिारी पाळ : ‘हतच्या कानार्ा गड्डा धरुन हतला खाली वाकवत म्हिाला ...’ - 
आभाळ ९१- ९२. 
 
गड्डा प . १. भाजीपाल्यार्ा दळदार कादंा (कोबी, नवलकोल इ.). २. ढेप, हडखळ, गोळा, लगदा, 
कादंा. (कमळकादंा, म रंब्यार्ा लगदा, नारळात कधी कधी होिारा गड्डा, एके हठकािाहून उपटून द सऱ्या 
हठकािी लावण्यासाठी न्द्यायच्या रोपट्याच्या झकवा ह ंडीच्या मातीर्ा घट्ट गोळा ज्याला हर्कटला आहे अशा 
म ळ्या.) ३. बटाटा. (बे.) ४. (ल.) साठा, संग्रह, कंद. उदा. शहािपिार्ा गड्डा. [क. गडे्ड] 
 
गड्डा प . नदीतील लहान लहान खाडंवी; कोरडी जागा. 
 
गड्डा प . गळू, फोड, नारू, मूळव्याध इ. र्ा मूलभतू अंश. - (तंजा.) 
 
गड्डा प . खड्डा. (व.) [सं. गतच] 
 
गड्डा प . गवच; अहभमान. (व.) 
 
गड्डा प . र्ाकारे् आरे ज्यात बसवतात तो र्ाकार्ा मधला भाग, त ंबा. (कर. गो.) 
 
गड्डासिे  अहि. नाहीसे करिे; लपहविे. (गो.) 
 
गड्डाणळका स्त्री. १. लाबंलर्क गद्य वाक्य; गद्य लेखार्ा लाबं भाग झकवा अशा भागारं्ी माहलका. २. 
श्रमाने साधलेली गद्यरूप कहवता, गाथा, र्ूर्मिका; रम्य, स ंदर गद्यार्ा िोटासा भाग; अलंकाहरक रूपकारं्ी 
वाक्यपरंपरा. ३. (ल.) कंटाळवािी गोष्; र्पचटपजंरी (प्रपरं्ादी संबंधी). (हि. लाविे.) 
 
गड्डी स्त्री.  (कागदाच्या) दहा दस्त्यारं्ा ज डगा, गठ्ठा. [क. गडे्ड] 
 
गड्डी स्त्री. गढी; भ ईकोट हकल्ला. 
गडू्ड हव. ठेंगिा पि मजबतू; घट्टमूठ व खंबीर; मजबतू पि आटोपसर. 
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गड्याळ, गड्याळी हव. १. घािेरडा; अव्यवल्स्थत; बेहशस्त; माभळभटी (मन ष्ट्य, व्यवहार, 
भाषि). पहा : गदळ 
 
गड्याळी, गड्याळकी स्त्री. अव्यवल्स्थतपिा; गैदीपिा; घोटाळा. 
 
गड्येकार प . गाडीवाला. (गो.) 
 
गढिे अहि. १. तल्लीन होिे. पहा : गडिे [सं. गाह्] 
 
गढिे हि. १. िंपाटले जािे. २. ब डून जािे. 
 
गढळ हव. १. वोखट; हवरूप; हनरुपयोगी; जीिच; गदळ.२. हभकार; नादान; नालायक; वाईट. ३. 
अमंगळ, घािेरडा, द्वाड, क र्कामार्ा; गदळ (मािूस, पशू, जमीन, वस्तू). 
 
गढा, गढी स्त्री. १. लहान भ ईकोट हकल्ला; गावर्ा मातीर्ा हकल्ला. देशम ख, देशपाडें, पाटील यानंा 
राहण्यासाठी पूवी गढ्या असत : ‘हकल्ले व गहढया बळकावनू आम्हाशंन बेहदल !’ - भाब ३५. २. पाढंऱ्या मातीर्ी 
झकवा हवटारं्ी अहतशय अरंुद झभत. (व.) ३. सोनारारे् एक हत्यार. [क.गहड] 
 
गढीबंद  हव. १. ज्याच्या मालकीर्ी गढी आहे असा (जमीनदार). २. जो गढीत अडकून पडला 
आहे असा. 
 
गढुळिे  उहि. १. गढूळ होिे, करिे; गदळिे; रेंदाडिे; मळकट करिे; दूहषत होिे. २. (ल.) 
क्षोभहविे; र्वताळहविे; दंगल, गडबड माजहविे. 
 
गढूळ हव. १. खडूळ; गदळ; रेंदाड; मातीने य क्त; राड; शबल; अस्वच्ि : ‘झकवा गढूळ िंालें  असता ं
उदक । स्थीरावल्या दावी पहवत्र म ख ।’ - नव २४·१४९. २. ताबंडसर (डोळा). ३. (ल.) क्ष ब्ध; अस्वस्थ; 
व्यग्र; कल हषत; हवकारवश (राग, द ःख, क्लेश, संशय, हेवा इ. मनोधमाम ळे.). ४. दूहषत; पूवचग्रहय क्त. ५. 
अश द्ध; गोंधळार्ा; लबाडीर्ा; खोडसाळ (हहशबे). ६. अंदाध ंदी, बडंाळीने व्याप्त (राज्य, देश.). ७. 
आर्ारभ्रष्, धमचभ्रष् (जात, विच व्यक्ती). 
 
गढूळ वळि अहतशय नफा घेिाऱ्या व्यापाऱ्यार्ी लोभी वृत झी. 
 
गढेकरी  प . हकल्ल्यातील हशपाई, नोकर. पहा : गडकरी 
 
गढेकोट  प . गढी : ‘गढेकोट रर्लेला होता.’ - जैत ४. 
 
गढ्ढा प . खळगा, खड्डा : ‘समोर भयानक गढ्ढा आहे.’ - पेआ १८९. [सं. गता] 
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गि प . १. जमाव; संख्या; सम दाय; मेळा; समूह : ‘या स्वधमचपूजा पूहजता ं। देवतागिा ंसमस्ता ं।’ - 
्ा ३·९६. २. पथं; जाती; वगच; हवभाग; विच. ३. तीन ग ल्म सैन्द्य (२७ रथ, २७ हत झी, ८१ घोडे, १३५ पायदळ.). 
४. गिपतीदेवाच्या हाताखालर्ा क्ष र देवतावगच, प्रमथादी हशवगि, शकंरारे् सेवक. ५. पंथ, संप्रदाय 
(न्द्यायशास्त्र, धमच यातंील). ६. जमाव; सम दाय; राशी; प जं; संघ. समासात - अहगचि, मासगि, वषचगि इ. 
= हदवस, महहने, वषे, तारे यारं्ा समूह. ७. सेवक, भक्त यारं्ा समूह. ८. (ल.) देवाच्या उत्सवातील 
र्ोपदार, र्वरी वारिारा, पालखी उर्लिारा इ. प्रत्येक मािूस, व्यक्ती. [सं.] 
 
गि प .  (ज्यो.) फलज्योहतषातील एक सं्ा. हे गि तीन असून देवगि, मन ष्ट्यगि व राक्षसगि 
अशी त्यारं्ी नावं ेआहेत. 
 
गि प . मंगल प्रसंगी जेवायला झकवा समारंभाला बोलावलेल्या मंडळीतील एक प रुष. याच्या उलट 
स वाहसनी. पहा : गिसवाशीि [सं.] 
 
गि प .  (ग.) १. संख्या; रक्कम; बेरीज; जमा. २. ग ण्याकं व ग िकाकं एक कल्पून केलेला 
ग िाकार; वगच. [सं. गण् = मोजिे] 
 
गि प .  (व्या.) धातूरे् रूपाख्यात, धात पाठातील भ्यादी, अदादी गि. [सं.] 
 
गि प .  (शाप.) कोटी; वगच; प्रत. [सं. गण् = मोजिे] 
 
गि प . मानस; अहभप्राय; हेतू; खरा उिेश. 
 
गि प . अक्षराचं्या ग रुलघ त्वावरून हदलेली सं्ा. गि तीन अक्षरारं्ा होतो. हे गि आठ असून म, 
य, र, स, त, ज, भ, न अशी त्यारं्ी नावं ेआहेत. 
 
गि प . तमाशातील ईर्श्रस्त हतपर प्रारंभीरे् गीत (बह धा गिपतीरे्) : ‘मािंें नमन आधन गिा ।’ - 
ऐपो ७. [सं.] 
 
गि प . खेळातीलडाव. (ना.) 
 
गि प . गिपती देवता, गजानन. [सं.] (वा.) गि नमिे, गि नेमिे - १. गिपतीर्ी आराधना 
करिे, आराधनेसाठी गिपतीर्ी स्थापना करिे. २. धंद्याला लागिे, एखाद्या कायाला हवहधपूवचक आरंभ 
करिे. गि देिे, पुजिे - १. ठोक देिे, मारिे, २. डाव (खेळातील) देिे झकवा घेिे. (व.) गिचौथ पुजिे 
- मारिे; र्ोप देिे. (ना.) 
 
गि प .  (साकेंहतक) राघोबादादा पेशव ेयारें् शागीदच : ‘श्रीमंतारें् तेथें गिारं्ा कारखाना.’ - ऐलेसं 
१२७८. 
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गिक प . १. क ं डली माडंिारा, परं्ागं पाहिारा ज्योहतषी, जोशी; परं्ागं करिारा ज्योहतषी : ‘ब्राह्ि 
बोलाहवले गिक जोशी ।’ - ह २३. ६६. २. मोजिारा, हहशबे करिारा. [सं.] 
 
गिक, गिंग प . १. भाताप्रमािे शतेात उगविारे गवत. २. रानभात. (बे.) 
 
गिक पद्धती १. मते मोजण्यार्ी पद्धती. २. (अथच.) बँकेत पैशार्ा भरिा करण्याकहरता झकवा पैसे काढून 
घेण्याकहरता उपयोगात आिली जािारी पद्धत. 
 
गिकयंत्र न. कमीतकमी वेळात माहहती व ्ान, स सूत्रपिे, हव े त्यास्वरूपात माडंिारे यंत्र, 
संगिक. 
 
गिकेतन, गिणचन्ह न. क लहर्न्द्ह; देवक; एका गिारे् द सऱ्या गिापासून वेगळेपि दाखहविारे 
हर्न्द्ह. आहदवासी जमातीत प्रत्येक जमात आपले क लहर्न्द्ह पूजनीय मानते. 
 
गिगटा  प . किीस काढलेले जोंधळ्यारे् ताट : ‘गिगट्याला झर्च्चर्ा गोळा लावनू तो तोंडात 
रवी हफरवल्यागत हफरवत राहावा.’ - वळीव ४१. 
 
गिगि, गिगििे, गिगिा, गिगिीत, गिगिाट, गिगण्या पहा : णगिणगि इ. 
 
गिगिभोवरी स्त्री. म लारं्ा एक खेळ; अंगाऱ्या झभगोऱ्या. 
 
गिगिी  शअ. प्रत्येकी; प्रत्येकाकडून; दर; हर. पहा : गिीक (को.) [गिरे् हद्व.] 
 
गिगर स्त्री. काटेकिगी. पहा : किगर (गो.) 
 
गिगी स्त्री.  (ब रडी) उदबत्त्या वगैरे करण्यासाठी केलेली जाड र्ोय. 
 
गिगूट  न. हनकि पाखडल्यानंतर हनघालेली किी, फोलकट, पहा : मदन 
 
गिगोत  न. क ट ंब, घरािे, नातलग, संबधं, सोयरेधायरे, भाऊबदं इ. व्यापक अथी : ‘गिगोत 
हमत्र तंू मािंें जीवन ।’ - त गा ७६९. 
 
गिगौर  स्त्री. बायकानंी र्ैत्र महहन्द्यात काढलेली गौरीर्ी- हमरविूक. 
 
गिगौळि स्त्री. तमाशातील स रुवातीर्ी प्राथचना आहि वग स रू होण्यापूवीर्ा कृष्ट्ि व गोपी 
याचं्यातला संवाद. 
 
गििे उहि. १. मोजिे; हहशबे करिे; अजमास करिे. २. (ल.) समजिे; लेखिे; पवा करिे; मानिे; 
महत्त्व देिे : ‘जैसे नगहिजे परं्ाननें ।गजघटातंें ॥’ - ्ा १·९२. [सं. गण्, गिन = मोजिे] 
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गितगर स्त्री. न. तगरी या फ लिंाडार्ी एक जात व हतरे् फूल. 
 
गितंत्र, गिराज्य न.  (राज्य.) ज्यात सवोच्च सत झा मतदानार्ा अहधकार असलेल्या 
नागहरकाचं्या हाती असून त्यानंा जबाबदार असिाऱ्या प्रहतहनधनच्या आहि अहधकाऱ्याचं्या माफच त 
कायद्यान सार सत झा राबहवली जाते असे लोकहनय क्त सरकार, राष्ट्र. 
 
गितंत्रवाद, गिराज्यवाद प . प्रजासत झाक राज्यासंबंधीर्ा हवर्ार; गिराज्यार्ी रर्ना व 
कायचपद्धती यासंबधंीर्ा हवर्ार, तत्त्व, हसद्धातं. 
 
गिता हव. मोजिारा, हहशबे करिारा : ‘वरी एकपिें गहिजे । तें गितेंनसन द जें I’ - अमृ ५·३४. 
 
गिती स्त्री. १. मोजिी; मोजदाद; हहशबे; अजमास; संख्या : ‘हहर! हरी! हहर - हहरिातंहर् त्यारं्ी 
केलीर् त्या जनें गिती ।’ - मोसभा ५·९२. २. (ल.) गिना; मान; योग्यता; ग मान; झकमत; हखजगिती. 
समासात – वषो – सालो – महहनो - खंडो - गिती = वषांनी इ. गििे. ३. सीमा; अखेर (गो.) (हि. 
करिे). (वा.) गिती नसिे - हनहश्चत संख्या सागंता न येिे, मयादा नसिे. गिती िागिे - नोंद होिे; 
येऊन हमळिे : ‘हनत्य नव ेगितीस लागती एकाडें देशावरले ।’ - ऐपो २१६. 
 
गिदीक्षा स्त्री. जमावात (झकवा हशष्ट्यमंडळीत) दाखल होण्यार्ा संस्कार; मंत्रोपदेश. २. प ष्ट्कळ 
लोकाकंहरता व्रतार्रि; धार्ममक हवधी. ३. ज्यात गिपती देव म ख्य आहे असा हवशषे प्रकारर्ा संस्कार. 
 
गिदीक्षी प . १. अनेक जातनर्ा उपाध्याय; विचग रू; आर्ायच; प रोहहत. २. गिेशपूजेर्ी दीक्षा 
घेतलेला प रुष. 
 
गिद्रव्य  न. सावचजहनक मालमत झा; सामाहयक ठेव; सावचजहनक झकवा सवचसाधारि भाडंवल : 
‘गिरव्यर्ोरी करी ।’ - ग र् २८·५६. 
 
गिन न. १. मोजदाद, संख्या मोजिे. पहा : गिना. २. रक्कम; बेरीज; एकूि संख्या. 
 
गिना स्त्री. १. गिन; मोजिी अथवा हहशबे करिे; गिती; हहशबे. २. (ल.) मान; योग्यता; दजा; 
प्रहतष्ठा. ३. अंतभाव; समावेश; [सं. गण्] 
 
गिनीय  हव. १. मोजला झकवा गिला जाण्यास योग्य; मोजण्यालायक; अजमास करण्याजोगा. 
२. (ल.) लक्षय; हवर्ाराहच; विचनीय; सन्द्माननीय; मोलवान; लक्षिीय; महत्त्वपूिच. 
 
गिपत प . सापस रळी. 
 
गिपणत, गिपती प . १. गिेश देव, गजानन. २. (ल.) गिोबा; ढेरपोट्या मािूस. ३. (ग ऱ्हाळ) 
कढईतून गूळ बाहेर ओतताना गजाननाच्या नावाने एकीकडे थोडासा काढून ठेवलेला गूळ. यावर ग रवार्ा 
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हक्क असतो. ४. (ल.) गूळ खरेदी करताना वजनाच्या पारड्ात टाकायर्ा दगड. [सं.] (वा.) गिपतीचे 
करिे - स्त्रीने गभार होिे. गिपतीचे नाव घेिे - प्रारंभ करिे. 
 
गिपणतपूजन न. १. कायारंभी करायर्ी गिेशपूजा. २. (ल.) कायारंभ. 
 
गिपंचायतन न. गिपती, हशव, नारायि, रवी व देवी अशा पार् देवता. यातं गिपती प्रम ख असतो. 
 
गिपूर्णत, गिपूती, संख्या स्त्री. कोित्याही सभेरे् कामकाज कायदेशीर होण्याच्या दृष्ीने आवश्यक 
असिारी हकमान उपल्स्थत सभासदसंख्या; आवश्यक हकमान उपल्स्थती. जनसंख्या पूिच होिे. 
 
गिभरती पहा : गिपूती : ‘सरकारपक्षाच्या लोकानंन संगनमत करून दडी हदली असती तर योग्य 
गिभरती (कोरम) नाही म्हिून अध्यक्षानंा सभा बरखास्त करावी लागली असती.’ - सासं २·९९. 
 
गिबििे, गिमििे अहि. गडबडिे; का ंकंू करिे; घाबरलेले अगर गोंधळलेले असिे; शहंकत होिे; 
माघार घेिे; भय पाविे (हनषेधाथी). [ध्व.] 
 
गिमिचे अहि. दाद घेिे; साहंगतलेले ऐकिे. (गो.) 
 
गिमध्य प . पहत्रका अथवा जन्द्मक ं डलीतील ऐक्य आहि शत्र त्व या दोहोंहून हभन्न (गिमतै्री झकवा गिवैर 
नसिे), नवरा व बायको, धनी व र्ाकर इ. च्या गिारं्ा भेद. जसे :- एकार्ा देवगि तर द सऱ्यार्ा मन ष्ट्यगि. 
 
गिमंडळी स्त्री. नेमलेली, स्थापना केलेली मंडळी; जूट; त कडी; टोळी; गट; समूह; टोळके इ. 
 
गिमैत्री  स्त्री. जन्द्मपहत्रकेतील गिामंधील मतै्री; एक गि असिे; बह तेक दोघारं्ा (नवरा, नवरी; 
धनी, र्ाकर) गि एक आला म्हिजे त्यास गिमतै्री म्हितात. पहा : गि ३ 
 
गिवेष  प . हवहशष् के्षत्रातील व्यक्तनना (लष्ट्कर, पोहलस, हवद्याथी, पोष् इ.) ठरवनू हदलेला 
हवहशष् पोशाख : ‘न सत्या हहरव्या रंगानें ते गिवषे इतके ख लून हदसले नसते.’ - सासं २·२१३. 
 
गिवैर न. जन्द्मपहत्रकेतील गिारं्ी प्रहतकूलता, वैर, शत्र त्व. जसे :- राक्षसगि आहि मन ष्ट्यगि. 
 
गिशः हिहव. जमाती- वगच- टोळी- मंडळीकडून. 
 
गिसरी, गिसुरी, गिसूर स्त्री. हजच्या पानाचं्या रसाने सूज उतरते अशी वनस्पती; एक औषधी 
िंाड. 
 
गिसवाशीि स्त्री. १. गावार्ा मेहतर, पाटील झकवा र्ौग ला यार्ी बायको; मेजवानी झकवा इतर 
समारंभातील एक हक्कदार व्यक्ती. गावातील हस्त्रयाचं्या गावभोजनात हहला पहहल्याने आमंत्रि द्याव ेलागते. 
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उत झरेकडे पाटील झकवा त्या जागेवरील अथवा तत्संबंधीच्या मािसाला गि म्हितात व त्याच्या बायकोला 
(झकवा इतर स्त्रीलाही) सवाशीि म्हितात. २. समारंभातील भोजनप्रसंगी बोलावलेले मेहूि. 
 
गिसुरंग स्त्री. एक औषधी वनस्पती. 
 
गिंग, गिगट प . न. १. धान्द्यातील न हशजिारा दािा; हभजत घालूनही मऊ न होिारा व 
हशजवल्यानंतरही टिक राहिारा दािा; जोंधळा इ. धान्द्याच्या लाह्या केल्या असता त्यातला न फ टलेला 
दािा. २. (ल.) मूखच, टोिपा, अक्षरशत्रू, ठोंब्या, महतमंद मािूस. 
 
गिा प . १. जोंधळा झकवा बाजरीच्या ताटार्ा शेंडा अथवा शेंड्ार्ा भाग. २. साळ्या- कोष्ट्ट्यारं्ी 
र्ाकावरील सूत ग ंडाळण्यार्ी बोरूर्ी झकवा वतेार्ी काडंी, काडंीकहरता घेतलेला ताटार्ा त कडा. 
 
गिा प . तेल लावनू करतात ती भाकरी. 
 
गिा पहा : गिगूट 
 
गिागिपा पहा : गण्यागंप्पा : ‘क िा गिागिपारं्ी पोरे...’ - मक १९५९. 
 
गिान्न न. १. अनेकाचं्या मालकीरे् (भात अथवा इतर) धान्द्य; सगळ्यानंी करून ठेवलेला धान्द्यार्ा 
प रवठा, बेगमी. २. समाराधनेसाठी तयार केलेला स्वयंपाक; अनेकारं्ा एकत्र स्वयंपाक. [सं.] 
 
गिावचे  अहि. रेंगाळिे. (गो.) 
 
गिांत पहा : गळंत 
 
गणिक, गणित शअ. १. बरोबर, सह, मागे, ला : ‘ओ देत होतो दर हाकें गहिक ।’ - तोब ं१३. समासात 
- मािसागहिक, म लागहिक इ. २. दर; प्रत्येक (समासात) उदा. वृक्षा- हखडकी- गृहा- खेपेगहिक इ. 
 
गणिका स्त्री. वशे्या; कलावंतीि; कसबीि : ‘हभक्षा माग हन दारोदारन फेहडन ऋि गहिकेर्ें ।’ - मृच्ि ३५. 
[सं.] 
 
गणिकाणरका स्त्री. अरिी नावारे् लहान िंाड. [सं.] 
 
गणित न. १. अवकाश आहि आकडे ह्यासंबधंीरे् शास्त्र. अंकगहित, बीजगहित व भहूमती ह्या 
गहिताच्या तीन प्रम ख शाखा आहेत. व्यक्तीला आपल्या दैनंहदन जीवनात उपयोगी पडिाऱ्या मूलभतू 
गहिताला व्यावहाहरक गहित असे म्हटले जाते. २. हहशबे; गिनहिया; मोजदाद; आकडेमोड व 
आकडेमोडीने हसद्ध केलेले फल. (सामा.) बेरीज. ३. गिती; संख्या; माप : ‘ह्याहशवाय िंमकती पागा नाहन 
गहित ।’ - ऐपो १४०. ४. प्रश्न; ज्योहतष. (गो.) (वा.) गिीत बोििे - भहवष्ट्य सागंिे. 
 हव. मोजलेले, गिलेले, हहशबे केलेले. [सं.] 
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गणितशास्त्र न. व्यक्त झकवा अंकगहित आहि अव्यक्त झकवा बीजगहित असे प्रकार ज्यात अंतभूचत 
होतात असे शास्त्र. आध हनक गहितशास्त्रात वरील प्रकारांखेरीज भहूमती, हत्रकोिहमती, ल्स्थहतगहतशास्त्र, 
जलगहतशास्त्र, ज्योहतगचहित, कलन इ. द सरे अनेक प्रकार आहेत. 
 
गणितश्रेढी, गणितश्रेधी, गणितप्रमािश्रेढी, गणितप्रमािश्रेधी स्त्री. एकार् हनयहमत अंकाने 
(अंतराने) कमी होत जािाऱ्या अगर वाढत जािाऱ्या संख्यारं्ी माहलका. उदा. ५, ८, ११, १४ इ. झकवा १२, 
१०, ८, ६ इ. [सं.] 
 
गणिती हव. गहित जाििारा; गहित्या; गहित्. 
 
गणित्र न. मोजिी करिारे, मापन करिारे यंत्र. 
 
गणिमी स्त्री. १. गहनमी; दे्वष; शत्र त्व; वैर. (हि. करिे, माडंिे, र्ालविे.) २. क्षोभ, बडंाळी, दंगा, 
(सामा.) दंगा माजहविारी कृत्ये; दंगाहफसाद. 
 
गणिया प . एका गिेशस्तोत्रातील पहहला शब्द; हवद्यार्थ्यांनी आपले धडे पाठ िंाल्यानंतर सूयास्ताच्या 
वळेी म्हिायरे् गिेशस्तोत्र. (हि. म्हििे.) 
 
गिी स्त्री. १. वाटिी. २. गिती : ‘उरला ऐवज दामाशाही गिीप्रमािे घ्यावा.’ - धापइसा ३·१२. 
 
गिेय, गणितव्य हव. गिन, हहशोब करण्यायोग्य; मोजण्याजोगे. [सं.] 
 
गिेरी स्त्री. सोनसावंर. 
 
गिेशकंद, गिेशकांदा प . बाडंग ळाच्या जातीर्ी एक वनस्पती. 
 
गिेशगोमा प .  (हवरु.) गोमागिेश. लाडंा कारभारी, ल डब ड्ा मािूस, लटपट्या प रुष. 
 
गिेशटेबि प .  (उप.) पोलीस हशपाई (कॉन्द्स्टेबल), हवशषेतः गोरा साजंट : ‘या सवांनी एका 
यःकहश्चत गिेशटेबलाच्या म्हिण्यावरून प्रथम अशा ढोबळ र् का कराव्या ...’ - लोहटकेले १·३९५. 
 
गिेशटोपी स्त्री.  (म लाचं्या खेळातील झकवा के्षत्रातील शब्द) एखाद्याला बडहवण्यापूवी कोिी मारले 
हे त्याला न समजाव ेम्हिून त्याच्या डोक्यावर घातलेले वस्त्रारे् घ ंगट, असे घ ंगट एखाद्याला घालण्यार्ी 
हिया. (हि. घालिे.) (वा.) गिेशटोपी घाििे - १. मूखच बनविे, रे्ष्ा करिे. २. फसविे, ल बाडिे, टोपी 
घालिे. 
गिेशथापटी स्त्री. होळीच्या सिातील एक खेळ. एखाद्याला गिेशटोपी घालून डोक्यावर थापट्या 
मारिे झकवा धोतराच्या तोब्याने र्ोपिे. र्ोपिाऱ्याला ओळखले म्हिजे ज्याला र्ोपले त्याच्यावरील डाव 
जातो. 
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गिेशधौती स्त्री. एरंडेलारें् बोट ग दद्वारात हफरवनू मळ काढिे. 
 
गिेशपट्टी स्त्री. प ढील दरवाजाच्या वरर्ी आडवी पट्टी; दाराच्या र्ौकटीर्ा वरर्ा भाग. हहच्यावर 
मधोमध गिपतीर्ी मूती कोरलेली असते. 
 
गिेशपूजा प . १. गिपतीरे् पूजन. २. कथा इ. समारंभात वाटलेली हखरापत. 
 
गिेशवात न. कापसार्ी २१ स तारं्ी र्ार बोटे रंुदीर्ी वात. या वाती गिेशर्त थीपासून दररोज 
२ याप्रमािे वषचभर लावतात झकवा एकदम लक्ष वाती लावतात. 
 
गिेशवेि स्त्री. आकाशवले. या वलेीला फक्त पावसाळ्यात र्ादंण्यासंारखी िोटी ताबंडी फ ले 
येतात. 
 
गिेणशया न. कोळी लोकारें् घरफोडीच्या हत्यारारे् साकेंहतक नाव. 
 
गिैक्य  न. वधूवराचं्या लग्नक ं डल्यारं्ी मतै्री. पहा : गिमैत्री [सं.] 
 
गण्िाठे  न. पायलीर्ा बहत झसावा भाग (गो.). 
 
गण्य पहा : गिनीय 
 
गण्या प . १. खंड्ा; पािकावळा; हढसा; मासे खािारा एक पक्षी. २. गिा कोष्ट्ट्यार्ी सूत 
ग ंडाळण्यार्ी काडंी. 
 
गण्यागंप्या हव. सोम्यागोम्या, सवचसामान्द्य मािूस. 
 
गत हव. १. गेलेला; नष्; हनघून गेलेला; ज ना; मागर्ा. समासात - गत - इहतहास - काल इ. २. 
कडे, आत जािे, आत ल्स्थराविे झकवा बसिे. उदा. अतंगचत, मध्यगत, हस्तगत, (वा.) गत होिे - १. 
लोटिे; ग जरिे; जािे; घालविे (वळे, काळ). २. हनघून गेलेला असिे (या जगातून); नष् होिे; मरिे. 
 
गत शअ. साठी; कहरता. 
 
गत स्त्री. १. वाद्यात वाजहवण्यासाठी कोित्याही रागातील स्वरारं्ी तालबद्ध रर्ना. ताल; ठेका; वाद्य 
वाजहवण्यार्ा प्रकार, रीत, तान, हमलाफ. २. (संगीत) हफरक, हफरकी; िंील; कंप. (हि. घेिे.) [सं. गहत] 
गत स्त्री. १. बरे होण्यार्ा उपाय, तोड, य क्ती. २. आश्रय. [सं. गहत] 
 
गत स्त्री. ताकद. पहा : गती (बे.) [सं. गहत] 
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गत स्त्री. १. ल्स्थती; अवस्था; दशा; पूवावस्था जाऊन आलेली द सरी अवस्था; अवस्थातंर (वाईट 
अथाने). २. भतू, हपशाच्च यानंी बाधा करायर्ी सोडून घेतलेली म क्ती. (हि. घेिे.) ३. शवेट; पहरिाम; 
हनकाल. ४. मागच; प्रकार; तऱ्हा (समान, सारखा, सदृश असे दाखहवताना) : ‘खरेंर् बाई, अगदन नाटकागत 
सगळें वाटत आहे.’ - वबेा. [सं. गहत] (वा.) गत िाविे - हनकाल लाविे; काम करून देिे : ‘अगोदर हतर्ी 
(क सात्त्यार्ी) गत लावायला हवी.’ - पडघ १४३. 
 
गत भधूाहव.  (ज्यो.) अस्त; मधून गेलेले (ग्रहाचं्या संिमिात नक्षत्र, राशी). 
 
गतक न. हमष; ढोंग; बहािा; सोंग (दाहरद्र्य, वडे, द खापत, वदेना यारें्), झकहर्त असता फार करिे. 
(हि. घेिे, करिे.) 
 
गतक न. १. गद्यपद्यार्ा िोटासा व रसभहरत र् टका; मजेदार हवनोदी कवन (भाट, बदंीजन, 
हभके्षकरी यानंी गाइलेले); न्द्यायप्रर् र वर्न अथवा म्हि. २. मनोरंजक, हास्यकारक गोष्. (को.) ३. 
लाबंलर्क भाकडकथा; कंटाळवािी गोष्. (हि. लाविे, लागिे.) ४. द सऱ्याने घाबरे व्हाव ेझकवा र्मत्कार 
वाटून हसे यावे, असे भाषि झकवा भाषिार्ी नक्कल. 
 
गतका, गदका प . १. घामाघूम ल्स्थती; घामार्ी हर्कहर्क; उबिे; गदगद. २. उकाडा; उबारा; 
गरमी. ३. उकळिे; हशजिे; खदखद; उकळी; कढ. (हि. येिे.) ४. हपकिे (ताठरलेले व हवकोपास गेलेले 
गलाडं, गळू); आग, तळमळ (खरजेर्ी). ५. उमाळा, आवशे, ह ंदका, उकळी, क्षोभ (ममता, इच्िा, रडे, 
हास्य यारं्ा) (हि. येिे.) ६. सोटा. 
 
गतकाळा, गतकाळ्या हव. कागंावा, अकाडंताडंव करिारा, थोडेसे मारले असता जीव तोडून 
ओरडिारा; श्रीमंत असून दाहररयार्ा बहािा करिारा; वडे्ारें् सोंग आििारा; ढोंगी : ‘गावातनं हमरवनी 
काढतोय काय त्यो गतकाळीर्ा !’ - रैत ७५. 
 
गतकाळा प . सम दाय. 
गतकुळी, गतकुळ स्त्री. न. पूवचज. 
 
गतकुळी, गतकूळ हव. १. मािूस वा शतेकऱ्याच्या ग्रामत्यागाने पडून राहहलेली (जमीन, शते, 
वतन, हमरास). २. मालक झकवा कोिार्ा वशंपरंपरेर्ा हक्क नसलेली (जमीन इ.) अशी जमीन गावच्या 
मालकीर्ी समजून हतर्ी हवल्हेवाट लावीत झकवा सरकार ती इनाम देत असे. 
 
गतकेडी  हव. हनलचज्ज. (बे.) 
 
गतक्या  हव. १. पहा : गतकाळा. २. हवनोदी; नकल्या; गोष्ीवले्हाळ. 
गतिे अहि. १. काही एक गोष् होऊन जािे. २. (ल.) मरिे. पहा : गतिा [सं. गम- गत] 
 
गतधवा  स्त्री. हवधवा; हजर्ा नवरा मेला आहे अशी स्त्री : ‘नगहरगतधवा ते आहि हनवीयच योदे्ध ।’ - 
वामन भरतभाव ३. [सं.] 
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गतप्राि  हव. १. मृत; मेलेला. २. (ल.) भ्रातंहर्त झ; भयभीत; बेश द्ध. [सं.] 
 
गतभरिा प . मृदंग आदी वाजहवण्याच्या रीती; तान, सूर, राग, राहगिी यारं्ा साठा, संग्रह. 
 
गतभतृयका स्त्री. हवधवा. पहा : गतधवा [सं.] 
 
गतमत स्त्री.  (म लाचं्या बोलीत) एकोपा; सल्ला; ग प्त हवर्ार झकवा उिेश. 
 
गतयेडा  प . वडेारे् सोंग घेतलेला शहािा मािूस. (अहह) 
 
गतवीयय  हव. १. प रुषत्वहीन; षंढ. २. (ल.) नेभळा; हताश; द बचल. [सं.] 
 
गतश्री हव. दहररी; दैवहीन; अभागी; वैभव, संपत झी नष् िंालेला. [सं.] 
 
गतसत्त्व  हव. हनजीव; हनवीयच; द बचळ. [सं.] 
 
गतागत  न. वारंवार हालर्ाल जा- ये करिे; प नरहप र्लनवलन; अस्तोदय : ‘नेिे सूयार्ें 
गतागत । केला भ्रातं कंदपे I’ - एभा २६·८५. [सं.] 
 
गताड न. अजस्र, अगडबबं जनावर (गाय, म्हैस). (राजा.) 
 
गताडी स्त्री. गवािी; गव्हाि. (क .) 
 
गताड्या हव. वेंधळा. (अहह.) 
 
गतानुगणतक हव. १. प ढे गेलेल्याचं्या मागून (पूिच हवर्ार न करता) डोळे हमटून जािारा; अ्ानाने 
परंपरागत र्ालिारा झकवा वागिारा. २. (ल.) अडािी; मूखच; ब द्धीर्ा उपयोग न करिारा. ३. परंपरेने 
र्ालत आलेले (आर्रि, गोष्); ठोकळेबाज. 
 
गतायु, गताय,ू गतायुषी, गतायुष्य हव. १. अत्यंत वृद्ध; म्हातारा. २. ज्यारे् आय ष्ट्य संपले आहे 
असा; मृत : ‘जैसें गताय षी शरीरन । र्ैतन्द्य वास  न करी ।’ - ्ा ३·१०९; ‘पैं घातयाही पाया ंपडता ं। न ठी गताय  
पडं स ता ।’ - ्ा १६·१२९. [सं.] 
 
गताथय हव. १. समजलेला; दशचहवलेला; अहभपे्रत; अध्याहृत; सूहर्त केलेला. २. साधलेला; तडीस 
नेलेला; संपादलेला. ३. दहररी िंालेला. 
 
गतािका, गताळका हव. केशहवहीन स्त्री; वपन केलेली स्त्री; हवधवा : ‘गतालकाही अंगीकारी ।’ - 
एभा २३·२७९. [सं.] 
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गताविे  अहि. जािे; शवेट होिे; मरिे. [सं. गत] 
 
गणत, गती स्त्री. १. जा ये; र्ळवळ; हालर्ाल; गमन; धाव; प्रयाि; र्ाल; प्रगती : ‘रथार्ी गती ॥’ 
- ्ा १७·३८९. २. वतचन; वागिूक; र्ाल; पद्धती : ‘परी ते गती समस्ता ं। न मनेल यया ं॥’ - ्ा २·२०३. ३. 
आकाशस्थ गोलारें् एकंदर पहरभ्रमि, फेरी. ४. ग्रहार्ी आपल्या कके्षतील दैहनक फेरी. [सं.] (वा.) गणत, 
गती करिे - प ढे जािे; प्रगती करिे : ‘इंग्रजी भाषेत बरीर् गहत केली होती.’ - आत्मवृत झ ६. गणत, गती नसिे 
- एखादा हवषय समजण्यार्ी स्वाभाहवक ब द्धी नसिे. गणत, गती होिे - प्रवेश होिे; समजिे : ‘त्यारं्ी 
संस्कृतात गती िंाली होती.’ – कोरहक ४२९. गतीवर येिे, गतीस येिे - १. कृहत्रम (वषे, म खवटा) टाकून 
म ळावर येिे. २. ताळ्यावर येिे; पूवीरे् वतचन टाकिे; स धारिे. 
 
गणत, गती स्त्री. १. ल्स्थती; दशा (म ख्यत्व ेवाईट अथी) : ‘प सहत बापाजी िंाली हे का ंगती ।’ - 
मोअभगं सीतागीत (नवनीत २५९.) २. प्रारब्ध; दैव; घहटत; नहशबार्ा फेरा. ३. आय ष्ट्यातील बाल - तरुि - 
वृद्ध अवस्था. ४. प्रकार; अवस्था. ५. मोक्ष; सद्गती; म क्ती;, उत झम लोक : ‘उत झम साधन आइका कोि गहत 
अवगहत ।’ - त गा ४२८. ६. गत; पयचवसान; शवेट : ‘अखेर संग्रामाच्या गहत ।’ - ऐपो २२. गणत, गती करिे - 
गत करिे; ठार मारिे. ७. इलाज; उपाय. (वा.) गणतवर घातिेिा, पडिेिा - मरिोन्द्म ख िंालेला; 
मरावयास टेकलेला. गणत, गती णमळिे - म क्ती हमळिे. गती करिे - ठार मारिे. 
 
गणत, गती स्त्री. १. आश्रय; कृपास्थान : ‘गहत तंूहर् आम र्ी वा आश्रय आम्हाहस तंूहर् मावासा ।’ - 
मोकिच ४२·७. २. इलाज; उपाय : ‘तसें केल्यावार्ून व्यापाऱ्यासं गतीर् नाही.’ - हवहक्षप्त १·९९. ३. खरे 
स्वरूप; खरा अथच; ममच : ‘अगा गहत कळावी कमार्ी.... गहन कमार्ी गहत म्हिोहन ।’ - यथा ४·४२०. ४. 
आवाका; पोहोर्; आटोप; टप्पा; प्रसार. (समासात) कल्पना - कौशल्य - र्ात यच - शौयच - गती वगैरे. ५. 
र्ढती पायरी; भरभराट; स ल्स्थती; आबादानी; प्रगती. 
 
गणत, गती स्त्री. वाजहवण्यातील एक प्रकार, रीत : ‘गहत ग पखवाजावर िंडती ।’ - प्रला १३४. 
 
गणतकी  स्त्री.  (भौ.) पदाथांच्या गतीवर पहरिाम करिाऱ्या झकवा त्यात बदल घडवनू आििाऱ्या 
शक्तनशी संबहंधत असलेली भौहतकशास्त्रार्ी शाखा. २. (हशक्षि) एखाद्या घटनेच्या कारिात अंतभूचत असिारे 
गहतशील कायात्मक संबधं. यामध्ये प्राम ख्याने वतचनामागील भावनात्मक घटकारं्ा समावशे केला जातो. ३. 
अवकाशातील पदाथांच्या गतीरे् हव्ान. 
 
गणतगती हिहव. हळूहळू. (व.) 
 
गणतचक्र न.  (यंत्र) यंत्र र्ालू करिारे मोठे र्ाक. [सं.] 
गणतज ऊजा  (भौ.) पदाथाला त्याच्या गतीम ळे प्राप्त होिारी ऊजा, कायचशक्ती. 
 
गणतज णसद्धांत  (भौ.) रव्यातील कि एकसारखे यदृच्िेने हालर्ाली करीत असतात या मूलभतू कल्पनेवर 
आधारलेला, रव्याच्या ग िधमांरे् स्पष्ीकरि करिारा हसद्धातं. 
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गणतदाता हव.  (इहलोकापासून, हवभक्तपिापासून झकवा जन्द्ममरिापासून) बंधम क्त करिारा; 
म ल्क्तदाता; ईर्श्र. [सं.] 
 
गणतफि न. दोन ग्रहाचं्या पहरभ्रमिातंील वेळारें् अंतर. [सं.] 
 
गणतबोधनशास्त्र न.  (हशक्षि) स्पशच् ान व हलहहता येण्यास आवश्यक असलेली स्नायूंर्ी हालर्ाल 
ह्यारं्ा अंतभाव असिाऱ्या हगरवण्याच्या झकवा हलहहण्याच्या द्वारा शब्द्ान करून घेण्यारे् शास्त्र. मूकबहधर 
म लानंा झकवा माँटेसरीच्या हशक्षिपद्धतीत लहान म लानंा लेखन- वार्न हशकहवताना या शास्त्रारे् उपयोजन 
केल्यारे् आढळून येते. 
 
गणतभंग  प . अवरोध; प्रहतबधं; अडथळा. [सं.] 
 
गणतभं्श  प . खोळंबा; आडकाठी; खळ; खोटी (कोितेही गमन झकवा र्ाल यामध्ये). [सं.] 
 
गणतमंडि अंगहार  (नृत्य) आखंडल स्थान करून हात रेहर्त करिे व उजवा पाय उद्धहटत करून 
मत झल्ली, आहक्षप्त, उरोमंडल व कहटहिन्न ही िमाने करिे. 
 
गणतमणत स्त्री. र्ाल आहि ब द्धी : ‘तेयाहंर् गहतमहत क्षाळली.’ - लीर्पू १९८. 
 
गणतमान हव. १. र्ालिारा, हलिारा, गहतशील, गतीत असिारा; सारखा प ढे प ढे जािारा. २. 
स साट, िंंिंावाती; तडाखेबदं. [सं.] 
 
गणतमानता स्त्री. वगे; सतत वाढण्यार्ी, प ढे प ढे जाण्यार्ी हिया : ‘दाहरद्र्यार्ी गहतमानता झकवा 
प्राप्तीमधला र्ढउतार ग न्द्हेगारीला हवशषेेकरून कारिीभतू होतो.’ - र्दं २०. [सं.] 
 
गणतमापक प .  (भौ.) शक्तीरे् मापन करिारे उपकरि. [सं.] 
 
गणतणविास प . र्ालण्यातील कौशल्य : ‘म ग्धा गहतहवलासार्ा सराउ देती.’ - हशव ३४१. 
 
गणतशास्त्र न. वस्तंूच्या गतीशी अथवा ल्स्थतीशी संबहंधत शक्तीर्ा अभ्यास करिारी 
अहभयाहंत्रकीर्ी शाखा; ज्या हनयमानंी पदाथाला गती हमळते त्यारं्ा हवर्ार करिारे शास्त्र. 
 
गणतशीि हव. १. गती, रे्तना झकवा कृती इत्यादननी य क्त; गहतमान. उदा. गहतशील समूह, 
गहतशील हवर्ारसरिी, गहतशील प्रहिया. २. जंगम. 
गणतहीन  हव. १. आश्रय, आधार झकवा उपाय नसलेले; अनाथ. २. हालर्ालरहहत; ल्स्थर; 
क ं हठतगती. [सं.] 
 
गत्य स्त्री. गत; अवस्था : ‘गोमाजीपतंार्ी गत्य व्हावयार्ी.’ - ऐसंसाखं ११·१३. 
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गत्यंतर  न. अन्द्य मागच, इलाज, हवकल्प; पयाय; उपाय. (नसिे.) [सं.] 
 
गत्या हिहव. अन सरून; रीतीने; योगे; मागाने; सहहत. (समासात) स्वभाव, दैव - कमच - प्रारब्ध - वस्तू 
- आत्म - भेद - गत्या. 
 
गथागोवा, गथागोवी, गथागोव प . स्त्री. १. घोटाळा; ग ंताग ंत; घालमेल; पेर्; गोंधळ. (लक्षिेने व शब्दशः 
उपयोग) : ‘जन्द्म हेहर् अकारि । गथागोवी ।’ - दास ३·१·४. २. घालमेली इ. रे् काम, धंदा. 
 
गद प . रोग; आजार : ‘शरीरन गद देहतल धडका ।’ - राला ९२. [सं.] 
 
गद स्त्री. खड्डा; र्र : ‘तेव्हा हतथे क िी नसले तरी खोदलेल्या सहा गदी हदसत.’ - व्यंमाक १३५. 
 
गदक प . मंत्र म्हििारा : ‘गदक हभषक आहि तपी । प्रहत्ा करोहन बसैले जपन ।’ - मोआहद ८·५० 
[सं.] 
 
गदक प . १. खदखद; कढ झकवा त्यार्ा आवाज (हि. येिे.) २. उकळत्या वस्तूर्ा फेस; ऊत. 
 
गादका पहा : गतका 
 
गदगद स्त्री. १. खाज; कंड (हि. स टिे) २. उब; उकाडा. ३. कढ; उकळी; कढ - उकळीर्ा आवाज. 
४. हसिे; हसण्यार्ा आवाज. [सं. गद्गद] 
 
गदगद, गदगदा हिहव. हशजण्यार्ा झकवा उकळीर्ा खदखद असा होिारा आवाज. २. ख लेपिाने, 
मोकळेपिाने, आनंदाने (हसिे); ‘मम अहभलाष धरूनी । गदगदा ं हासंसी पाहपिी ॥’ - नव २०·२४. ३. 
ओक्साबोक्शी, जोराने ह ंदके देऊन (रडिे.) 
 
गदगदिे अहि. खदखदिे (आधिातील पदाथच). 
 अकतृचक हि. १. उकडिे; गदमदिे. २. उकाड्ाने, ग दमऱ्याने घामाघूम होिे. ३. गदगदून येिे, 
जबरदस्त क्षोभ झकवा मनोवृत झीने कंठ दाटून येिे, गहहवरिे. [ध्व. सं. गद्गद] 
 
गदगदा, गदागदा हिहव. जोराने मागेप ढे होईल अशा प्रकारे : ‘जाभंळानंी लहडलेली एक फादंी मी 
गदगदा हलवली.’ - व्यंमाक ११५. 
 
गदगदाट प . हसण्यार्ा ध्वनी : ‘थोर हासे गदगदाटें।’ - म सभा १४·४०. पहा : गदगद [ध्व.] 
गदगदून हिहव. १. जोराने : ‘ग त्त्यात गदगदून गदगदून हसिारा घाब्र.ू....’ - हकहरस्ताव ४२. २. 
ह ंदके देत; गळा दाटून येऊन : ‘ती गदगदून रडू लागली.’ - पूप  
 
गदगा, गदगी प . स्त्री. र्ामड्ाने मढहवलेली काठी, सोटा; तलवारीरे् हात हशकण्यारे् एक हत्यार. 
त्याबरोबरर् र्ामड्ार्ी एक लहान ढाल (फरी) असते. [क. ग हदगे] [सं. गदा] 
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गदगी, गजगी स्त्री. खाबंाखालर्ा दगड; ख र्ी; उथळे; तळखडा. (कर.) 
 
गदबळिे १. अहि. गोंधळिे; गडबडिे; घोटाळ्यात पडिे; २. सापडेनासे होिे. [ध्व.] 
 
गदम हव. पावसाळा संपल्यानंतर ज्या हठकािी फार हदवस ओल राहते असे स्थळ; पािथळ; हर्बड, 
दलदलीरे् (शते, जमीन). (राजा.) 
 
गदम न. गलबत थोड्ा पाण्यात असताना त्याला हदलेला टेका. पहा : गदाम (क .) 
 
गदमिे, गदमदिे अकत चक हि. उकडिे; उष्ट्मा होिे. [सं. ग् + मद] 
 
गदमद स्त्री. १. ग दमरा; उकाडा. २. अहतशय गदगदिे; तलखी; घामाघ मी. 
 
गदमळिे अकत चक हि. मळमळिे; ढवळिे. 
 
गदर, गदरी स्त्री. न. १. बडं; गदी : ‘महादजी पाहटलावरी आपि र्ालोन गदर केली.’ - मइसा १५·३३. 
२. वैर; हवर्श्ासघात; खोटा आरोप ३. दंगा; हल्ला; त फान (वा.) गदर करिे, गदरी करिे - (एखाद्याभोवती) 
गदी करिे; (एखाद्यावर) र्ालून जािे. [फा.] 
 
गदर पहा : गजर 
 
गदरिे अहि. १. फ गून हपकण्याच्या ल्स्थतीला येिे (फळ, गळू). २. घामाघूम होिे. 
 
गदरा, गदरेि हव. पहरपक्वतेस आलेले (हवड्ारे् पान, फळ). [झह.] 
 
गदि हव. गढूळ : ‘शकेंरे्हन गदलपिें । जें श द्ध प्रमेय मलैिें ।’ - रा्ा १३·३२३. [क. गदल ] 
 
गदळ, गदळपि  न. १. घाि; गढूळपिा, रेंदा, राड (प्रवाही पदाथातील) २. गाळ; कर्रा; 
मळ. ३. केर; धूळ; तूस; भसू (धान्द्यातील). ४. (सामा.) एखाद्या वस्तूतील हनरुपयोगी भाग. ५. गाळसाळ; 
हेंदळ; ध रळा. ६. माजलेले व घािेरडे गवत; रान. 
 हव. १. घािेरडे; मळकट; मलीन; गढूळ; हभकार; क्ष ल्लक; कवडीमोल; ओंगळ; हहडीस (पािी, 
मािूस, वस्तू, गोष्). २. क्ष ब्ध (मनोहवकार इ. च्या प्राबल्याम ळे). [क. गदल ] 
 
गदळ प . अव्यवस्था; गोंधळ; घोटाळा; धादंल. (वस्तू, कामकाज यातंील.) 
 हव. घोटाळ्यारे्; गडबडीरे्; घालमेली; गबाळी (कृत्य, प स्तक.). 
 
गदळिे  उहि. १. मळकट, गढूळ करिे : ‘नभ परृ्थ्वीरजें न गदळे ।’ - एभा ७·४४८. २. घालमेल 
करिे; हवसकटिे; द दचशा करिे. 
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 अहि. गवत, रान भाजून खराब होिे. (पीक, शते) 
 
गदळप्रीणत स्त्री. भयगंड. 
 
गदळांवचे सहि. गोंधळात टाकिे. (गो.) 
 
गदा स्त्री. १. लाबं दाडं्ारे् व टोकाला मोठा गोल जोडलेले एक प्रार्ीन आय ध; लोखंडी अगचळा. २. 
काबं. ३. (ल.) घाला; हल्ला; धाड. (हि. येिे, आििे.) : ‘मूळ व्यापारावर इंग्रजानंी गदा आिली.’ - के 
१७·६·३० [सं.] 
 
गदा प . १. हभकारी. २. भीक; मध करी : ‘त का म्हिे वृत झी साडं हन । गदा मागत जाती ॥’ - त गा ४१२. 
[फा.] 
 
गदाई स्त्री. एक हभके्षकरी जात; मेढे जोशाचं्या पाटलार्ी क ळी. - गागंा ३० [फा.] 
 
गदाकवक न.  (वन.) गदाबीज के हनमाि करिारा एक कवकगट. 
 
गदािा  प . कंदमय वनस्पती. 
 
गदादिे  अकत चक हि. १. उकडिे; ग दमरिे; लाही लाही होिे : ‘गदादीत काय सम रातं घाली 
।’ - राक खं. १·९. २. उकाड्ाने उबिे; घामाघूम होिे. 
 
गदाधर  प . पािी हपण्यारे् हवहशष् भाडें. [सं.] 
 
गदाम न.  (नाहवक) गलबते र्ोपडण्यास लावतेवेळी ती तराजूसारखी राहण्यासाठी दोन्द्ही बोडतानंा, 
पाण्यात लाकडे उभी करून त्यानंा बाधंतात त्या आडव्या दाडं्ा. (हेट) 
 
गदारिे  हि. १. तृप्त होिे. २.उकडिे. 
 
गदारोळ, गदरोळ, गदारोळी, गदरोळी प . स्त्री. १. मोठा गोंगाट, गजर; ओरडिे : ‘सभोंवते हमळोहन 
गोपाळ । गदरोळ कहरताती ।’ - ह १३·४५; ‘करंू गदारोळी हहरकथा ॥’ - त गा १८११. २. (ल.) मोठे पाहंडत्य; 
हनरूपि : ‘हनजमंडपन हशश पाळ । करीत होता गदारोळ ।’ - एरुस्व १२·१. ३. लढाईतील वीराचं्या आरोळ्या. 
४. लढाई; लढाईतील ध मश्चिी : ‘साडंौहन गदारोळ  । मज एने घातला आळ  ।’ - हशव १९२. ५. खटाटोप; 
प्रयत्न : ‘तेिें करहवला हा गदारोळ । गं्रथरर्नेर्ा ॥’ - हववकेझसधू. [सं. गद + आरोळ] 
गदाळिे  अहि. थकिे : ‘भोलूबाई नृत्यकारिाने गदाळून गेल्याम ळे....’ - एहोरा २१. 
 
गदाळा प . १. घाि; अनेक प्रकारच्या घािीर्ी राड : ‘जनावरारें् शिे व गदाळा बाहेर नेऊन टाकीत.’ 
- माआ ३०. २. गवत : ‘बारका गदाळा बाधंायर् ंजाळ घ्याव ंहन कोंबड्ाला धराव.ं’ - गोता २२३. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गदाळ्या हव. धादंरट; ख ळर्ट. 
 
गणदनागांठा प . बाळी- ब गडी; जडावारे् दाहगने. 
 
गदी हव. रोगी; आजारी : ‘अमृतहह हपता ंन स्वास्र्थ्यालंा वरील गदी क्षि ।’ - मोअंबरीष (नवनीत) प . 
३६९. [सं. गहदन] 
 
गदी स्त्री. गाढवी : ‘गदी मारगी लावली ।’ - एहोरा कोकिी ३६. 
 
गदी स्त्री. गोट्या खेळण्यार्ा झकवा हवटी दाडूंतली हवटी आडवी ठेवून उडवण्यार्ा लहान खड्डा; गल, 
गली. 
 
गदी हौदा (हत झीर्ा). 
 
गदीन हव. गदाय द्धहनप ि; गदाप्रवीि : ‘श्रीकृष्ट्ि म्हिे हारे भीमा जहर तंू महाभ ज गदीन ।’ - मोउद्योग 
६·१८. 
 
गदुल्या  स्त्री. उनाडक्या; थट्टा. 
 
गदेपदे, गदे्दपदे्द प . अव. १. टाळाटाळी; अळंटळं; र्ालढकल; बहािे; सबबी; लबाडीर्ी र् कवार् कवी. २. 
(सामा.) िके्कपजें; पार्पेर्; डावपेर्. [सं. गद्यपद्य] 
 
गदेरा प . गदळ; घाि. (बे.) 
 
गदेिा प . १. मोठी गादी; सभागृहात प ष्ट्कळ मंडळी बसतील अशी केलेली बरीर् लाबंरंुद पातळ गादी 
: २. हत झीच्या मानेवर घातलेली उशी. (बसिाऱ्यास दोर टोर्ू नये म्हिून.) [झह. गिी] 
 
गदेिा प . हनरहनराळे आकार द्यायर्ी ऐरि. 
 
गदोगदो, गद्ना, गदनारी हिहव. भरभर. [हि. र्ालिे.] 
 
गद्गद, गद्गदध्वणन, गद्गदध्वनी, गद्गद वािी प . स्त्री. अंतःकरि उर्बंळून आल्याम ळे तोंडातून 
हनघिारा अडखळता झकवा अस्पष् आवाज, उमासा; जोरार्ा ह ंदका; दाबलेले रडिे. [सं.] 
 
गद्दा प . गदेला; मोठी गादी. (ना.) [झह. गिी = गादी] 
 
गद्दा स्त्री. भात : ‘सव्वा मि गिा वो, गिा हदली खात्या व.....’ - एहोरा २·१२२. 
 
गद्दार हव. बडंखोर; हवर्श्ासघात करिारा; रोह करिारा. [फा.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गद्दारी स्त्री. बडंखोरी; बेइमानी; धमचरोह; देशरोह : ‘१९४७ साली आम्ही झहद स्थानशी गिारी केली.’ - 
सोबा १५. 
 
गद्दी, गद्दी जमीन स्त्री. नदी झकवा तलाव याचं्या काठर्ी मळईर्ी जमीन, मळई; मळी. २. अव्वल 
प्रतीर्ी भातजमीन. 
 
गद्धा प . गाढव. (ल.) मूखच. [सं. गदचभ] 
 
गद्धागद्धी स्त्री. म लारं्ा एक खेळ. 
 
गद्धारा प . तलवारीर्ा एक प्रकार. 
 
गदे्धकोट प . पत्त्यारं्ा एक खेळ : ‘हनदान गदे्धकोट खेळू.’ - आआश े५९. 
 
गदे्धपंचणवशी स्त्री. ज्या काळात मन ष्ट्य मूखचपिाने, अहवर्ाराने वागतो असा परं्हवशीच्या आसपासर्ा 
ऐन तारुण्यार्ा काळ. 
 
गदे्धमल्हार प .  (झनदाथी) १. गाढवाचं्या ओरडण्यार्ा हमलाफ. २. (ल.) वाईट, ककच श गािे इ. 
३. (ल.) मूखच मािूस. [झह.] 
 
गद्य न. १. सामान्द्यतः आपि जसे बोलतो झकवा हलहहतो ते भाषेरे् रूप; िंदोर्रि इ. रे् हनयम न 
लावता वापरली जािारी सामान्द्य व्यवहारातील भाषा; (सामा.) िंदोरहहत प्रबंध, लेखन, भाषा. २. साधी 
वाक्यरर्ना. ३. (ल.) अरहसक, बेर्व, कंटाळवािे हववरे्न, नीरस लेखन. 
 
गद्यकाव्य न. काव्यमय हवर्ारारं्ी व कल्पनारं्ी गद्यमय माडंिी. [सं.] 
 
गद्यगीत न. गद्यरूपात केलेला भावनाहवष्ट्कार. [सं.] 
 
गद्यपद्य  न. १. िंदोरहहत व िंदोबद्ध रर्ना. २. (ल.) िके्कपजें; डावपेर्; कपट; कारस्थान; 
कावा; क लंगडे; दगा. पहा : गदेपदे [सं.] 
 
गद्याि, गद्यान न. ४८ ग ंजा वजनारे् प्रार्ीन काळात वापरले जािारे सोन्द्यारे् नािे : ‘या लेखात 
गद्यान नावाच्या स विचनाण्यार्ा उल्लेख आहे.’ - पहंव २८. 
गधडा प . १. गाढव (हतरस्काराथी वापरतात.). २. अजाि. [झह. गद्धा] 
 
गधुळिे, गधूळ उहि. गढ ळिे. पहा : गढूळ 
 
गधेघाट  प . ढोरारं्ा कोंडवाडा. [व.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गधेिोट  प .  (क स्ती) (गाढव े भाडंतात त्यावळेच्या कृतीवरून) क स्तीतील एक डाव. 
आपल्याला कोिी खाली धरले तर आपला हात जोडीदाराच्या दोन्द्ही पायाचं्या आतून घालून जोडीदारार्ी 
माडंी आपल्या पजंाने धरून त्यार् बाजूने आपि हफरून जोडीदाराला र्ीत करण्यार्ा डाव. 
 
गध्यागाढव प . गावाच्या हशवरे्ा दगड. (नाहशक) 
 
गनगन १. गोलगोल, हरकाम्या फेऱ्या. (हि. मारिे) २. अंघोळ. 
 
गनमेटि न. ताबंे, जस्त व कथील याचं्या हमश्रिाने बनलेला धातू. 
 
गना प .  (हविकाम) कापड हविताना आडव ेघालायरे् सूत धोट्यातील ज्या काडंीवर ग ंडाळतात 
ती काडंी; गिा. 
 
गणनमत  न. द ःखात स खार्ी गोष्. [फा.] 
 
गणनमत, गणनमात स्त्री. लूट; हमळकत; बरकत; हवप लता. [फा.] 
 
गणनमाई  स्त्री. १. शत्ररू्ी धाड, लूट; हल्ला. २. गहनमी कावा; गहनमी लढाई : ‘शत्ररू्ें सामान भारी 
आल्यास ब िगें एकीकडे लावनू द्यावें, आहि खडी फौज करून आज या ठाण्याजवळ, उद्या द सऱ्या 
ठाण्याजवळ याप्रमािे गहनमाई करावी.’ - ऐलेसं ६·२७९६. 
 
गणनमात स्त्री. १. ईर्श्री कृपा; आशीवाद; दया. २. र्ागंली गोष्, कृत्य. [फा. गनीमत] 
 
गणनमी कावा, गणनमी िढाई १. पळप टी लढाई; कजाखी. अगोदर भ्यालो असे दाखवनू शत्रलूा पाठीवर 
घ्यायरे् व तो अडर्िीच्या जागेत आला असे पाहून त्याच्यावर जोराने उलटून हल्ला करायर्ा व त्यार्ा फन्ना 
उडवायर्ा. समोरासमोर लढाई न करता य क्तीने, आडमागाने शत्रलूा जेर करिे. शत्रूंशी लढताना मराठे या 
रीतीर्ा अवलंब करीत : ‘आम्ही गनीमी काव्यानें राहतो....’ - भाब ५८. २. (ल.) लबाडीर्ी य क्ती; लपंडाव; 
कपट प्रयोग. 
 हव. कपटी. 
 
गनीम, गिीम प . १. शत्रू; वैरी : ‘गनीमाच्या देखता ंफौजा । रिशराचं्या फ फच हरती भ जा ।’ - दास 
१९·९·२५. २. र्ोर; ल टारू : ‘सेख हनजाम गनीम संगमेर्श्रास आला.’ – इऐ ५·५०. ३. (साकेंहतक) 
मराठ्यानंा म सलमानानंी हदलेले नाव : ‘गनीमानंी मस रास वढेा घातला.’ - इमं ३७. [फा.] 
गनूदन ड लकी. (हि. घेिे.). 
 
गन्जूर प . वखार; खहजनाय क्त जागा. 
 
गन्या हव. बावळट. 
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गन्यागंप्या हव. अजागळ. (अहह.) 
 
गन्िा हव. अहभमंहत्रत. 
 
गन्सी स्त्री. समशीतोष्ट्ि कहटबधंात आढळिारी द धाळ गायनर्ी एक जात. 
 
गप, गप्प हव. स्तब्ध; र्ूप; शातं; हनश्चल. 
 हिहव. गडप; ठावहठकािा न लागेल अशा प्रकारे. [ध्व.] (वा.) गप, गप्प करिे - १. गट्ट करिे; 
मटकाविे. २. गडप करिे; नाहीसे करिे. ३. र्ूप करिे; गप्प बसविे. 
 
गप, गप्प स्त्री. १. सामान्द्य बोलवा; उडत बातमी; अफवा; वाता; आवई. २. हनरथचक बोलिे, 
भाषि, बकवास; हरकामी वटवट; बाता. ३. खोटी बनावट हकीगत; हमर्थ्या गोष्. [फा. गोफतन, गप्] (वा.) 
गप उठविे, गप्प उठविे - अफवा पसरहविे. गप छाटिे, गप्प छाटिे, गप तासिे, गप्प तासिे, गप 
झोकिे, गप्प झोकिे - एखाद्या बातमीर्ी र्र्ा र्ालविे; हरकाम्या बातम्या पसरविे : ‘आम्ही कवी कवीना 
रीहत नव्हें िाहटतोंहर् लाख गपा ।’ - मोरोपतं. गप मारिे, गप्प मारिे - (बोलण्यातली) थाप मारिे. 
 
गपई स्त्री. सूत ग ंडाळण्यार्ी पट्टी. 
 
गपकन, गपकर, गपणदशी हिहव. अकस्मात; तडकाफडकी; एकदम; एकाएकी िंालेल्या गोष्नच्या 
आवाजासारखे. (हि. धरिे, बसिे, हगळिे, खािे, मारिे, पाहिे, उर्लिे.) 
 
गपका प . १. आवाज होऊन गट्ट केलेला घास; गटंग ळा; मटका. (हि. मारिे.) २. (ल.) हात मारिे; 
लार्. (हि. मारिे.) ३. हलका ढ स्सा, ग िा. (हि. मारिे.) [ध्व.] 
 
गपगप, गपगपा, गपागप, गपापा, गपापून हिहव. उतावीळपिे मटकावताना, हगळताना होिाऱ्या 
आवाजासारखे. [क. गपगपहतन्न ] 
 
गपगार हव. शातं; स्तब्ध; आवाज न करता; हालर्ाल न करता : ‘गाव गपगार होतं’ - गागो ४८. 
 
गपणगरी  स्त्री. वाता; माहहती; क िक ि; आवई; स गावा : ‘..... शास्त्रीबाबार्ा (गंगाधरशास्रयाच्या 
ख नार्ा) प्रकार जाला यार्ी गपहगरी गायकवाड सरकारास तशी आम्हासहह बह त...’ - शादव े१६६. 
गपचप, गपचीप  न. सायीमध्ये किीक मळून तळलेले पकान्न. 
 
गपचीप, गपचूप; गप्पचीप, गप्पचूप हिहव. हनवातंपिे; हनश्चलपिे; म काट्याने; न बोलता. 
 
गपछप, गपशप, गपसप  स्त्री. हरकामटेकड्ा गप्पा; र्काट्या. [फा.] 
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गपा, गप्पा, गफ्फा स्त्री. अव. हरकाम्या बाता; बडबडी; र्काट्या : ‘न साथचक लटक्या साऱ्या 
गपा ।’ - राला ८७. पहा : गप. (वा.) गपा मारिे, गप्पा मारिे, गफ्फा छाटिे, गपा मारिे, गप्पा मारिे, 
गफ्फा मारिे - अनेक लहानमोठ्या हवषयावर फार गंभीर न होता मोकळेपिाने बोलिे : ‘समोरच्या र्ाळीत 
गप्पा िाटीत बसायर्ी त्यार्ी एकदोन हठकाि ंवासूला ठाऊक होती.’ - हशदोरी ३५. 
 
गपाटा प . थाप; गप्प; बात (हि. मारिे.) : ‘कृष्ट्िराव नावंाच्या म ंबईकरानें महाराजाचं्या म लाखतनत 
बरेर् गपाटे मारले.’ - हवहक्षप्त २·५३. [झह.] 
 
गपािा प . बकािा; मोठा घास (भाजलेले दािे, कोरडे खािे यार्ा.). 
 
गपापिे  अहि. वटवट, बडबड करिे. 
 
गपाऱ्या  हव. वटवट् या; बडबड या; बरळिारा; बाताड या. 
 
गपांडा प . फार मोठा घास; बकािा : ‘आंबटगोड मोहर ओरबाडून (संहदपान) त्यारें् गपागप गपाडें 
मारीत होता.’ - हपा ११६. 
 
गप्पागोष्टी स्त्री. अव. १. गोष्ी; कथा; हकीगती; खबरबखर. २. बकवा; बाता; हरकामी वटवट. 
३. हशळोप्याच्या गोष्ी; हरकामपिरे् बोलिे. (हि. करिे, हाकिे.) 
 
गप्पाघोळ प . अडगळ. 
 
गप्पाटप्पा पहा : गप्पागोष्टी : ‘गप्पाटप्पात वळे घालवायर्ा त्यारं्ा नाद काही स टला नव्हता.’ - द दचम्य 
१.४२. 
 
गप्पाड्या हव. थापा मारिारा; न घडलेल्या गोष्ी घडल्या आहेत अशा प्रकारे बोलिारा; खोटाडा 
: ‘पि त्यारं्ी नाव ेया गप्पाड्ा गं्रथकारास कशी समजली?’ - जोफ  ६९. 
 
गप्पाबहाद्दर हव. खूप गप्पा मारिारा; गोष्ीवेल्हाळ; गप्पीष् : ‘आम्ही पोरेही लवकरर् गप्पाबहािर 
बनलो.’ - हमरास ३३१. 
 
गप्पाष्टक न. वटवट; बडबड; हरकामपिाच्या गोष्ी. (हि. करिे, मारिे.) 
 
गप्पाष्टक्या, गप्प्या, गपोडा, गपोड्या, गग्प्पष्ट, गप्पी, गप्पीस्त, गप्पीदास, गप्पीनाथ  हव.
 बाता िंोकिारा; वटवट् या; गोष्ीवले्हाळ; थापाड्ा; बाताड्ा. 
 
गफित  स्त्री. १. हनष्ट्काळजीपिा; बेसावधपिा; हयगय; द लचक्ष; गैरसावधपिा; अहवर्ार; र्ूक; 
दोष; गलती : ‘करारातं दोघाचं्या िंाली काहंन झकहर्त गफलत ।’ - ऐपो ३९५. २. हयगयीम ळे वस्तू 
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हरवल्यार्ी ल्स्थती; हनष्ट्काळजीपिाने नाहीसे होिे, न सापडिे. ३. अव्यवस्था; गोंधळ; घालमेल; (पदाथच, 
वस्तू यारं्ी) [फा. गफ लत] 
 
गफितिे उहि. १. गैरसावधपिाने गमाविे, पाडिे, गळिे, हरविे. २. अव्यवल्स्थतपिे भेसळ 
करिे; स्थानभ्रष् करिे; ढवळाढवळ करिे; गोंधळ करिे; हवस्कटिे. 
 
गफिती, गफित्या हव. १. नेहमी वस्तू हरहविारा, नेहमी भलत्या हठकािी वस्तू ठेविारा; 
हवसराळू; गैरसावध; हलगजी. २. लबाड, अहवर्श्ासू. 
 
गबकन, गबकर, गबगब, गबागब, गबगबा, गबा, गबाबा, गबाबून पहा : गपकन इ. 
 
गबका पहा : गपका 
 
गबगबिे अहि. १. अहतशय पडशाने झकवा खोकल्याने हपडिे. २. अश्रूंनी डोळे भरून येिे. [ध्व] 
 
गबगबिे अहि. १. गबग बीत, लठ् ठ होिे. यार्ा व्य त्िमानेही उपयोग करतात. २. भरगच्च हदसिे, 
होिे; प्रफ हल्लत हदसिे. [सं. गभच.] 
 
गबगबीत हव. हिहव. १. ग बग बीत; त ंद; लठ्ठ; मासंल. २. भरदार; दळदार; रसभहरत (फळे). 
३. मसालेदार पदाथांनी पूिच भरलेली (पोळी, करंजी इ.) ४. भरपूर; भरगच्च : ‘तेिें पात्रें भरली गबगबीत ।’ 
- महहकथा ३३·१९९. 
 
गबदुि पहा : गुबदुि 
 
गबदुल्ला, गबदू, गबदूि हव. ठेंगू व बळकट; घटमूठ बाधं्यार्ा; लठ्ठ व मजबतू; वाटोळ्या अंगार्ा; 
गलेलठ्ठ. [झह. गबदल] 
 
गनबा प . ज न्द्या स ती कापडारे् हशवनू फ ले वगैरे काढून केलेले जाजम. 
 
गबर, गब्बर स्त्री. प . १. सोन्द्यारे् एक नािे. २. (ल.) अशी नािी ज्याच्यापाशी प ष्ट्कळ आहेत असा 
मािूस; श्रीमंत व्यक्ती. 
 हव. श्रीमंत; रव्यसंपन्न; धनवान : ‘श्रीमान् प रुष आहि दरोडेखोर यामंध्यें वास्तहवक वाटतो 
हततका फरक नाहन. दोघेही द सऱ्याच्या हवत झावरर् गबर होतात.’ - सहर्ाहरिी ६०. [झह.] 
 
गबरगंड हव. पैसेवाला; श्रीमंत : ‘बघता बघता हदडकीला महाग असलेला नाना र्ागंला गबरगंड 
िंाला.’ - व्यंमाक ७५. 
 
गबरू प . १. रूपवान व सशक्त मािूस. २. (ल.) श्रीमंत व्यक्ती; मातबर झकवा मालमत झा असलेला 
मािूस. पहा : गब्रू 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गबागबा हिहव. िंरिंर; भरभर; घाईगदीने : ‘अंबाडीर्ी भाजी मी येहर्ती गबागबा ।’ - तीसा २७५. 
 
गबान हव. स पीक; फायदेशीर; नफा देिारी. (जमीन, देश, व्यापार इ.) (राजा.) 
 
गबान, गबानी न. स्त्री. हकफायत; नफा; फायदा; लाभ. (राजा.) 
 
गबारा प . तलावार्ा मध्यभाग. 
 
गबाळ हव. हनरूपयोगी; टाकाऊ : ‘भोंवते मेळवहून गबाळ ।’ - त गा १८१६. पहा : गाबाळ 
 
गबाळ हव. पािथळ. (गो.) 
 
गबाळ, गबाळगं्रथ, गबाळिे, गबाळी, गबाळ्या पहा : गाबाळ 
 
गबाळगं्रथी हव. वेंधळा; गोंधळ्या; गरीब : ‘महाराष्ट्र साधा आहि गबाळगं्रथी आहे.’ - इंप ९२. 
 
गबेिे न. घमेले; कोळंबे; लाकडार्ी पाटी (हर्खल, र् ना इ. वाहून नेण्यार्ी). (को.) 
 
गबॉ, गब्बा, गबा, गब्बोटा प . केळीच्या ख ंटार्ी सोपटे. (गो. बे) 
 
गब्बू हव. लठ् ठ व ठेंगिा; ग बग बीत. पहा : गबदूि. २. (ल.) ऐपतदार; श्रीमंत; गबरू. ३. 
भरभराटीरे्; श्रीमंत (शहर इ.). [सं. गभच] 
 
गब्रा स्त्री. हपकावरील कीड. (ज्वारी, मका, ऊस इ. च्या गाभ्यातील.) [सं. गभच] 
 
गब्रू हव. १. पठ्ठा; बहािूर. परािमी. २. स ंदर; तरुि. ३. गर्मवष्ठ; खोटा; हवद्वान; हवद्वते झर्ा आव 
आििारा. पहा : गबरू [झह.] 
 
गभर स्त्री. तोफेर्ा एक प्रकार. 
 
गभग्स्त, गभस्ती  प . सूयच : ‘जैसा प्रगटहलया गभस्ती । अशषेही मागच हदसती ।’ - ्ा २·२६१. 
[सं.] 
 
गभीर, गंभीर हव. १. खोल; अगाध (सम र, नदी) : ‘हवमल हृदय त िंें पोत गंभीर वारा ।’ - म रामा 
अयोध्या ५७. (हा शब्द बह धा लाक्षहिक अथाने वापरतात.) २. शातं; सोशीक; भारदस्त; धीरार्ा. ३. 
हवर्ारशील; हववकेी. ४. आतल्या गाठीर्ा; खोल मनार्ा झकवा हवर्ारार्ा. ५. घन; भरदार; उिाम (मेष, 
झसह, प्रवाह इ. र्ा ध्वनी.) ६. भयकारक; काळजी करण्यासारखी. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गभीरतामापी प . सागरतळार्ी खोली मोजण्यारे् उपकरि. 
 
गम प .  (क्व.) रोख; कटाक्ष; िंोक; कल; अहभप्राय; पेर्; धोरि; आशय (भाषि इ. र्ा). 
 
गम प . स्त्री. १. संयमन; कानाडोळा; क्षमा; द लचक्ष (अपराधाकडे). (हि. करिे, खािे, येिे.) २. हवराम; 
थोडे थाबंिे; अवसान. (हि. खािे.) [फा. गम = द ःख] (वा.) गम खािे - धीर धरिे; क्षमा करिे; सोसिे; 
शातं राहिे. 
 
गम प . १. एक मलम; गमपलास. २. हर्कटहवण्यार्ा रव. [इं.] 
 
गमक न. १. दाखला; प रावा; कारि. २. आर्श्ासन; आश्रय; अंगीकार केल्यार्ा प रावा; साक्ष; मंज री; 
आधार; प्रमाि; कसोटी. ३. खूप. 
 हव. सूर्क. [सं.] 
 
गमक स्त्री.  (संगीत) तान; ऐकिाऱ्याला आनंद वाटेल अशा तऱ्हेने स्वराला कंप देिे. [सं.] 
 
गमक, गमका प . १. तोरा; हमजास; र्ाळा; नखरा; डौल : ‘नयनारे् हािी भाले, र्ाले करीत गमके 
।’ - प्रला ११२. २. गवच : ‘इंरधन ष्ट्यार्ा गमक । तृित च्ि म्या ंकेला ।’ - वसेीस्व ४·९४. 
 
गमकचाणळती हव. स्त्री. आलाप घेिारी : ‘सवच गमकर्ाहळती गानी : सरस्वती’ - रुस्वन १०५. 
 
गमखोरी स्त्री. १. गम खािे; शातं राहिे; क्षमा करिे; सोसिे. २. ग न्द्हा; ग न्द्हेगारी : ‘तथाहप 
इकडून गमखोरी कोिे प्रकारे जहाली आहे हे त म्हासं ठावकेर् आहे.’ - पेद २५·६ 
 
गमणगनी, गम्गीनी स्त्री. द ःख : ‘हें ऐकून हदलास बह त गम्गीनी व खपगी जाली.’ - पया ४६७. 
 
गमगीन हव. द ःखी; उदास : ‘संध्याकाळर्ा ओिंरता प्रकाश गमगीन आहि गंभीर असतो.’ - स्मरि २५१. 
 
गमजा, गम्जा प . १. तोरा; ऐट; हमजास; अक्कड; गवच; ताठा : ‘सं्ानन सत्करूिेवारं् हन महतरे् न 
र्ालती गमजे ।’ - मोहवराट ६·१२०. २. थाटमाट; शृगंाहरक नेत्रकटाक्ष; नखरेबाजी; म रका; र्ोर्ला; हतरप्या 
दृष्ीने पाहिे; हावभाव; नटिे; फ गिे (िानि कीरे्); कामहवकारारे् कृहत्रम प्रदशचन; र्ाळे : ‘तेहह ठाके ठ मके 
बह तापंहर । गमजा उत झम हतयेर्ा I’ - स्वाहद २·३·१७. ३. हदमाख; दाडंगेपिा; र्ावटपिा; हधटाई; अमयादा 
(बायकोर्ी नवऱ्याशी, म लार्ी बापाशी, र्ाकरार्ी धन्द्याशी इ.) बह धा अनेकवर्नी प्रयोग. ४. (सामा.) 
र्ोर्ले; र्ाळे; रे्ष्ा. [फा.] (वा.) गमजा करिे, गम्जा करिे - १. हदमाख दाखहविे; गवच करिे. २. मजेत 
असिे. (माि) ३. उच्िंृखलपिाने वागिे; र्ाळे करिे : ‘गमजा कहरता ंमझन उमजाना, हें स ख न प ढे पडेल 
वजा ।’ - राला ८५. गमजा, गम्जा चाििे - अमयाद वतचन खपवनू घेिे. गमजा न चाििे, गम्जा न चाििे, 
गमजा न चािू देिे, गम्जा न चािू देिे - र्ाळ्यानंा अवसर न देिे, हनयंत्रि असिे. 
 
गमजा स्त्री. आळस. 
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गमिूक  स्त्री. हरकामे र्ाळे; खेळ. 
 
गमिे अहि. १. आळसाने काम करिे; स स्तपिाने झकवा हळूहळू काम करिे; हनरुत्साहाने, रेंगाळत 
जािे; खेळिे; घ टमळिे; रखडिे; रमत रमत हफरिे. २. मजेने वाटेल तसा वळे घालविे. [सं. गम = जािे] 
 
गमिे अहि. १. शोभिे; पसंत पडिे; आवडिे : ‘तशी न यम ना गमे जहश गमे हनझलपापगा ।’ - केका १०८. 
२. हदसिे; वाटिे; आढळिे : ‘किचवध हक्षहतपाच्या हर्त झास गमे क्षिक्षिी लहटका ।’ - मोकिच ६·१. काव्यात 
गहमजे असे रूप आढळते : ‘्ानें ्ेय गहमजे ।’ - ्ा ४·१४१. ३. बरे वाटिे; र्ैन पडिे; करमिे : ‘म्हिे 
कृष्ट्िाहवि कैसें त म्हा ंगमे ।’ - त गा २३. ४. काळ काढिे; राहविे; कंठिे. [सं.] 
 
गमत, गंमत स्त्री. १. स खासमाधानारे् कालिमि; र्ैन. २. करमि कीर्ी, र्ैनीर्ी वस्तू, हवषय, 
व्यापार, साधन. [सं.] 
 
गमत न. गाबड्ावाटे झकवा गलबताच्या तळच्या फळ्याचं्या साधं्यातून आत (गमताडात) आलेले 
पािी. (को.) पहा : घमत (को.) 
 
गमत, गमडी, गमताड, गमताडी स्त्री. १. गमत सार्ण्यार्ी गलबतातील जागा. २. गमत; गलबतातील 
गाळ पािी. 
 
गमतरमत हिहव. आळसत खेळत; रखडत; रेंगाळत; घ टमळत; ग ंगत; हळू हळू (जािे, येिे, खािे, 
काम करिे.). (प्र.) रमतगमत. 
 
गमती, गमत्या हव. करमिूक, मनोरंजन करिारा, हवनोदी; द सऱ्यार्ा काळ स खाने जाईल असा 
हास्यहवनोद करिारा. (मािूस, व्यक्ती, प्रसंग.) 
 
गमतीदार हव. मजेदार; हवनोदी. 
 
गमदसडा, गमदासडा, गमदासरा हव. खेळिारा; खेळ्या; र्ाळे करिारा; रेंगाळिारा; 
रखडिारा; आळसाने, स स्तपिाने काम करिारा. 
 
गमन न. जािे; हलिे; जाण्यार्ी हिया; प्रयाि. [सं.] 
 
गमनयोनयता स्त्री.  (शाप.) गहत प्राप्त होण्यार्ा धमच. 
 
गमनागमन न. जा- ये; येरिंार; वारंवार जािे - येिे. [सं.] 
 
गमनी हव. १. (हशवी) ल च्चा; सोदा; ग लाम; हरामखोर; दगलबाज. २. मात्रागमनी; आईच्या 
खाटल्यावर जािारा. [सं.] 
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गमनीपि न. मात्रागमनीपिा; कपटीपिा; नीर्पिा : ‘बोडसेकर राजे हाटेझसग सरदारानंी 
स्थाहपले होते. यास अष् भया यारे् भाऊबंद यािंी गमनीपि करून राज्यात न दबता....’ - पेद २९·२३०. 
 
गमनीय  हव. १. जायला, पोर्ायला योग्य, गम्य; जायला स लभ. २. आिमण्याजोगे. ३. स घड; 
स गम; साधण्याजोगे; प्राप्य; संपादनीय. 
 
गमिा स्त्री. फ लिंाडार्ी क ं डी. (काशी) 
 
गमवड  बरे न वाटिे; न करमिे. (व. घाटी) 
 
गमणविे, गमाविे, गमाणविे अहि.  (ल.) नायनाट होिे; मरिे. 
 उहि. हरहविे; पाडिे; हरपिे; साडंिे; उधळिे; घालविे. (वस्तू, वळे, प्रकृती) : ‘स्वयं बोधा 
िीडावळे  । गमवीत  असे ।’ - ऋ ७७; ‘का ंरे गमाहवल्या गाई ।’ - त गा १८८. [सं. गम = जािे] 
 
गमावा हव. र्ालून जाण्यार्ा, आिमि करण्यार्ा (मागच) : ‘नाना उहदतें हदवाकरें । गमावा माग च हदठी 
भरे ।’ - ्ा १७·१७८. [सं. गम] 
 
गमाव,ू गमाऊ हव. घालहविारा; हरहविारा : ‘आलें  हें नावं गमाऊं ।’ - संग्रामगीतें ८२. 
 
गमासीस प .  (फळिंाडात- पपनस, मोसंबी) झडक येण्यार्ा रोग. 
 
गमी स्त्री. १. शोक; द ःख : ‘गमी करून कोिास न बोलता ंदाखल जाले.’ - मइसा ७·१४२. २. द खवटा 
: ‘वस्त्रें गमीर्न..’ - मइस ७. [फा. गम] 
 
गमेि न. घमेले; पाटी; पहा : गबेिे 
 
गम्य हव. १. गमनीय; जाण्याजोगे झकवा जाण्यायोग्य; स लभ : ‘तेथ आम्हा नेईं सामर्थ्यें त ज खगा असे 
गम्य ।’ - मोआहद ४·९५. २. (शब्दशः व ल.) हमळण्याजोगा. ३. प्राप्य : ‘ऐसें अगाध माहात्म्य । जें 
सकळमागैकगम्य ।’ - ्ा ११·७३. ४. जािण्यासारखा; समजण्यासारखा; स लभ. समासात - अन मानगम्य, 
अभ्यासगम्य, म्हिजे अन मान, अभ्यास इ. नी समजण्यास योग्य (आहे झकवा होते.). 
 न. प्रवशे; पहर्ान; पहरर्य; ्ान; माहहती. (हि. असिे.) 
 
गम्यमान हव. ्ेय; जािण्याजोगे. 
 
गय स्त्री. १. माफी; क्षमा. २. उपेक्षा; द लचक्ष; हयगय. (वा.) गय करिे - १. र्ूक, अपराध माहीत 
असूनही द लचक्ष करिे; क्षमा करिे; दया दाखविे : ‘पोराबाळारें् नाव काढलेस म्हिूनर् एक वळे गय केली.’ 
- भाब ं६२. २. सूट देिे : ‘इतके हदवसार्ी मला गय करा म्हिजे िंालं.’ - मल्स्थ २३९. ३. िंोपी जािे. 
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गयगोळा पहा : गईगोळा 
 
गयतमयत, गयामयत, गयामत हव. मेले गेलेले; नाहीसे िंालेले : ‘दरम्यान सरंजामदार लोक 
गयतमयत होत गेले.’ - इनाम ३६. [सं. गत + मृत] 
 
गयफ हव. गैब; ग प्त : ‘भाऊसाहेब व जनकोजी झशदे यारं्ी गत कैसी जाली.... गयफ जाले झकवा 
अकस्मात गेले....’ - भाब १२०. पहा :गायब [अर. गइब] 
 
गयबान्या हव. बावळट. [व.] 
 
गयरव, गणहवर प . हववाहातील हनरोपार्ा समारंभ. 
 
गयवडा  प . दैन्द्य; दीनवािी ल्स्थती : ‘मागा तो यद रावडा गयवडा नाशील त्या आवडा ।’ - आस  
५. 
 
गया प . गळा : ‘मायबाई मना संसार घटना । गयाना र्रंहार एक दाहगनाग मना ।’ - शके ३०१. 
 
गयाराम  प . एक राजकीय पक्ष सोडून स्वाथच, भाडंि इ. कारिानंी द सऱ्या पक्षात जािारा. 
 
गयाि, गयाळ, गयाळी हव. १. हबनवारस. २. पडीक; सोडलेली; टाकलेली (हमरास, वतन, जमीन, 
घर) : ‘गावं गयाळी पडलें .’ - थोमारो २·१६५. ३. परागंदा; देशोधडी िंालेला (मन ष्ट्य, क ट ंब). (राजा) ४. 
बेपवा; हभकार; नालायक. ५. अजागळ; गर्ाळ; बावळा; गाईसारखा हभत्रा; गरीब; गबाळ : ‘गयाळार्ें काम 
हहतार्ा आवारा ।’ - त गा ३१२८. ६. ज्याला स्वतःला ्ान नाही व साहंगतलेले समजत नाही असा; मूखच; 
गैदी; ख ळा; भोंगळस ती; अव्यवल्स्थत; गोबरागिेश (मन ष्ट्य). ७. अयोग्य; घाि; फ सकी; वाईट (वस्तू.) 
[सं.] 
 
गयािी  हव. गाव सोडून गेलेले - बदलापूर ३८७. 
 
गयावया  स्त्री. क्षमेर्ी यार्ना; हवनविी; प्राथचना; आराधना; काक ळती; करुिा भाकिे. (हि. 
करिे.)  हिहव. अहत लीनतेने;करुिास्पद रीतीने; अजीजीने; दीनवािीपिाने. 
गयावजयन न.  (अप.) गयावदचन, गयावधचन; गयेला जाऊन करायरे् झपडप्रदान व तीथचश्राद्ध : 
‘हपतर उद्धराव ेआपि । गयावजचन करोहनया ं।’ - एभा २३·३७८. [सं.] 
 
गयावळ  प . १. याते्रकरंूर्ी तीथचयात्रा करहविारा हभक्ष क, पडंया; प जारी : ‘गयावळ ते गंगेरे् । 
गंगापूतें ।’ - दाहव ४७४. २. (ल.) आर्ारहवर्ारहीन, भ्रष् मािूस; धमचशास्त्राप्रमािे न र्ालिारा; महलन; 
आर्ारहीन हभक्ष क, भट. ३. हनष्ठ र मािूस. (गो.) ४. (ल.) लोर्ट. 
 
गयावळ, गयापुत्र प . १. हर्कू्क; घालवडेा, वडे पाघंरलेला मन ष्ट्य. २. बावळट. पहा : गयाळी 
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गयाळ बालक. 
 
गयेंदी स्त्री. हर्खलामध्ये असिारी टोकदार तोंडार्ी मासोळी. 
 
गय्या हव. मूखच; अडािी. पहा : गयाि ६ (गो.) 
 
गर प . गाभा; दळ; गीर; मगज (फळातील). [सं. गृ, गभच] 
 
गर प . हभरक ं ड; खोबरे; भेंड; सत्त्व. 
 
गर अ. फारसी प्रत्यय. कर, कार, करिारा या अथी. उदा. हसकलगर, बाजीगर. [फा.] 
 
गर प . न.  (ज्यो.) अकरा करिातंील पार्वे करि. 
 
गर प . न. हवष, हलाहल. [सं.] 
 
गर स्त्री. १. घोड्ाच्या िातीतील, घशातील झकवा मानेवरील एक रोग अथवा खाज. (हि. भरिे.) 
२. खरारा न केल्याम ळे घोड्ाच्या अंगावर जमलेला मळ. 
 
गरऊ प . गवच; ताठा : ‘वैक ं ठा गरऊ खाडंहवला ।’ - हशव ३१७. 
 
गरक् प . गळ. 
 
गरक, गडक हव. १. गकच ; मग्न; हवमग्न; ब डालेले (जलाहदकामध्ये). २. झर्तनात हनमग्न; गढलेला; 
ग ंतलेला; हवर्ारात र्ूर. ३. (ल.) हनमग्न िंालेला; तल्लीन; ग्रस्त; आसक्त; वाहहलेला. ४. गाढ; गडद; घोर 
(िंोप). ५. हरवलेला; अदृश्य; नाहीसा िंालेला; गडप; नायनाट िंालेला; नष्; मृत. [फा. गक्च] (वा.) 
गरक, गडक करिे - खािे; हगळिे; दगलबाजीने आपहार करिे. (ठेव इ.) 
 
गरकिे  अहि. १. लवकर म रिे; हभनिे; आत हशरिे. २. दर्किे; ब जिे; घाबरिे; गोंधळिे. 
 
गरकन, गरकर, गरणदशी, गरकंडा, गरकांडा, गरकांडी, गरकी, गरगंडा पहा : णगरकन इ. 
 
गरका प . १. घेर; वढेा; परीघ. २. घेरिे; वढेा घालिे; गराडा. ३. वाटोळा, मंडलाकार फेरा; गरगरा 
हफरकी; हगरकाडंी; र्क्कर; हघरटी; प्रदहक्षिा. (हि. घालिे, घेिे, मारिे, बसिे.) : ‘मग परमस्नेहार्ा ख ंट 
उभवोन । गरके घाहलती त्यासवें ।’ - नव २४·१५५. ४. (ल.) घोटाळा; ग रफटा; गूढ; घोळ. ५. 
शेंडीभोवतालर्ा घेरा. ६. शतेातील नाद रुस्त, पडीत, वाटोळा जहमनीर्ा त कडा. [अर. गक्च] 
 
गरकी स्त्री. गरगर हफरिे; हगरकी : ‘त्या गरक्याचं्या िंपाट्यात त्यारं्ी वसंतमाधवावर नजर ठरेनाशी 
होऊन....’ - मंज  ५६. 
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गरकू, गरखी स्त्री. काबंीला लहान लाकडार्ा त कडा बाधूंन करतात ती आकडीसारखी काठी (फळे 
इत्यादी काढण्यार्ी). (को.) 
 
गरकी प . दाटी; गदी. (क .) 
 
गरको प . स्त्री. एका जातीर्ा लसूि. याला दपच कमी असतो. 
 
गरगच्चा  प . गलबला; गोंगाट. (सामा.) आरडाओरडा; गवगवा. पहा : गरगशा. [ध्व.] 
 
गरगट, गरगड, गरगटा, गरगडे प . न. १. एकत्र वाटलेल्या झकवा उगाळलेल्या अथवा कढवलेल्या 
प ष्ट्कळ प्रकारच्या औषधारें् सरबरीत हमश्रि; बाळंहतिीर्ा काढा; दाट हमश्रि. २. भाकरीसाठी दाट आमटी 
इ.; भाजीपाला, डाळ, पीठ यारें् सरबरीत हमश्रि; कालवि. ३. (थटे्टने) अहतशय पािी राहून पर्पर्ीत 
बनलेला भात झकवा इतर खाद्यपदाथच. ४. खाली उरलास रला सरबरीत गाळसाळ (औषध, काढा, 
इत्याहदकारं्ा). ५. तंबाखूवर पडिारा एक रोग. ६. औषधी, मसाला इ. वाटण्यार्ा, खलण्यार्ा दगडी खल; 
उखळ. 
 
गरगटिे उहि. १. (दगडी खलात) खलिे; घोटिे; उगाळिे; र्ूिच करिे; वाटिे. २. गरगटाने 
(शिे, माती व पािी याचं्या हमश्रिाने) सारविे; पोतेरे घालिे; शिेमाती इ. नी. लेपाटिे. ३. र् लीवर हशजत 
असलेला पदाथच ढवळिे; आटहविे; घाटिे. (माि.) 
 
गरगटा  प . आरडाओरडा; गोंगाट : ‘क त्री र्ाहूल घेत आहि भ कूंन गरगटा करीत.’ - काआ 
५४. 
 
गरगडा  प . १. गोंधळ; घोटाळा; गदी; गडबड; अव्यवस्था; अंदाध ंदी (स्वयंपाक, लग्न, 
देिेदार, काम इ. र्ी). २. पहा : गरगट १ 
 
गरगर हिहव. १. र्िासारखे सभोवती; मंडलाकार होईल असे; हगरकीत; फेरात (हफरिे, भोवडंिे) : 
‘हर्त्र गदा महोग्रा गरगर हफरवहून सोहडली जे गा ।’ - मोकिच ९·२६. २. अहत त्वरेने; उठाउठी; भराभरा (मूल 
झकवा रोप यारं्ी वाढ). [सं. गरगर] 
गरगरिे अहि. १. हगरकाडं्ा घेिे; भोवती हफरिे. २. घेरी, भोवडं येिे. (मस्तकात). ३. 
िंपाट्याने, गच्च, उफाड्ाने वाढिे; फोफाविे (िंाड). 
 
गरगरा प . १. हगरकाडंी; हभरकाडंी; भोवरा; गोल - गोल २. (ल.) कामार्ा घोटाळा; गोंधळ. (हि. 
करिे, घालिे, पडिे.) 
 
गरगराट प . जोरार्ी हगरकाडंी; घेरी; फेरा : ‘फासें हफरती गरगराटे ।’ - म सभा १४·४०. 
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गरगरीत हव.  (याच्या मागे झकवा प ढे वाटोळा हा शब्द जोडून अहतशयत्व दशचहवतात.) १. अगदी 
वाटोळा; भरीव व वाटोळा. २. मोठे गोल व स ंदर (डोळे); टपोरे. 
 
गरगशा  प . १. गोंधळ; आरडाओरडा; कल्ला; गजचना करून हल्ला करिे झकवा भोवती गदी 
करिे. २. त्रासदायक झकवा घोटाळा करिारा गलका, गवगवा; ओरड. ३. त्रास; उपरव; अव्यवस्था; त्याम ळे 
िंालेला घोटाळा. (हि. घालिे, पडिे, होिे.) : ‘मसलतीच्या प्रसंगार्ा गरगशा आहे.’ - पया ८५. ४. 
अव्यवल्स्थत कामकाज, धंदा; घोटाळ्यार्ा कारभार. पहा : गडगच्चा 
 न. तंटा; भाडंि : ‘त रकारे् काहंन गरगशा जहाले नव्हते.’ - हअभ ं६. [फा.] 
 
गरगस्त, गरगस्ती स्त्री. संकट; द दचशा. (व.) 
 
गरगा प . खार्; खड डा; खळगा. 
 
गरगूट न. भातार्ी एक जात. (गो.) 
 
गरगोट  न. झर्रे्र्ा दाट पदाथच. पहा : गरगट (व.) 
 
गरगोटी, गरगुटी स्त्री. मान; मानग टी. (धरिे, आवळिे, दाबिे, बसिे इ. हियापदाबंरोबर 
योजतात.) 
 
गरज प . मोत्यातील नर दािा. 
 
गरज स्त्री. १. पवा. २. जरुरी; आवश्यकता : (कोित्याही वस्तूर्ी इ.) उिीव; अडर्ि; र्िर्ि. ३. 
ओढ; ताि; हनकडीर्ी आवश्यकता; जरूरीर्ा प्रसंग झकवा इच्िा. ४. हक्क; प्रयोजन : ‘स ंदरत कदेव यास 
कवळा करावया गरज काय?’ - मइसा १५·७१. [फा.] (वा.) गरज करिे - १. र्ालवनू घेिे; ग जराि करिे; 
कसातरी हनवाह करिे. २. हेळसाडं, र्ालढकल करिे; कसेतरी रेटिे. ३. एखाद्यार्ी अपेक्षा, हनकड, उिीव 
प रहविे. ४. (आपली साधने, शक्ती) हात राखून खर्चिे, हशल्लक टाकिे; बर्त करिे; आपल्या आटोक्यात, 
ऐपतीत आटोपिे. 
 
गरज १. िाती. २. झहमत, संधी. 
 
गरजगी, गरजगो हव. स्वाथाने पे्रहरत होऊन बोलिारा; गरजेप रता हाजंीहाजंीखोर; मतलबी : 
‘गरजगी लोकानंन मनास येईल तसें नबाबास समजाहवलें .’ - मइसा ६·३५७. [फा.] 
 
गरजिी  स्त्री. गजचना; गरजण्यार्ी हिया. [सं. गजचना] 
 
गरजिे  अहि. १. जरूर असिे; अपेक्षा, अडर्ि, कारि असिे. 
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गरजिे  अहि. अकत चक. १. गजचना करिे; गडगडिे; धडधडिे. २. (ल.) गजचना करिे; मोठ्याने 
ओरडिे; ड रकिे; आरोळी मारिे. (तोफ, वन्द्य पश  यानंी) : ‘गरजला गजराज घनारवें । - र ५७. ३. गाजिे; 
द मद मिे; घ मिे; प्रहतध्वनी करिे, होिे. [सं. गजच] 
 
गरजिे  अहि. खर्च करिे. (गो.) 
 
गरजमतिबी हव. स्वाथचसाधू : ‘आम्ही उत झर र्ागंले करून दाखवूं, याप्रमािे वल्गना कहरतात, 
गरजमतलबी मोठे आहेत.’ - नाग १·२०२. 
 
गरजवंत हव. अडलेला; जरूरी असलेला; गरजू. 
 
गरजसाधू हव. आपले हेतू साधण्याहवषयी तत्पर; आपली गरज िंाली की प रे असा; स्वाथी; 
अप्पलपोट्या. 
 
गरणजिे  सहि. गरज भागहविे, हजरहविे. (गो.) 
 
गरजी, गरजू प . १. पहा : गरजवंत. २. आपले श्रम वार्विारा, वर वर झकवा उपराटपरी काम 
करिारा; बेताबेताने श्रम करिारा; अंगर्ोर. 
 हव. ज्याला जरूरी आहे असा. 
 
गरजेचा, गरजेची हव. फक्त गरज भागविारा; जरूरीप रती; कामर्लाऊ; कशीबशी : ‘गडार्ी 
इमारत गरजेर्ी करंू नये.’ - मराआ ३०. 
 
गरड प . मोठ्याने केलेला आिोश. (गो.) 
 
गरडगप हिहव. प रल्या जाण्याच्या - हगळल्या जाण्याच्या - हरवल्या जाण्याच्या - र् कल्या 
जाण्याच्या ल्स्थतीतील; गडप. [सं.] 
 
गरडिे हि. नाहीसे करिे. 
 
गरडा प . १. हलकी ढेकर; गरढई. २. घरघर; र्श्ास (मरिोन्द्म ख प्राण्यार्ा). 
 
गरढई, गरडई स्त्री. अजीिाम ळे पोटातील वाय ूऊध्वचगत होऊन घशाशी येिारा जलाशं; घशाशी येिे; 
उर्की. (हि. येिे, लागिे.) 
 
गरत, गरती स्त्री. संभाहवत, मयादशील, क लीन स्त्री (सवाष्ट्ि झकवा हवधवा); अव्यहभर्ारी, पहतव्रता 
स्त्री. ‘ऐका बाई लाज नाहन आहिका ंत्या गरतीर्ी ।’ - त गा २९६. [सं. गृहरत, गृहवती] [क. गरहत] 
 
गरता, गरदा स्त्री. १. गता; खड्डा; खार्. २. (ल.) पोट (हि. भरिे.). 
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गरतावा  प . घरंदाजपिा; क लीनता; मयादशीलता : ‘गरतीर्ा गरतावा र् लीप पारखावा ।’ - 
लोसामा २ संलो २२. [सं. गृहरत, गृहवती] 
 
गरद हव. दाट; गदच. पहा : गडद 
 
गरद न. ध रळा; गरदा : ‘गरद बह त उठला.’ - मइसा १·६४. [फा. गदच] 
 
गरद न. एक प्रकाररे् रेशमी कापड. 
 
गरदट, गरधट हव. मनस्वी; अहवर्ारी; बेपवा. पहा : गळदट 
 
गरदिे हि. भयभीत होिे; गागंरिे; भ्रातंी पडिे. 
 
गरदन, गदयन स्त्री. मान; गळा. [फा.] 
 
गरदा प . १. गदी; दाटी. २. धूळ; ध रळा. (व.) [फा. गदच] 
 
गरदा, गदा प . १. वाळलेली व र् रलेली तंबाखूर्ी पत झी; जदा; गाजंा इ. २. गाजंाच्या काढ्यार्ा 
उरलेला भाग, गाळसाळ. 
 
गरदुड, गरदोडा  प . खड डा; खार्. (व.) [सं. गता] 
 
गरनळा, गरनाळ, गरनाि प . स्त्री. मोठी तोफ; क लपी गोळ्यारं्ी तोफ. हहर्ा आकार लाकडी 
उखळीसारखा असतो : ‘गरनाळा भर गोळ्यारं्ा भार ।’ - ऐपो ११३. [झह.] 
 
गरनाळी स्त्री. फार मोठे गोळे टाकिारी तोफ : ‘दहक्षिेकडील अंगानें गरनाळी तोफ र्ालू िंाली.’ 
– माप्र ७२. 
 
गरपीणडत हव. कृहत्रम हवषार्ी बाधा िंालेला. 
 
गरफळ  न. कठीि कवर्ारे् फळ. 
गरब प . फळातील मगज. (क .) 
 
गरब प . लाकडार्ा झकवा तलावार्ा अंतभाग. 
 
गरबणखळी स्त्री.  (नाहवक) जागंीत उभे केलेले नाडवळ अढळ होण्यासाठी जागंीतून व नाडवळाच्या 
नेढ यातून पार नेलेला लोखंडी हखळा. 
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गरबगीळ हिहव. गभचगहळत; घाबरी; हताश : ‘.... या दोघनच्या दामदाटीनं ती गरबगीळ होऊन 
बसली.’ - जामो ५२५. 
 
गरबरिे  अहि. पोटात ग रग रिे; ग डग डिे; हपत झाहदकाने वातंी होण्याजोगे ढवळिे. [ध्व.] 
 
गरबा पहा :गभा 
 
गरबीि  स्त्री.  (स तारी) सरळ रेष काढण्यारे् हत्यार. 
 
गरबीन  हव. गरोदर : ‘पईल्यानं गरबीन खाऊ वाटली पपई ।’ - राके २९४. 
 
गरम हव. १. उष्ट्ि; ऊन. (शब्दशः व ल.) २. कडक; हतखट; रागीट. ३. लोकरीरे् उबदार (कापड 
इ.). ४. दाट. (बातमी इ.) : ‘डेरेदाखल होतात म्हिून आवई गरम होती.’ - मइसा १·५४. ५. रुष्; संतप्त. 
६. तेजीर्ा (बाजार). ७. पैशार्ी ऊब असिे; जवळ पैसा असिे. [फा. गमच] (वा.) गरम होिे - रागाविे; 
संतापिे. 
 
गरम गाठ; गं्रथी; घट्टा. 
 
गरमिे अहि. गरम होिे; राग येिे : ‘पहंडताबाईंरे् तें त्राग्यारे् स्वरूप पाहतार् भाऊसाहेबारं्ी वृहत झ थोडी 
गरमली....’ - कमचयोग १५८. 
 
गरमनरम हव. १. फार ऊन झकवा थंड नाही असे. (वस्तू इ.) २. (ल.) कडक व सौम्य; हनष्ठ र व 
दयाळू; कधी कडक व कधी शातं (मन ष्ट्य, स्वभाव, भाषि.). ३. नव ेज ने; उत झम मध्यम; र्ागंले व सामान्द्य. 
 
गरमबाजारी स्त्री. १. फार मागिी; भारी झकमत; व्यापारातील तेजी. २. श्रीमंत होण्यार्ी संधी साधिे 
: ‘मध्यस्थ लोकानंन गरमबाजारी करून....’ - हदमरा २·२८२. [फा.] 
 
गरममसािा प . १. भाजीला घालण्यार्ा धने, हळक ं ड, दालहर्नी, झहग इ. र्ा कच्चा मसाला. २. 
उष्ट्ि व शल्क्तवधचक औषध, मसाले. [झह] 
 
गरमर, गरमि न. माईनमूळ. यारें् िंाड दोन फूट उंर् असून पानानंा मसाल्यासारखा हतखट वास व 
रुर्ी असते. मूळ लोिच्यात घालतात. 
गरमा प . उकाडा; उष्ट्मा; कहाली; तलखी. पहा : गरमी [फा. गमा] 
 
गरमाई स्त्री. हवत ष्; तंटा : ‘हभन्न इहतहासाचं्या लोकातं केव्हा ं केव्हा ंथोडीबह त गरमाई उत्पन्न िंाली 
तर...’ - आगर ३·१८५. 
 
गरमाई स्त्री. उकाडा : ‘हवरे्ा वाढलेला दाब व गरमाई अंगारे् पािी पािी करीत होती.’ - पडरे १. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गरमागरम हव. १. फार उष्ट्ि; ऊनऊन; कढत. २. (ल.) जोरदार; हर्डून केलेली (र्र्ा.) 
 
गरमागरमी स्त्री. १. उष्ट्िता; संताप; राग; क्षोभ. २. (ल.) जोरारे् भाडंि. 
 
गरमी स्त्री. १. उष्ट्िता; ऊब; उकाडा : ‘दाटली हदव्यार्ी गरमी सदनातंरी ।’ - प्रला १००. २. (ल.) 
अंगार्ी तलखी; काहहली; आग; ताप; रोगार्ी उष्ट्िता. ३. राग; क्षोभ. ४. उपदंश; हफरंग रोग; गमी. [फा. 
गमी] 
 
गरमी स्त्री. ईषा; महत्त्वाकाकं्षा. 
 
गररर हिहव. जोराने गरगर हफरिाऱ्या वस्तूच्या आवाजाप्रमािे. [ध्व.] 
 
गरि न. काळकूट; हलाहल. 
 
गरविे सहि. गळ टाकून मासे पकडिे; वरे्िे. (को. क .) 
 
गरवस, गरवा हव. १. उशीराने हपकिारा; मागस (धान्द्य, पीक). (को.) २. महान. [सं. ग रू, 
गरीयस्] 
 
गरवा, गेरवा प . हपकावंर पडिारा एक रोग. 
 
गरवार, गरव्हार  हव. गरोदर; गभार : ‘िंालों ग रूदर जशा अत्यासन्नाप्रसूहत गरवारी ।’ - मोवन 
८·३७. [सं. गभार] 
 
गरवारशी हळकंुड बाजूला लहान क डी अथवा कोंब फ टलेले हळक ं ड. 
 
गरवी अंबिी, गरवी शेत गौरी नार्िीर्ी एक जात. 
 
गरशी पहा : गरम 
 
गरस स्त्री. मोठे, कठीि, टिक व तोंड नसलेले गळू, गाठ : ‘दोन्द्ही खादं्याला दोन्द्ही घटे्ट बाधंल्या गरशी 
।’ - पला ८० : ‘उरी उसासले गेंद लहान गरसा ।’ - सला ७. 
गरसळी, गरसुळी, गरसोळी स्त्री. १. गळसरी; गळ्यातील एक दाहगना; कारे्रे् झकवा सोन्द्यारे् मिी 
व मध्ये प तळी असलेली माळ : ‘तोडून गरस ळी फोडून हातर्न काकंिे ।’ - ऐपो ११६. २. मंगळसूत्र : 
‘मंगलराज गरसळी ।’ - वेसीस्व १०·८४. - (तंजा) 
 
गरळ स्त्री. १. आस्था. २. िंद; नाद. 
 
गरळ, गरि न. हवष; जहर; हलाहल : ‘गरळा जें वमी म खें ।’ - ्ा ६·२४१. 
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 स्त्री. १. साप, पाल इत्यादीच्या तोंडार्ा हवषारी फेस (गवतावर पडिारा). २. लाळ; तोंडाला 
स टलेले पािी. (हि. येिे.) [सं.] (वा.) गरळ, गरि ओकिे - दे्वषपूिच बोलिे झकवा हलहहिे : 
‘वृत झपत्राचं्याद्वारे गरळ ओकले जात होते.’ - हनज २२८. 
 
गरळा प . १. काही औषधी झकवा वनस्पती हवड्ात घालून र्ावनू त्यारं्ा काढलेला रस (तान्द्ह्या 
म लाला खोकला, हगवि इ. प्रसंगी आई देते तो) : ‘ते माय देते गरळा तयाला ।’ - सारुह १·५४ (हि. 
घालिे.) २. (ल.) लार्; मूठदाबी. (हि. देिे.) 
 
गरळा प . भात, वरी इत्याहदकाचं्या लोंबीच्या देठाजवळर्ा भाग. (को.) 
 
गरळी स्त्री. अजीिाने पोटातून घशात येिारे पािी, अन्न इ.; घशाशी येिे. (हि. येिे, आििे.) (वा.) 
जेव ूघािून गरळ्या आििे - अहत आग्रह करिे; एखाद्या गोष्ीर्ा अहतरेक करिे. 
 
गरंगाटा  प . पट्यापट्यार्ा, करकऱ्यासारखा एक मासा (गो.). [सं. गगाटा] 
 
गरंगीि  हव. लाजरा; गायतोंड्ा; भेकड; गरीब; गोगलगाय. (राजा.) 
 
गरंडेि  प . एक प्रकारर्ा फटाका (आतषबाजीतील). (क .) 
 
गरा हव. गरवस. पहा : गरवा [सं. ग रू] 
 
गरा प . १. फळार्ा गर असलेला फिसातील भाग; आठळी भोवतालर्ा हवहशष् खाण्यार्ा अंश. 
‘जसे बरे गरे बह  कपी भट ।’ – मोसीतागीत १४१. २. दािेदार किीक, रवा. ३. उसार्ा करवा; गंडेरी. 
(कर.) [सं. गृ, गभच] 
 
गरा, गराठी प . मासे धरण्यार्ा गळ; गरी : ‘जैसा हधवरू हमनारे्आं म खातं  । ऐंस माशं ेघाली आंत  । 
गरेआ िंोंबता वोडोहन घेंत  । प्राि  तेयार्ा I’ - हिप  ५३५. 
 
गरागर, गरागरा  हिहव. वाटोळे, हगरकीत, वत चळात (हफरिे, ग ंडाळिे.). पहा : गरगरा 
 
गरागधा  प . गोंधळ; गगचशा; कटकट : ‘दाभाडीकडील गरागधा पडला आहे’ - पेद ३३·१७५. 
 
गराज प . लोखंडी झकवा लाकडी गज; काबं; कठडा (जाळी, हखडकीतील). पहा : गराद, गरादा 
 
गराज न. गरेॅज; मोटर, गाडी इ. ठेवण्यासाठी केलेली स्वतंत्र खोली : ‘एका कोपऱ्यात गराज आहे.’ 
- स्वगत १४. [इं. गॅरेज] 
 
गराटा प . दरारा; दपका; बाि वगेाने जात असताना होिारा आवाज : ‘त्या बािाचं्या गराट्याने 
‘मल्हार आया’ या दहशतीनें प रुषमात्रानें बायको सोडून हदल्लीर्ा रस्ता धरला.’ - होकै १९. 
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गराठी स्त्री. गरखी; आकडी (द बेळक्यार्ी, शवेटाला आकडा असलेली, फळे तोडण्यार्ी). (को.) 
 
गराड न. जोरार्ी वावटळ; िंंिंावात; वादळ. (व.) [झह. हगदच, हगदचबाद] 
 
गराडगप पहा : गरडगप 
 
गराडिे अहि. िंाडे इत्यादी तोडिे. (व.) 
 
गराडा प . १. घेरा; वढेा; सैन्द्यार्ी टोळी (वढेा घालिारी). २. वढेा घालून बसिे. (हि. घालिे, देिे, 
पडिे.) ३. सभोवती िंालेली गदी. ४. क ं पि; आवारार्ी गोलाकार झभत; तट : ‘त्या टेकाडावर रर्लेला 
गराडा ढासळला होता.’ - वारी २१४. ५. कोंडमारा. 
 
गराडा प . हवहहरीतून पािी काढण्यार्ी गोल तरफ. 
 
गराडा पहा : गरादा, गराज 
 
गराडी स्त्री. १. (रस्त्यावर पडलेली गाडीर्ी) र्ाकोरी : ‘र्ेंडू गाडीच्या अरंुद गराडनत असला 
म्हिजे....’ - क बडीर्ेंडू (बडोदे) १३. २. र् न्द्याच्या घािीरे् र्ाक हफरण्यासाठी केलेला गोल खड डा; घािी. 
 
गराडी स्त्री. १. िंाड. २. टेंभ िीर्ी काठी. 
 
गराद, गरादा स्त्री. प . गज; काबं : ‘ती एक भल्या मोठ्या गरादा लाहवलेली हखडकी होती.’ - सूयोदय 
१०२. पहा : गराज [पोन च. ग्राद] 
 
गरादी स्त्री. र् ना तयार करण्यार्ी घािी. 
 
गराना प . व्यथच वटवट; तिार. 
 
गरारिे  अहि. मोठा आवाज करून भोवताली हफरिे; हगरक्या घेिे. 
 
गरारिे  अहि. जलदीने हभजिे, म रिे, हजरिे. 
 
गरारिे  अहि. १. उफाड्ाने, जोराने अंक र फ टिे, फोफाविे. (पीक, िंाड); जोमात झकवा 
ज्वानीत येिे; रसरसिे (फळ, तरुि स्त्री) : ‘गोल शरीर र्ह ंकडून तसें हदसंहदवस बाई गरारतें ।’ - प्रला 
१४२. २. गोलदार, वाटोळे होिे. 
 
गरारिे  अहि. एकाएकी, सपाटून घाबरिे. 
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गरारा हिहव. गरगरा; वाटोळे; र्िाकार (हफरिे, ग ंडाळिे, लोळिे.). 
 
गराळ हव. गर असलेले : ‘ऋतूद भव गराळ फळेंहह खावी.’ - प रु. नोव्हें ३९. 
 
गरांडी स्त्री. करपट ढेकर; उर्की. पहा : गरळी 
 
गरांव प . अधचग ंज (वजनी माप). (गो.) [इं. गे्रन] 
 
गणरबगैबती हव. गरीबग रीब: ‘पहाता जाई हदप न गहरबगैबती ।’ − ऐपो २९०. 
 
गणरबाई  स्त्री. १. गहरबी; कंगाली; लार्ारी; पराधीनता; दैन्द्य. २. शातंपिा; साहत्त्वकपिा; 
थंडपिा (स्वभावार्ा). [फा.] 
 
गणरबी स्त्री. १. दाहररय; पैशार्ी कमतरता २. रंकपि; नादारी. ३. (ल.) साहत्त्वक वृत झी; नम्रता; शातं 
स्वभाव; गरीबपिा. [फा.] 
 
गणरबीहणरपी स्त्री. १. दाहररय व श्रीमंती. २. नीर्ता व मोठेपिा. 
 
गणरमा प . १. भारदस्तपिा; ग रुत्व; गाभंीयच. २. मान्द्यता; थोरवी; श्रेष्ठत्व; मोठेपिा : ‘गहरमेतें अंगाकडे 
। येवोंहर् नेदी ॥’ − ्ा १३·१८८. ३. (ल.) प ष्पिा. ४. अहिमादी अष्हसद्धीतील हतसरी हसद्धी; शरीर वाटेल 
तेवढे मोठे करण्यार्ी हसद्धी. ५. मोठेपिा; प्रर्डंता : ‘प्रतापगहरमा पाहे मािंा ।’ − भारा हकल्ष्ट्कंधा ३·६५. [सं.] 
 
गणरमान  प . मोठेपिा : ‘ईच्या हनतंबा गहरमान यावा ।’ − सारुह २·५४. पहा : गणरमा 
 
गणरष्ठ हव. १. फार झकवा अहतशय जड; अवजड. २. भव्य; अपहरहमत; जबरदस्त; अहत वजनदार. ३. 
प्रौढ; प्रहतहष्ठत; संभाहवत. [सं.] 
 
गरी पहा : गरा, गराठी 
 
गरी स्त्री. फिसातील लहान गरा. (को.) 
गरी स्त्री. कडब्याच्या पंर्ाहत झर ते ऐंशी पेंढ्या उभ्या केलेली गंज. (व.) 
 
गरी हव. भाजी वगैरेंर्ी उशीरा येिारी जात; गरवी. 
 
गरीतोड  हिहव. ताबडतोब; लवकर; एकदम. 
 
गरीफदारी स्त्री. ग ंता; बधंन; अडर्ि : ‘या गरीफदारीत सा महहने गेले आिखी हकती हदवस 
जातील पहावें.’ − पेद १८·८९. 
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गरीब हव. १. दहररी; कंगाल; रव्यहीन. २. शातं; हनरुपरवी; साहत्त्वक; थंडा; पामर; बापडा; 
केहवलवािा; सालस. ३. दीन; लार्ार. [फा.] 
 
गरीबखाना प . (स्वतःच्या घरार्ा एक उपर्ार म्हिून हवनयाने असा उल्लेख करतात.) गहरबारे् 
घर; िंोपडी : ‘माझ्या गरीबखान्द्यात रामूभय्यारें् पहहले स्वागत िंाले ते असे.’ − गिगोत १९७. 
 
गरीबगाय हव. अगदी हनरुपरवी; दीन; लार्ार (मन ष्ट्य.). 
 
गरीबगुरीब, गरीबगुरबा प . अव. हव. गोरगरीब; गरीब लोक (सम च्चयाथी) : ‘गरीबग रबारं्न घरें बह तेक 
वाहून गेली.’ − मइसा ७·७०. 
 
गरीबगोर हव. हीन; अनाथ; गरीबग रीब; हनराहश्रत; असाहाय्य : ‘औरंगाबाद सभोवते र्ोर 
राउतानंी उपरव फार माहंडला आहे. गरीबगोर मारले जातें.’ − पेद २२·१०. 
 
गरीबदारी स्त्री. झर्ता; काळजी; हवपन्नावस्था : ‘सरदारी बह त गरीबदारनत आहे.’ − ऐलेसं ८११३. 
 
गरीबनवाज, गरीबपरवर  हव. दीनदयाळ; अनाथनाथ; गहरबारं्ा कनवाळू; गरीबारं्ा पालनकता 
: ‘गहरबनवाज माधवजीर्ी द रुहन द्वारावती देहखयली ।’ − अमृत ३०. धनी, मोठे लोक यानंा अजचदाराकंडून 
ही पदवी लावण्यात येत असे. [फा.] 
 
गरीबसार हव. लार्ार; कंगाल; बाप डवािा. 
 
गरीर हव. उमचट : ‘थोरली बायको काहार गरीर असता....’ - पेसाप ९५. 
 
गरुइ हव. मोठी, श्रेष्ठ : ‘अज चना हे गरुइ भल्क्त । साहंघतली त ज प्रहत ।’ − रा्ा ९·२२७. 
 
गरुग पहा : गरग 
 
गरुड प . १. एक पहक्षहवशषे; हा र्पळ, भव्य, स ंदर व झपगट हपसाऱ्यार्ा, हनभचय, तीव्रदृष्ी व वगेवान 
असतो. म्हिून याला पक्षयारं्ा राजा (खगेंर) म्हितात. २. हगधाडार्ी मोठी जात. [सं.] (वा.) गरुड करिे 
- बनविे; फसविे. (क .) 
 
गरुड प . आखाडा; तालीमखाना : ‘कन गगन हर्त्रें गरुडन घातलन कपूचर - र् री र्ोखडी । सरावो 
द्यावया र्ह ब डी ।’ − नरुस्व ४९·५. 
 
गरुड उडी लाबंनू धावत येऊन मारायर्ी उडी. 
 
गरुडघुबड न. अहत मोठे घ बड. हे टकी पक्षयाएवढे असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गरुडझेप स्त्री. १. अर्ानक उडी; आकल्स्मत उड्डाि; गरुड जसा आकाशातून एकदम िेंप घालतो 
त्याप्रमािे आिमि : ‘झहद त्वहनष्ठाचं्या पक्षासारखा नवा पक्ष प ढे येण्यास अशीर् गरुडिेंप घ्यावयास पाहहजे 
होती.’ − के १२·१२·१९३९. २. प्रगती. 
 
गरुडनीळ हव. पार्ूच्या विार्ी. 
 
गरुडपक्ष हव. दोन्द्ही क शनवर दोन भोवरे असिारा (घोडा.) हा श भदायक आहे. − अर्श्प १·९१. 
 
गरुडपक्षक (नृत्य) हत्रपताक हस्त एकमेकातं ग ंतवनू तळहात खाली नेिे. 
 
गरुडपक्षी हव. दोन्द्ही बाजूंनी फासोळी कमी असलेले (जनावर). (व.) 
 
गरुडपाच, गरुडपाचू; गरूडोद्वार  प . स्त्री. पार् नावारे् रत्न; राजनीळ : ‘गरुडपार्ूचं्या ज्योती पूिच 
। प्रभामय हवराजती ।’ − ह २·१६. [सं. गारुत्मत मिी] 
 
गरुडयंत्र न. गरुडाच्या आकारारे् वाहन : ‘त ज गरुडयंत्र करूहन देईन.’ − पंर्ो ३०·११. 
 
गरुडवेि स्त्री. गरुळ; गरोळ. पहा : गुळवेि [सं. गड र्ी] 
 
गरुडारे  न. गरुडारे् देऊळ. 
 
गरुडासन न. १. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाच्या बोंडावंर एक पाय टेकून द सरा पाय त्यावर आडवा 
घेऊन हात जोडून उभे राहिे. २. (हठयोग) यारे् र्ार प्रकार - उभ्यारे् दोन व ओिव्यारे् दोन. 
 
गरुत्मा प . गरुड. 
 
गरुरी पहा : गरुर, गरुरी 
 
गरुवती  स्त्री. श्रेष्ठता; ग रुत्व : ‘म्हिौहन हा काव्या ंरावो । गं्रथ गरुवतीर्ा ठावो ।’ − ्ा १·३३. 
 
गरुवा हव. श्रेष्ठ; म्हातारा; मोठा : ‘झपड गरुवा माकड  । होईल हा ॥’ − ्ा १३·५६९. [सं. ग रुवत्] 
 
गरुवा प . गवच; ताठा; मगरुरी. 
 
गरुवार  हव. गरोदर. 
 
गरुस्ती  स्त्री. दरोड्ातील वस्तू ठेवण्यार्ी हपशवी. (क .) 
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गरूर, गरूरी प . स्त्री. गवच; मगरुरी : ‘हटपूही आता ं मस्नद नसीन जाहला तो गरूरीच्या पहाडावर 
र्ढला.’ − ऐलेसं ८·४३५५ : ‘मग नवाब म्हिो लागले गरूर प्रधान पतंातं फार जाहला आहे.’ - पेद १०·६६. 
[फा. ग रुर] 
  
गरुळ, गरोळ पहा : गुळवेि 
 
गरोज, गरोझ स्त्री. पक्षयार्ी शीळ. (गो.) [पोत च.] 
 
गरोडा प . कापसावरील रोग. 
 
गरोदर हव. गभार; गभचवती. (हि. होिे, येिे.) [सं. ग रु + उदर] 
 
गरॉ प . गळ; आहमष. पहा : गरी (गो.) 
 
गरौिी स्त्री. आहमष दाखहवण्यार्ा प्रकार. (गो.) 
 
गकय  हव. १. पहा : गरक. २. गडप; मृत : ‘ज्या हठकािन भाऊसाहेब गेले आहि गकच  जहाले तें हठकाि 
आपि दृष्ीनें पाहंू नये.’ - भाब ४७. 
 
गकय , गगय हव. घोड्ार्ा एक रंग. - अर्श्प १·२८. 
 
गका प . क ं कवाच्या जागी मेिाने हर्कटवनू लावण्यार्ी नक्षीदार हटकली. 
 
गका प . िंपाटा : ‘फौजेर्ा एक गका ।’ − ऐपो १८. 
 
गगयट पहा : गरगट : ‘आला पाला वाटूहन गगचट घेता ंपोट भरे रे ।’ − अमृत ११९. 
 
गगयशा प . भाडंि; गोंधळ; गडबड. पहा : गरगशा : ‘या उभयतामंध्यें कसबे मसूररे् पटेलगीर्ा गगचशा 
देहियाबिल लागला होता.’ − मइसा १५·३२. 

हव. भाडंखोर; कजाग. [फा. गघचशा] 
 
गगाचायाचा मुहूतय सूयोदयापूवीच्या पार्व्या घटकेपासून हतसऱ्या घटकेपयंतर्ा काल झकवा 
सूयोदयापयंतर्ी वळे. हा श भ म हूतच असून गमनास योग्य मानतात; उषःकाल; प्रभात : ‘गगचम हूते प्रयाि रामा 
श्र हतवगानें गाइन मी ।’ − आप ७२. 
 
गगोड पहा : गरगट : ‘नाना वल्लीरे् रस । काडे गगोड ककच श ।’ - दास ३·७·३२ 
 
गजयिे पहा : गरजिे : ‘ते वेळन जयजयकार शब्दन । गजीनले समस्त ।’ - म आहद ४५·१४७. 
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गजयन, गजयना, गर्णजत न. स्त्री. १. मेघनाद; ढगारं्ा गडगडाट : ‘हें ना घनगजचनासहरसा ।’ - ्ा २८·४८४. 
२. आरोळी; ड रकिी; प्रर्डं आवाज (वन्द्य पशू झकवा तोफ यारं्ा.). 

हव. गजचना करिारा : ‘गर्मजलें  हनःशब्दें ।’ - ्ा ११·१२७. [सं. गजच] 
 
गजी हव. र्ाहता; शौकीन : ‘माझ्या घरच्यारं्ी कठोर मजी हो । याला न मजे हा बायकारं्ा गजी हो ॥’ 
− राम जोशी ४१. 
 
गजेि प . एक धान्द्यहवशषे; ज्वारी, बाजरी, नार्िी इ. : ‘गजेलार्ी न्द्याहरी त ला बाळा रे नेनं त्याला 
।’ - बा ८७. 
 
गझयरू प . गजर; गजचना:‘गिंचरू उहठला अद भ त  काहंपली मेहधिी ।’ - हिप  ७·६२. 
 
गडयर प . मोठ्या लाबंीर्ा लोखंडार्ा आडवा खाबं. 
 
गता स्त्री. १. खळगा : ‘एव ंतमाहर्ये पहडले गते ।’ - ्ा ९·१८५. पहा : गरता. २. डोळ्यारं्ी खार्; 
डोळे र्ागंले असून न हदसिे; डोळ्यार्ा एक रोग : ‘फ लें  वडस आहि पडळें । कीड गता राताधंळे ।’ - दास 
३·६·४०. [सं.]   
 
गर्णतका स्त्री. स रईसारखी, हवहशष् प्रकारर्ी बीज के हनमाि करिारी पोकळी. 
 
गती, गर्णतिी पहा : गरती : ‘पहतव्रताधमच ऐका गे साजिी । धन्द्य त्यागर्मतिी प ण्यशील ।’ - ब ४६७. 
 
गतीि पहा : गरती 
 
गदय प . हेराईन या मादक रव्यार्ी भेसळ करून केलेली झपगट भ कटी. ही ‘ब्राऊन श गर’ म्हिून 
ओळखली जाते. 
 
गदय स्त्री. गरद, गडद धूळ; ध राळा; िाया; काळोखी : ‘मनातं संशयार्ी गदच आली असेल ती काढून 
टाकली म्हिजे साफ. काहंनर् खत्रा रहात नाहन.’ - मइसा ५·१६६. 

हव. १. दाट (िाया). २. धूलीभतू; गडद; हनहबड (िंाडी.) ३. गारद; नष् : ‘हटपूरे् संस्थान गदच 
जालें  हें सरकाररे् दौलतीस र्ागंलें  नाहन.’ - ऐलेसं ११·६०५६. [फा.] (वा.) गदेस णमळविे - ध ळीस 
हमळविे; नायनाट करिे : ‘उपेक्षा केहलयाने अन्द्यायार्ी ब द्धी होिार असे होते त्यासं मारून गदेस हमळहवले.’ 
– मराआ ५. 
 
गदयन स्त्री. मान; ग्रीवा. पहा : गरदन [फा.] (वा.) गदयन मारिे - ठार करिे. 
 
गदयनखेच प . म लारं्ा स्काउटर्ा एक खेळ. 
 
गदयनबाजी स्त्री. तळहातावर शीर घेऊन, हजवावर उदार होऊन लढिे. 
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गदयनस्वारी स्त्री. (क स्ती) प्रहतपक्षाच्या मानेला हवळखा घालिे. 
 
गदयपोस  प . पलंगपोस; ध रळा बसू नये म्हिून (हबिाना इ. वरील) घालायर्ा अभ्रा, र्ादर, 
रुमाल : ‘गदचपोस काढून करू द्या नीट तकये पलंगावरले ।’ - होला ९५. [फा. हगदचपोश] 
 
गदयबाज, गदाबाज हव. १. घोर; हनहबड; दाट; घन; हकरच. (िंाडी) २. भरदार; पानाफ लानंी 
भरगच्च (िं डूप, वनस्पती). ३. गहहरा; गाढ; काळाक ट्ट (पाऊस, अंधारी, िाया). 
 
गदयबाजी, गदाबाजी स्त्री. हनहबडपिा; गदी; दाटी. पहा : गदयबाज 
 
गदयभ, गदयब प . गाढव; खर. [सं.] 
 
गदयम प . घोड्ाच्या पायार्ा एक रोग. - अर्श्प २·३८. 
 
गदा प . १. भागेंर्ी पूड. २. गदी; दाटी; धूळ; ध रळा : ‘पढंरपूरामध्ये गदा कशार्ा उठला ।’ − 
लोसामा २ नलो ३८. [फा.] 
 
गदावा प . गदी; जमाव : ‘त्या गदाव्यात बाबा हदसेनासे िंाले.’ − स्मगा २२८. 
 
गदास हव. घोड्ार्ा एक रंग; शेंडीपासून नाकापयंत असलेली पाढंरी लकेर. − अर्श्प १·२७. 
 
गदी, गद्दी स्त्री. १. फार दाटी; भरगच्ची (धूळ, र्ूिच, स गंधी ब किी, धूर इत्यादीर्ी). २. (ल.) 
दाटी; रे्पारे्पी; र्ेंगरार्ेंगरी. ३. अहतशय हवप लता; रेलरे्ल (पाऊस, पीक, हंगामातील उत्पन्न, जेविातील 
पदाथच यारं्ी.) ४. मोठा गोंगाट; आरडाओरड. [फा. गदच] 
 
गदी स्त्री. घाई : ‘त्याने (रुपमतीसाठी) एक वीर मनात योहजलाहह होता. परंत  लग्नार्ी गदी केली 
नाही.’ - रूरा ७. 
 
गदी, गद्दी स्त्री. १. उत्पात; नासधूस (ल टारंूनी केलेली). २. दािादाि; धूळदाि (सैन्द्यार्ी). ३. 
(सामा.) अंदाध ंदी; अव्यवस्था; सैन्द्यार्ा हल्ला : ‘गदी िंाली त्यावरती ।’ - ऐपो ३५८. ४. अकस्मात ह िा 
नाहीसा होिे; बडतफच  होिे; अब्र ूजािे (म त्सिी, सरदार, अहधकारी यारं्ी.) (वा.) गदी उडिे, गद्दी उडिे 
- भबंेरी उडिे : ‘एका हटल्प्पऱ्यातर् त्यार्ी गदी उडाली होती.’ − ऊन ३५. गदी करिे, गद्दी करिे − 
(कायदा) गैरकायदा मंडळीने झकवा त्यापैकी काही जिानंी बळजोरी झकवा ज लूम करिे; दंगल माजविे. 
गदीस णमळविे - ठार मारिे : ‘त्यासं पानपती कोिी गदीस हमळहवले.’ - संउ ३५०. 
 
गदोवदी, गदोगदी हिहव. र्ारी बाजूंना; सभोवार; आसमंतात; आवतीभोवती. [फा. हगदाहगदच] 
 
गधयव प . गाढव : ‘शाप वदल्या द धचरा । गधचव होहस म्हिोनी ।’ − मब १९. [स.ं गदचभ] 
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गनेि, गनेि गरनाळ; गरनाळा 
 
गबी, गभी स्त्री. दोन झभतनच्या मधील अंतर. (गो.) [सं. गभच] 
 
गभय प . १. जन्द्मास येिारा उदरातील जीव; प रुषवीयच व स्त्रीरज यापंासून तयार िंालेला व स्त्रीच्या 
गभाशयात असिारा झपड. २. मगज; गीर; मेंदू; काळजार्ा कंद; (सामा.) आतील भाग. ३. (ल.) तत्त्व; 
कस; तात्पयच; हाशील; साराशं; ऐवज : ‘त्याजवरून येथील गभच सवच अवगत जाहलार् असेल.’ - पेद १·४४. 
४. व्यापलेली जागा; के्षत्रफळ. ५. मध्य; मध्यझबदू. ६. अथच; भाव. ७. आतील प्रदेश, बाजू. ८. गभाशय; पोट 
: ‘नाना भरतें झसध गभी I’ - ्ा ११·६५०. ९. आतील खोली; बाळंहतिीर्ी खोली. १०. देवळार्ा गाभारा. 
[सं.] (वा.) गभय कोसळिे - भेदरून जािे; गभयगणळत होिे - फार घाबरिे : ‘गभचगाळ कोसळला ।’ - ऐपो 
५८. गभय करिे, गभाचे होिे − र्ैनीरे् जेविे; पोटपूजा करिे; आपल्या हपशव्या भरिे. 
 
गभयकर, गभयकता, गभयकारक, गभयजनक हव. गभचधारिेस कारिीभतू होिारा; गभचस्थापना करिारा. 
[सं.] 
 
गभयकांडेन. गभचगोल; गभचझपड : ‘जठराग्नीच्या तोंडी घालूहन गभार्ी उंडी । उकडउकडूहन झपडी । 
गभचकाडंी घहडजेहत ।’ - एभा ७. 
 
गभयकुडी  स्त्री. गाभारा : ‘देवळाच्या गभचक डनत....’ - अदेशी १८. 
 
गभयकोश प . गभाशय; पोटातील गभच राहण्यारे् हठकाि. [सं.] 
 
गभयगळीत, गभयणगळीत, गभयगीळ हव. १. हजने गभच टाकला आहे झकवा हजर्ा गभचगळाला आहे अशी. २. 
(ल.) ज्यार्ी पार्ावर धारि बसली आहे असा; घाबरा; भ्यालेला. 
 
गभयगुडी  स्त्री. गािारा. 
 
गभयगुल्म  न. गभच वाढीशी आन षंहगक अशी मासंगं्रथीर्ी वृद्धी. [सं.] 
गभयगृह न. गाभारा; माजघर. [सं.] 
 
गभयगोळ  प . गभातील मूल : ‘जैसा गभचगोळ  उद्यमातें । कोिाही नेिें ॥’ - ्ा ९·३३५. 
 
गभयग्रहि न. गभचधारि; गाभ धरिे. [सं.] 
 
गभयघाती, गभयपाती हव. ज्याने गभचघात होतो तो; गभार्ा घात करिारा. [सं.] 
 
गभयचिन न. गभाशयातील गभार्ी हालर्ाल, र्ळवळ झकवा त्यात प्रािशक्ती येिे. [सं.] 
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गभयच्युत  हव. गाभ पडलेली; ध पावलेली. [सं.] 
 
गभयच्युणत, गभयच्युती स्त्री. गाभ पडिे; ध पाविे. [सं.] 
 
गभयछाट  प . १. गभाशयात गभार्ा नाश. २. समळ नाश; संहार; गभाशयातील मूलस द्धा कापिे. 
 
गभयछाट  प . हनवड; वरे्िी; हटपिी; हनवडलेला भाग. 
 
गभयछाट  प . स्त्री. क ल पी गोळ्यारं्ा स्फोट, धडाका. 

हव. गोळ्या, िरे, हखळे, दगड इ. नी भरलेला (क ल पी, गोळा, तोफ). 
स्त्री. १. क ल पी गोळा; २. गरनाळी तोफ. 

 
गभयछाया स्त्री. गभचधारिा िंाल्यार्ी सूर्क खूि, हर्न्द्ह, दशचन (म खावरील टवटवी इ.) : ‘तत्काळ 
आली हतस गभचिाया ।’ - सारुह २·२७. [सं.] 
 
गभयदास, गभयदासी प . स्त्री. जन्द्मापासून एखाद्यार्ी बटीक, दासी, क िबीि; हतरे् मूल, लेकवळा 
(म लगा, म लगी); दासदासीर्ा प त्र झकवा कन्द्या; दासीप त्र - प त्री. [सं.] 
 
गभयधनी  हव. गभार : ‘हरिी एकटी वनन । असें रे गभचधनी । पारधी आला ।’ - मनोरंजन, ज लै 
१९३२. 
 
गभयधारि न. गभच राहिे; गाभि होिे; गरोदर होिे. [सं.] 
 
गभयधारिा स्त्री. (वै.) स्त्रीबीज आहि प रुषबीज यारें् मीलन होऊन गभचबीज बनते. हे गभचबीज 
गभाशयात ल्स्थर होऊन तेथे वाढू लागले म्हिजे गभचधारिा िंाली असे समजले जाते. 
 
गभयनाडी स्त्री. नाळ; वार. [सं.] 
 
गभयपटि न. (वै.) गभाशयातील गभाला लपेटिारा पातळ पडदा. 
 
गभयपत्र  न. गाभ्यातून हनघिारे कोवळे पान : ‘हतयें अंगवसा ंगभचपत्रें ।’ - ्ा १५·९९. [सं.] 
 
गभयपंणडत प . १. गभात असतानार् हवद्वान िंालेला प रुष. २. (ल.) अहतशय मूखच, अक्षरशत्र ू
मन ष्ट्य. [सं.] 
 
गभयपुट न. गाभ्यार्ा पडदा; ज्यातून स यर बाहेर येतो तो भाग : ‘कपूचरकदचळीर्न गभचप टें  ।’ - ्ा 
११·२५०.[सं.] 
 
गभयभाव  प . तात्पयच; गोषवारा : ‘त्या कथेर्ा गभचभावो । सागंा मज ॥’ - कथा १·२·२८. [सं.] 
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गभयरेशमी हव. १. काठाहशवाय अंगात रेशमारे् धागे असलेले (वस्त्र). २. तलम (वस्त्र). 
 
गभयरोजमुरा प . जन्द्माला येिाऱ्या म लीर्ी पोटगी, तरतूद वगैरे. 
 
गभयवती  स्त्री. १. गभार, गभारशी स्त्री; २. नवहशकी; पहहलटकरीि [सं.] 
 
गभयवायु, गभयवाय ू प . गभार्ा झकवा ग ल्मार्ा वात. [सं.] 
 
गभयवास  प . १. गभाशयात, पोटात राहिे. २. जन्द्मार्ा फेरा; म क्ती नसिे : ‘त का म्हिे गभचवासन 
। स खें घालावें आम्हासन ।’ - त गा ११९३. [सं.] 
 
गभयवोवरा प . गभच; गभात असलेला जीव : ‘देवकीर्ा गभच वोवरा । मािंा अवताररूप होय ।’ - ह 
३·२५. 
 
गभयशंकु, गभयशंकू प . मृत गभच बाहेर काढण्यारे् शस्त्र. [सं.] 
 
गभयश्रीमंत, गभय श्रीमान, गभयसुखी  हव. जन्द्मापासून श्रीमंत; वाडवहडलापंासून ज्याच्या घरी 
संपत झी आहे असा हपढीजात श्रीमान. [सं.] 
 
गभयसंभव प . गभच राहिे; गभचधारिा. [सं.] 
 
गभयसुती  हव. तािा (उभे सूत) स तार्ा व बािा (आडवे सूत) रेशमार्ा असे (वस्त्र). 
 
गभयसूत्र  न. १. मध्यरेषा; मध्यापासूनर्ी रेषा. २. (ज्यो.) भमूध्यापासून ओढलेली रेघ. ३. 
कें रातून जािारी कोितीही रेघ.[सं.] 
 
गभयस्तुणत स्त्री. व्याजस्त ती. 
गभयस्थ हव. १. गभाशयात असलेला. २. मध्यवती; आतील; आत झकवा मध्यात बसलेला. ३. गभार : 
‘हतघी राण्या िंाल्या गभचस्था ।’ - राहव ४·२७. [सं.] 
 
गभयस्पंदन न. (वै.) गभाशयात होिारी गभार्ी हालर्ाल. [सं.] 
 
गभयस्राव, गभयश्राव प . (वै.) गभार्ी पूिच वाढ होण्याआधी तो मातेच्याशरीरातून बाहेर टाकला 
जािे. 
 
गभयज्ञानी हव. गभचपहंडत; जन्द्मतः ्ानी, हवद्वान असलेला. 
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गभा प . १. रासिीडेसंबधंी झहदी झकवा ग जराती गािे. नवरात्रात देवीसमोर गभ ेगातात. २. गभारशी 
झकवा गभार होऊ इल्च्ििाऱ्या हस्त्रयारं्ी एक िीडा. यात देवीर्ी पूजा करतात व वत चळाकारफेर धरून गािी 
म्हितात. हा संस्कार आहर्श्नी श . दशमीपासून पौर्मिमेपयंत करतात. या वळेच्या गाण्यानंाही गभा म्हितात. 
आहर्श्नी नवरात्र झकवा सवच श क्लपक्ष यामंध्येही हा कायचिम होतो. [ग .] [सं. गभच] 
 
गभागार  प . देवळार्ा गाभारा. [सं.] 
 
गभादान, गभाधान न. १. गभचधारि; गभच राहिे. २. तै्रवर्मिकाचं्या सोळा संस्कारापंैकी एक 
संस्कार; गभचस्थानार्ी श द्धी होऊन गभचधारिा स लभ व्हावी म्हिून प्रथम रजोदशचनानंतर जो संस्कार करतात 
तो. हा संस्कारहवधी रजोदशचनापासून सोळा हदवसाचं्या आत करतात. [सं.] 
 
गभार, गभारशी  हव. स्त्री. गरोदर स्त्री; गभचवती. 
 
गभाथय प . फहलताथच; गर्मभताथच; ध्वहनताथच. [सं.] 
 
गभावणध, गभावधी प . फहलत अंड्ापासून, मातेच्या शरीरात गभार्ी पूिचवाढ होऊन त्यार्ा 
बाह्यजगात प्रवशे होण्यास लागिारा वळे. 
 
गभावस्था स्त्री. १. गभच असलेली अवस्था. २. (ल.) एखादी गोष् प्रत्यक्षात येण्यापूवी असलेले हतरे् 
स्वरूप. 
 
गभाशय  प . १. (वै.) स्त्रीशरीरातील कहटग हेत मूत्राशय आहि मलाशय यारें् दरम्यान असिारा 
महत्त्वार्ा अवयव. यालार् बाजूने बीजनहलका जोडलेल्या असतात. २. गभचशय्या; गभचस्थान; कूस. ३. 
गभार्ी खोळ; वार; गभचवषे्न. [सं.] 
 
गभासन  न. १. योगशास्त्रातील ८४ आसनापंैकी एक आसन. २. (मल्लखाबं) मल्लखाबंाला 
हातार्ी गोफि बाधूंन दोन्द्ही पाय लावनू केलेले आसन. [सं.] 
 
गभांकुर  प . अव. (वै.) गभातील हनरहनराळे अहवकहसत भाग. ह्या भागांर्ा नंतर हवकास होऊन 
त्यापासून वेगवगेळे अवयव तयार होतात. 
 
गर्णभि स्त्री. समातंर रेषा काढण्यारे् स तारारे् एक हत्यार. (क .) पहा : गरबीि 
 
गर्णभिी स्त्री. १. गभार स्त्री. २. फळ देण्याच्या बेतात आलेली वनस्पती : ‘एकें  गर्मभिी उकडहवली । 
प टामाजन ॥’ - ्ा १३·२२८. 
 
गर्णभत हव. १. ध्वहनत; फहलत; आकहलत; बाहंधत; समाहवष्. २. ि पी; सूर्क; अप्रकट. ३. व्यंग्य; 
व्यंजक. 
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गभी स्त्री. १. व्यापलेली जागा; के्षत्रफळ. पहा : गभय ४. २. घेरा; वढेा (इमारत, लाकूड यारं्ा). ३. 
मध्य; कें र. ४. मधला भाग; अंश. ५. स पारीच्या कोवळ्या घोसावरील, लोंगरावरील कोश, आवरि.(क .) 
[सं. गभच] 
 
गभी हिहव. पोटात असताना; जन्द्मापासून; जन्द्माला येण्यापूवी. समासात - गभी आंधळा - रोगी. 
 
गभीि हव. गरोदर : ‘गभीि नारईर्ी हपवळी हतर्ी काया ।’ - राके १९६. 
 
गभीभवन न. (वै.) फहलत अंड्ारे् गभात रूपातंर. 
 
गमयरू हव. तप्तम ख; तप्त रे्हरा असलेला. 
 
गमा, गमी, गर्णमिा प . स्त्री. १. गरमा, गरमी; उकाडा; तलखी. पहा : गरमा : ‘दोनी मंडप ब लंदीस 
कमी, याजम ळें  गर्ममिी भारी....’ - ऐलेसं १०·५४४५. २. उपदंश रोग. या रोगार्ा कौहशक सूत्रात ग्राम्य असा 
उल्लेख आहे. ग्राम्य = मैथ न; ग्राम्य व्याधी = मथै न - संयोगापासून होिारी व्याधी. [फा.] 
 
गमी स्त्री. १. उद्धटपिा; मग्र री; ग मी : ‘इकडील मोंगलारं्ी गमी राहहलीर् नाहन.’ - मइसा १·२६२. 
२. जरब : ‘गमी दाखवनू जें हमळेल तें मेळवावें.’ - पया ३२७. (हि. दाखविे.) [फा.] 
 
गमेजिे  अहि. ऊन झकवा कोंबट होिे. (व.) [झह.] 
 
गरा हिहव. एकहत्रत. 
 
गिा हव. गहलतगात्र. 
 
गवय प . अहभमान; ताठा; तोरा; डौल; हदमाख; अहंकार; मान (हि. वाहिे, होिे, फ गिे.) : ‘इंल्ग्लश 
लोक आपल्या उत्कृष् भाषेर्ा साऱ्या भमंूडलावर प्रसार होत र्ालला आहे यार्ा अहतशय गवच वाहतात.’ - हन 
५. [सं.] 
गवयस हव. मागाहून हपकिारे (धान्द्य). पहा : गरवा, गरवस 
 
गवयहत हव. अहंकार द खावलेला; भानभगं िंालेला; तोरा गेलेला. 
 
गवयहरि न. अहभमान झकवा ताठा नाहीसा करिे. (हि. करिे.) : ‘हशवाजीने शाहहस्तेखानारे् 
गवचहरि केल्यावर....’ - मालआ ४. 
 
गवा पहा : गरवा : ‘फ लावर आलेले गवे भात दूध घेत होते.’ - सराई २. 
 
गर्णवक, गर्णवत, गर्णवष्ठ, गवी हव. अहभमानी; हदमाखखोर; मगरूर. 
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गवेि न. गरवस; गवे भात. (को.) 
 
गवोग्क्त, गवोक्ती स्त्री. अहभमानारे्, आढ्यतेरे् भाषि; (सामा.) गवच; शखेी : ‘गवोल्क्त फाल्ग न 
वदे जगदेकराया ।’ - वामन, भीष्ट्मय द्ध ७. [सं.] 
 
गऱ्हवार, गव्हार, गव्हारशी स्त्री. गरोदर स्त्री. पहा : गभारशी : ‘गऱ्हवारे हा हवहध । पोट वाढहवले 
झर्धन ।’ - त गा ६२५. 
 
गऱ्हि पहा : गहयिीय 
 
गऱ्हिीय, गहयिीय हव. झनद्य; हतरस्करिीय; आके्षपाहच; ठपका ठेवण्यास योग्य; दूषिीय; गैर; 
त्याज्य; अयोग्य. [सं. गहच = झनदा करिे.] 
 
गहा स्त्री. १. झनदा; दोष; ठपका; तिार : ‘देव्ारं्ी करंू नको गहा I’ - मो. २. झनदा करिे; ठपका 
ठेविे. [सं.] 
 
गऱ्हािे पहा : गाऱ्हािे 
 
गर्णहत हव. दोष हदलेला; झनदा केलेला; क टाळी झकवा कागाळी केलेला; झनहदत. [सं.] 
  
गह यय हव. झनद्य. पहा : गहयिीय [सं.] 
 
गि स्त्री. हवटीदाडूं, गोट्या इ. खेळण्यासाठी जहमनीत केलेला खळगा. [क. अगळ ] [सं. गद] 
 
गि प . १. गाल. २. कल्ले. (गो. गलॅ) [सं. गल्ल] 
 
गि प . १. गळा; मान. २. (वै.) घसा; ग्रसहनका. 
 
गि प . गळ; लोखंडी आकडा; आहमष; साखळ; नागंर : ‘गल  न पाहता ंगीली । उंडी मीनू ॥’ - रा्ा 
१३·७३८. 
 
गिकल्ला, गिगुच्छ प . गालावरर्ा केसारं्ा िं पका; कल्ला. 
 
गिकंबि प . बलैाच्या मानेखालर्ी पोळी. [सं.] 
 
गिका प . गलबला; गोंगाट; कल्ला; गडबड; गवगवा. [सं. कल् = कलका] [क. गलग  = मोठ्याने 
वटवट] 
 
गिगचा, गिगची स्त्री. गाल व मान. (मावळी) 
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गिगि  स्त्री. कलकल; बडबड. पहा : गिका [सं. कलकल] 
 
गिगि  प . १. काही वनस्पतनर्ा र्ीक; भोकर इ. फळारं्ा र्ीक. २. देवमाशार्ी र्रबी; 
सम रातील जार. [सं. गल् = गळिे.] 
 
गिगििे अहि. १. गडबडिे; अस्वस्थ होिे; र्क्कर येिे. २. गोंगाट करिे; बडबड करिे; घोंगाविे; 
ग िग ििे. [सं. कल् = कलकल] 
 
गिगििे अहि. (एखादे हठकाि) जलमय झकवा दलदलीरे् होिे; पािथळीरे् होिे. [सं. गल्] 
 
गिगिा प . घोसाळे; हगलके. (ना.) 
 
गिगिाट प . कलकलाट; मोठी गलबल; मोठा गलबला; आरडाओरडा; मोठ्याने घोंगाविे. 
 
गिगिी स्त्री. १. दलदल; रेवि. २. थलथलीतपिा; रबरबीतपिा. [सं. गल् रे् हद्व.] 
 
गिगिीत हव. १. थलथलीत; हबलहबलीत (फार पहरपक्व फळ, भात, गरा). २. मृदू व हर्कट 
(र्ीक, गाळ, जार.) ३. हर्कहर्कीत (घाम.) (गो.) 
 
गिगंड  प . गंडमाळा रोग. 
 
गिगंणडका स्त्री. गळ्याच्या जवळील रे्तापेशी समूह. (बे.) 
 
गिगा प . गवत, वाळलेली पाने इ. र्ा अस्ताव्यस्त पडलेला केरकर्रा. 
 
गिग्रह प . गर्ाडंी; गळरे्पी. (हि. करिे.) 
 
गिग्रह प . १. प्रहतपदा, र्त थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्मी, नवमी, त्रयोदशी, र्त दचशी, पौर्मिमा व अमावस्या 
या हतथी. (या हतथनना म ंज करीत नाहीत.) २. अनध्यायार्ा हदवस. 
 
गिग्रह प . ज्याच्या अन्नवस्त्रार्ा भार त्याच्या इच्िेहवरुद्ध द सऱ्यावर पडलेला असतो तो; खायला काळ 
व भ ईला भार असा मािूस. 
 
गिग्रह प . घटसपच; घाटसपच. [सं.] 
 
गिघाटी पहा : गळघाटी 
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गिची स्त्री. गळा; मानग टी : ‘बारगीरानें िंटपट करून गलर्ी धरून कटार स्कंधावर उभा र्ालवनू 
वरून भार घालून दाबला’ - मझशयाकं ८८२. 
 
गिच्छ कंठच्छ, गिस्य कंठस्य, गिस्थ कंठस्थ हव. जीवश्च कंठश्च; अहतशय दाट; गहन (मतै्री.). 
 
गिजोड प . (स्था) एकावर एक असलेला साधंा. 
 स्त्री. मतै्री. 
 
गििे अहि. िंरिे; पािंरिे; गळून पडिे; स टिे; नाहीसे होिे : ‘हालवलें  हन न गलें  । तें परब्रह् ॥’ - 
रा्ा ८·१६. 
 
गित हव. १. अव्यवल्स्थत; घोटाळ्यारे्; गोंधळारे् (कृत्य, वस्तू.) अन हर्त; सदोष. २. बेहशस्त; 
गफलत्या; वेंधळा (मािूस). ३. बेपत झा; हरवलेली. (हि. होिे) : ‘दो मोती गलत....’ - पेशव्यारं्ी बखर. 

हिहव. १. वाट र् कून; आडवाटेने; आडरानी; गहाळ झकवा गडबडलेल्या ल्स्थतीत. २. बाहेर झकवा 
आड बाजूला फेकलेला; जास्त िंालेला झकवा हनरुपयोगी म्हिून टाकलेला. [सं. गहलत] 
 
गित हव. १. रि : ‘सरदेशम खीर्ा परवाना पहहले जाला होता तो गलत करून....’ - इमं १७४. २. 
खोटे : ‘पेंढारी यारं्ी आवई उठली होती परंत  ते गलत वतचमान.’ - मइसा १०·२९९. ३. र् कीरे्. [फा.] 
 
गित, गितन, गितान स्त्री. १. अस्ताव्यस्त वगफलतीर्ी भेसळ (प स्तके, कागद यारं्ी). २. 
हर्वडाहर्वड; अव्यवस्था; हबघडलेली ल्स्थती; र्ूक. ३. (पते झ - गंहजफार्ा खेळ) घोळ; गल्लत; हपसिी. (हि. 
करिे.) ४. नाश : वाटोळे; वाताहत. (कामकाज, उद्योगधंदा यारं्ी.) [फा.] 
 
गितन, गिथन  हव. संततीहशवाय मरिारा. 
 
गितनी  स्त्री. तरवार म्यानाला अडकहवण्याच्या गोफ. [फा. गलता = तलवारीरे् कातडी 
म्यान.] 
 
गितपत्र पहा : गणितपत्र 
गितान  हव. १. आजारी. (व.) २. नालायक; हनरथचक; अयोग्य; अशक्त; मूखच; गयाळ (मन ष्ट्य). 
३. लेर्ापेर्ा; फ सका; क र्कामार्ी (वस्तू.). 
 
गितान  हव. बेसूर; ककच श; किचकठोर (गािारा, गािे, आवाज इ.). 
 
गिती स्त्री. र्ूक; दोष; अपराध : ‘नोकराच्या हातून गलती होण्यार्ा फार संभव.’ - वज्राघात ११९. 
[फा.] 
 
गित्कुष्ठ न. ज्यात रोग्यारे् अवयव हळूहळू क्षीि होऊन गळून पडतात असा महारोग; 
रक्तहपती. [सं.] 
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गित्या हव. गाफील; गबाळ्या; हवसराळू; नेहमी वस्तू हरविारा; गलथान. 
 
गिथकरी प . गंहजफा खेळिारा. 
 
गिथा प . ओिें; सामान ठेवण्यार्ी हपशवी; गठ्ठा; गड्डी : ‘त्याचं्या कारक नानंन यारे् दोन गलथे घेतले 
आहेत, तें देत नाहनत.’ - पेद ८·२५. 
 
गिथा प . १. (स्था.) ग ळग ळीत झकवा वि कड, कोर (पायऱ्या, कंगोरा, प ढे आलेला भाग, ख र्ी - 
टेबल इत्यादीर्ा); साधंलेला त कडा; दशचनी भाग; वत चळ केलेला, उलटलेला, म रडलेला भाग (झभत 
इत्यादीर्ा); शवेटास हदलेला गोल हनम ळता आकार. २. (ल.) उत झम ठेविीर्ी आहि वत चळाकार केलेली 
फरसबदंी. रस्ता. 
 
गिथा प . गर्ाडंी; अधचर्ंर. (हि. देिे.) - (तंजा.) [सं. गलहस्त] 
 
गिथान  जबडा. 
 
गिथान  हव. गबाळा; अव्यवल्स्थत; वेंधळा; हनष्ट्काळजी; गाफील. 
 
 
गिथानपिा प . गबाळेपिा; अव्यवल्स्थपिा; बेसावधपिा; हनष्ट्काळजीपिा : ‘नाटकार्ा धंदा 
गलथानपिे केला की यासारखा पाताळातं नेिारा द सरा नाहन.’ - माप . 
 
गिथेदार हव. गलर्थ्याच्या आकारार्ा; गलथा केलेला (र्ौरंग, पाट इ.). 
 
गिदट, गिधट  पहा : गळदट, गळधट 
 
गिदूम  स्त्री. वर पाय करून हातावर र्ालिे. (हि. करिे, टाकिे, र्ालिे.) 
 
गिन न. १. हवतळिी; आटिी. २. गळती; रव; पािंर; स्राव. [सं.] 
 
गिनाि प . घशातून जठरापयंत अन्न, पािी इत्यादी नेण्यासाठी असलेली मासंल नळी; 
अन्ननहलका. (बे.) 
 
गिनीय  हव. आटण्याजोगे; प्रवाही करण्यास झकवा रवण्यास योग्य; राव्य. 
 
गिप प . आिमि; मोठा दंगा [फा. गलब, इं. गलॅप] (वाक.) गिप ठोकिे - १. धावनू, दौडत 
जाऊन हल्ला करिे. २. घेरून टाकिे : ‘दरमजल सावन रास जाऊन फ रद्यावर िापा घालून गलप 
ठोकला....’ - मदरू २·५. 
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गिपट्टा  पहा : गिाबन 
 
गिपािी प . म लारं्ा गोट्यारं्ा एक खेळ : ‘म ले गलपािी खेळू लागली आहेत.’ - गार १२७. 
 
गिपोजी प . खेडवळ नाटकातील सूत्रधार. (बे.) 
 
गिफ न. अभ्रा; आच्िादन. पहा : गिेफ (वा.) गिफ होिे - अंमल बसिे; वर्चस्व प्रस्थाहपत होिे : 
‘साराशं, र्हंूकडे र्हंू राज्यावर इंग्रजारं्ा गलफ जाला !’ - ऐलेसं ७२९५. 
 
गिफटिे, गिफाटिे अहि. १. गैरहवल्हे लागिे; हरविे; थागं न लागिे; साडंिे. (वस्तू.) २. रस्ता 
र् किे, आडरानात जािे; बहकिे. ३. स रे्नासे होिे; गोंधळिे (संकटादी कारिामं ळे). केव्हा केव्हा 
सकमचकही उपयोग करतात. [सं. ग्लै.] 
 
गिफटा, गिफाटा, गिफडा, गिफाडा प . घोटाळा; धादंल; घोळ; ताराबंळ; घालमेल; घोळंकार; 
बहकण्यार्ी, हरवण्यार्ी, गहाळ होण्यार्ी पहरल्स्थती (मन ष्ट्य, प्रािी, वस्तू यारं्ी.) (वा.) गिफाट्यात पडिे 
- गोंधळून जािे. 
 
गिबत  न. जलमागाने प्रवास करण्यारे् साधन; नौका; तारू; जहाज; पडाव, मर्वा. 
डोलकाठी असलेले कोितेही जहाज. (हि. हाकारिे.) [पोत च.] (वा.) गिबत धड्यावर घेिे - 
पावसाळ्याआधी गलबते काठावर ओढून त्यानंा तेलपािी देऊन, आच्िादन घालून ती नारळीपौर्मिमेपयंत 
ठेविे : ‘ग राब गलबतें धड्ावरी घेिे, इत्याहदक काये पजचन्द्या आलाकडेस (पजचन्द्य पडावयाच्या आंत) 
सम रास त फान जाहाले नाही तों अगोदर कराव.े’ - पेद ३३·७. 
 
गिबि, गिबिा स्त्री. प . १. गलका; गडबड; आरडाओरडा : ‘स्नानदान देवपूजा गलबहलत 
अगदीर् अंतरली ।’ - ऐपो ३०८. २. घाबरेपिा (भयाहदकाम ळे). ३. गफलत; गोंधळ; घालमेल (काम, हहशबे 
यारं्ी). ४. ह ल्लड; दंगल. [ध्व.] 
 
गिबििे अहि. १. घाबरिे; हभिे. २. ताराबंळीत, गोंधळात, गडबडीत असिे. ३. गडबडिे; 
घोटाळिे. ४. घाबरिे; बेर्ैन होिे; अस्वस्थ होिे; हादरिे; जीव कालविे. [सं. गद, वद] 
 
गिबिा प . कोलाहल; आरडाओरडा; गोंधळ; गडबड : ‘करू नका गलबला अगदी । लागली 
िंोप मम बाळा ।’ - वाग्वैजयंती. 
 
गिबिाट प . १. मोठी गलबल; आरडाओरड. २. घोटाळा. 
 
गिबिीत हव. हवस्कळीत; अव्यवल्स्थत : ‘हतर्ा (कहवतावधूर्ा) ओंर्ा पदर फार टेकटेकीर्ा 
नसतो झकबह ना गलबलीत असतो.’ - आ प्रस्तावना ८. 
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गिबल्या हव. १. बोभाट्या; गडबड माजहविारा. २. गोंधळ्या; अव्यवल्स्थत; भ्रहमष्; गफलती. 
 
गिबा प . १. गलका; गोंगाट; आरडा; गवगवा; कलकलाट. २. हल्ला : ‘गलबला उठेल.’ - मइसा 
८·४३५६. ३. जोर; धामधूम : ‘हशखारं्ा गलबा भारी.’ - हदमरा. 

स्त्री. गडबड : ‘तयारीर्ी गलबा दाखहवली म्हिजे येिेकडून श्रीमंत संतोष माहनतील.’ - मइसा 
२·१०·८१. [फा.] 
 
गिणमशा, गिणमशी, गिमुची, गिमुच्छी, गिमूच्छ, गिबूच्छ, गिशप स्त्री. अव. कल्लेहमशा. 
पहा : गिकल्ला 
 
गिमुगीर हव. उद्धट; बेम वचत; आग्रही : ‘वरातदार गलम गीर जाले तर बेम लाहहजा बाहेर 
घालिें....’ - पेद ३·४९. 
 
गिमुच्छा हव. हमशारं्ी जाड टोके गालावंर वळवलेला. 
 
गिरोटी स्त्री. नीलगाय. 
 
गिशंुणडका स्त्री. १. अन्नमागच; गळा; अन्नार्ी नळी; गळघाटी. २. पडजीभ; लोळा; घशातील 
श डंाकृती गाठ; घशात मधोमध लाबंिारा मासंल अवयव. [सं.] 
 
गिसि  हव. हनरुपयोगी; क र्कामी : ‘लोकारं्ा जमाव तेथें पावहलया उपरी तेथें फौज आहे 
त्यापैकन गलसल सबर.... जे कोिी येतील त्यास हनरोप देऊन खासे दोनश े स्वारानसी राहािे.’ - पेद 
३३·१६६. 
 
गिंगती, गिंक्ती, गिंतकी स्त्री. काबंळा, घोंगडी झकवा इतर वस्त्र याला धावरे टाके घालून व 
म रडून बनहवलेली कामर्लाऊ थैली, पोते, पडशी. [सं. गलंहतका] 
 
गिंगा प . गळती; गळिे. 
गिंड न. गळू; केसतूड; आवाळू; गाठ; बेंड : ‘र्ामहखळ गलंडें मसें ।’ - दास ३·६·५०. [सं. गलगंड] 
 
गिंडिे  उहि. कलंडिे; लवंडिे. (व.) 
 
गिंभ प . हस्त्रयारें् स्तन : ‘कोहरहलया प तहळयारें् गलंभ ।’ - रंयोवा १०·८८३. 
 
गिाई स्त्री. हवतळण्यारे् काम. 
 
गिागोटा प . गल्लागोटा; दािागोटा : ‘त म्ही कोिाच्या आधारें न बसैता, ग रेंढोरें गलागोटा असेल 
तो घेऊन जािें.’ - पेद २६·१८५. 
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गिगोिा धान्द्य व दारूगोळा. 
 
गिाटा प . गोंधळ; हबघाड; अस्ताव्यस्तपिा. पहा : गल्हाटा : ‘येथील हवसंर् फौजेर्ा गलाटा....’ - 
पेद ५·६०. 
 
गिाफ, गॉिफ, गॉिाफ  प . हंडी; िं ंबर. (गो.) [पोत च.] 
 
गिाफ पहा : गिेफ : ‘उरुसातील प्रम ख वैहशष्ट्ट्य म्हिजे कबरीला गंधार्ा लेप लावनू हतच्यावर गलाफ 
र्ढहविे हे होय.’ - जीसे ३८३. 
 
गिाबन  प . लोकरी गळपट्टा. 
 
गिािा  प . घोट : ‘बह  मृगजल देखौहन डोला ं। थंूहकला अमृतार्ा गीहलतां गलाला ।’ - रा्ा 
९·६०. 
 
गिास प . १. कारे्र्ा पेला. २. (ल.) पेटलेली वात आत ठेवलेले कारे्रे् पेले : ‘र्वतफा लाहवले 
गलासें हजकडे हतकडे उजाले ।’ - पला ४·२७. ३. फ लपात्र; पेला : ‘सोन्द्यार्ा गलास ठेऊन....’ - ऐराप प्र 
२·१४९. [इं. ग्लास] 
 
गिांकुर  प . घशातील गाठी मोठ्या होिे, स जिे. [सं.] 
 
गिांड पहा : गिंड : ‘तेथ गलाडंें राहावें।’ - जै ४९·१०१. 
 
गिांडवात, गिांडावात प . गळू उद्भवण्यास कारि होिारा वात. 
 
गिांब न. लहान गलबत. (हेट.) 
 
गणिच्छ, गिच्छ, गिीच  हव. घािेरडा; मलीन; ओंगळ. [फा. गलीज] 
 
गणित हव. १. पडलेला; साडंलेला; फेकलेला; गळलेला : ‘भक्षोहनया श ष्ट्क गलीत पाला ।’ - नगर ५६. 
२. हवतळवलेले, पाघळहवलेले; पातळ (रस) केलेले. ३. (ल.) खंगलेला; स कलेला; क्षयी; ऱ्हास झकवा 
खराब िंालेला; हनःशक्त [सं. गल्] 
 
गणितकुष्ट न. प . वाहिारे कोड; रक्तहपती : [सं] 
 
गणित, गणितचकु्ष, गणितचकू्ष प . अश्रू (आसव)े पािंरिारा, वाहिारा डोळा. [सं.] 
 
गणितपत्र न. १. िंाडारे् गळलेले पान. २. (ल.) फार वाधचक्याने झकवा रोगाने हनःशक्त िंालेला 
मािूस. ३. (ल.) पदभ्रष्, अहधकारच्य त, सत झाहीन मािूस. [सं.] 
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गणितपात्र पहा : गणितपत्र ३ 
 
गणितयौवन हव. तारुण्य संपून गेलेला; उतारवयार्ा; म्हातारा. [सं.] 
 
गणितेंणद्रय हव. इंहरये झकवा ्ानेंहरय काम देत नाहीत असा. [सं.] 
 
गणिम, गिीम, गणिमाई  पहा : गनीम, गणनमाई : ‘म ल ख सरंजामास देऊन केली कायम गहलमाई 
।’ - ऐपो ४२१. 
 
गिी स्त्री. १. पहा : गल्ली. २. पहा : गि. ३. खळी; खार् : ‘आज एकादशवषपेयंत । गरत गलनत 
हपर्ला योगीनाथ ।’ - नव १७·७४. 
 
गिीब प . गनीम; शत्र ू : ‘त म्ही आमर्ी जमीन वाहावी म ल्कात गलीब येईल तो आम्ही मारू.’ - 
पाक्ष्ाइ खं १·२८. 
 
गिीम हव. शूर; धाडसी : ‘हर्मण्या हदसतात गरीब पि खरोखर असतात गलीम.’ - सोबत १०५. 
 
गिुते, गिोते न. पाठीवर िंालरीवजा कापड सोडलेले बदंारें् लहान म लारें् टोपरे; एक प्रकारर्ी 
क ं र्ी. 
 
गिंुगा हव. ग बग बीत : ‘गल ं गे गेंद तयारीत.’ - प्रभाकर (मला १५५). 
 
गिूफी हव. बनावट : ‘कागदपत्र दाखहवला तो गलूफी हदसून आला.’ - बाबारो २·१५. [फा. हगलाफ 
= िंाकि, खोळ] 
 
गिूि, गिोि स्त्री. खडे मारायर्ी कमान; गोफि :‘केवळ क िी मदनारे् गलोले प्रािपहक्ष झवहधती ।’ - 
प्रला २३६. [फा. गलूल] 
 
गिूि, गिोि, आगीच्या ज्वालारं्ा समूह. [फा. गलील] 
 
गिूि, गिोि स्त्री. लोंबता अवयव, अंग (बकरीच्या गलस्तनासारखा). [फा. गलील] 
 
गिेपटी, गिेपट्टी, गल्लेपटी, स्त्री. १. कर; सरकारी पागाकंहरता भ सार धान्द्यावर बसहवलेली पट्टी; 
धान्द्यवस लीवरील कर : ‘गलेपट्टी दर खंडीस रुपये ४ प्रमािें.’ - मसाप २·१७८. 
 
गिेफ प . गवसिी; हपशवी; अभ्रा; खोळ (रजई, उशी, ख र्ी, कोर्, प स्तक इत्यादीर्ी) : ‘वर गलेफ 
हहरवा जरतार ।’ - होला १६०. २. हपराच्या कबरेवर घालण्यारे्, िंालर लावलेले वस्त्र; पे्रतारे् वस्त्र : ‘तंटा 
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स रू िंाल्यावर त्याच्यावरील गलेफ उर्लून पहातात तो त्याखाली फ लारं्ा ढीग!’ - झहद म सलमानाचं्या 
ऐक्यारे् प्रयत्न. [फा. हगलाफ] 
 
गिेिठ्ठ हव. १. अहतशय लठ्ठ; अवजड; फार मोठा; स्थूल (पोळ, बैल). २. लठं्ठभारती; दाडंगा, धष्प ष् 
पि अक्षरशत्र ू(मािूस). 
 
गिेिोट हव. गल्ल्याक च्या हफरल्याम ळे प ष्ट्कळ अन्न हमळून लठ्ठ बनलेला. (माि.) पहा : 
गिेिठ्ठ 
 
गिोब प . गळाठा; द दचशा : ‘ते समई नाश जाला... तेव्हा ंफार गलोब जाला.’ - बोधले बखर ३·३५४. 
 
गिोरा प . गालग च्चा; गालाला घेतलेला हर्मटा; गालोरा. (हि. घेिे, धरिे, उपटिे.) [सं. गल = 
गाल] 
 
गिीि प . जमाव; सैन्द्य; सम दाय : ‘सभोती फौज पन्नास हजारारं्ा गलोल घेऊन मध्यभागन 
इरािीसमूर परम आवशेें उभे राहहले.’ - पाहि बख २९. 
 
गिोिा प . तोफेर्ा गोळा : ‘अल्ग्नर्ा गलोला दत झाजीराव जाधव र्ाहलला ।’ - ऐपो २·२३. [सं. गोल] 
 
गिौघ प . घटसपच. [सं.] 
 
गल्गिा प . र्ोपडा दोडका. (िंाडी) 
 
गल्गिा, गल्गाल्ता हव. ओलेझर्ब. 
 
गल्बिा प . गलबला; कोलाहल; जोरार्ा वादहववाद : ‘्ान गोष्ीर्ा गल्बला ।’ - दास ६·१०·५४. 
गल्याढा  स्त्री. गलाडंा; गंडमाळा : ‘ती. राजश्री शवेरावजीच्या गळ्यास गल्याढा जाला तेिेंकरून 
दोन मास हैराि जाले.’ - पेद ४२·३२. 
 
गल्ल स्त्री. गोट्या, हवटीदाडूं इ. खेळातील गल, खार्. पहा : गि 
 
गल्ल प . गाल : ‘ओले गल्ल प्राज्य पे्रमाश्र  भरें करुहनया डोले ।’ - मोहभष्ट्म १०·९८. [सं.] 
 
गल्ल प . व्याघ्ादी िूर पशूच्या गळ्याभोवतालरे् केस. (गो.) 
 
गल्लचूिय  न. गालाला लावण्यार्ी पूड, पावडर : ‘कमाडंर इन् र्ीफच्या त ऱ्यानें व मडमाचं्या 
गल्लर्ूिानें.... हिस्ती धमास अपूवच शोभा येऊन....’ - हन ३४७. 
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गल्लत स्त्री. भेसळ; अयोग्य रीतीने केलेली सरहमसळ. पहा : गित : ‘म्हि नी हफरून नानानंी उलटी 
मारूनी केली गल्लत ।’ - ऐपो २९५. 
 
गल्लशष्प  प . गालम च्ि; गालहमशी. [सं.] 
 
गल्ला प . १. धान्द्य; दािागोटा; प्रत्येक प्रकाररे् धान्द्य. २. धान्द्यार्ा साठा (मि, खंडी या प्रमािात). 
३. पीक; उत्पन्न. पूवी शतेसारा झकवा त्यार्ा काही भाग गल्ल्याच्या (धान्द्याच्या) स्वरूपात भरत असत. [फा.] 
[रा. गल्ले] 
 
गल्ला प . १. व्यापारी, सराफ यारं्ी पैसे ठेवण्यार्ी पेटी झकवा लहानसा खळगा. २. पैसे ठेवण्यारे् 
भाडें. ३. रोकड; रक्कम; साठलेले पैसे; रोजच्या हविीरे् पैसे. ४. मज रानंा वाटायर्ा पैसा. 
  
गल्ला प . घोड्ाच्या पायार्ा (स ंभावरर्ा) रोग. - अर्श्प २·२७३. 
 
गल्ला प . गलका : ‘एकर् गल्ला उडाला.’ - श्रीयो २·७३. 
 
गल्लाकटुबाि धान्द्याच्या स्वरूपातील महसूल. 
 
गल्लाखरीदी स्त्री. गावाने हवकत घेतलेल्या सवच धान्द्यावरील पट्टी, कर. 
 
गल्लाभरू हव. कला इ. बाबतीत हहिकस पि ज्याम ळे हनहश्चत प्राप्ती होते असा (हर्त्रपट, नाटक, 
धंदा इ.). 
 
गल्ली स्त्री. बोळ; आळी; लहान रस्ता : ‘अमंगळ गल्लीक श्चळ ।’ - नव १६·१२०. [झह. गली] 
 
गल्ली पहा : गि, गल्ल 
 
गल्लीकुची स्त्री. १. आळी, बोळ, हबदी यानंा व्यापक सं्ा. २. आडगल्ली. [झह. गल्ली + फा. क र्ाह] 
 
गल्लीकुचीचा हव. फारसा प्रहसद्ध नसलेला; गावढंळ; अडािी; असभ्य (मन ष्ट्य, काम, गोष्, वस्तू). 
 
गल्लूखडा प . गोफिीर्ा दगड; गलोलीने मारायर्ा दगड : ‘येईल मािंा हभल्ल हन मारील 
गल्लूखडा ।’ - जसा १२४. 
 
गल्लेकरी प . भ सारी; वािी; मोदी. 
 
गल्वा प . गालग ंड. 
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गल्हाटिे अहि. १. रोग वगैरेंनी अशक्त होिे; गळाठिे. २. सावकारीत तोटा आल्याने दाहररय येिे. 
पहा : गिवटिे, गळहाटिे 
 
गल्हाटा  प . गळाठा; अस्ताव्यस्त सम दाय, अव्यवस्था इत्यादी कारिानंी िंालेली द दचशा. पहा 
: गळहाटा 
 
गल्हेरी स्त्री. गलॅरी; सज्जा : ‘आजूबाजूच्या खोल्यातील लोकासं झकवा प ढच्या गल्हेरीतून झहडिारापंैकी 
कोिासही माझ्या हाका का ऐकू येऊ नयेत?’ - मी १६. 
 
गव स्त्री. १. पकड; हर्मटा; अडकि (पक्षयाच्या पंजार्ी, नखे-बोटे यारं्ी). २. हातार्ी कव; वेंघ; 
हमठी. ३. ताकद; आटोका. [सं. कव] 
 
गव स्त्री. १. ऐन वळे; योग्य प्रसंग, काळवळे, संधी. २. फ रसत; अवसर; हरकामी झकवा सोयीर्ी वळे. 
३. भरती ओहोटीर्ी वळे. ४. काही व्यापाऱ्यारं्ी साकेंहतक खूि. 
 
गव स्त्री. पत; अब्र;ू हवर्श्ास (व्यापारात). 
 
गव स्त्री. १. ग प्तपिा : ‘तयाहह साहक्षत्वार्ी गंव । सापंडे कें वी ।’ - हससं १·९४. २. मतलब. (को.) 
(वा.) गव गाठिे - म द्यास हात घालिे; ममच हाती घेिे : ‘जरी हे गंव गाठतील तर यारें् ते पातशह आहेतर्.’ 
- झहद खंड १·६७. गव िाविे - फायद्यार्ी वस्तू सापडिे; अदृश्य हनधी सापडिे. 
 
गव स्त्री. वळसा; सभोवती र्क्कर : ‘तत्राप फौजेस गव घालून हहरपंत तात्या दादासाहेबारें् मागें 
लागले.’ - भारतवषच पतंप्रधान द सरी शकावली ६३. 
 
गव प . गहू. (गो.) 
 
गव स्त्री. महत्त्व. (व.) 
गवई प . गायक; गािारा; गवय्या. 
 
गवख, गवखे न. (प्र.) गवाक्ष. हखडकी; हिर; ग हा : ‘जळतया हगरीच्या गवखा । माजन द्यापती 
पतंगाहर्या िंाका ।’ - ्ा ११·४२५. [सं. गवाक्ष] 
 
गवगव स्त्री. आरडाओरडा;गलबल; गडबड; कलकल. [ध्व.] 
 
गवगव ओढ; जरुरी; अपेक्षा; र्िर्ि. 
 
गवगव स्त्री. खाज; कंडू. 
 
गवगवचे अहि. भ केने व्याकूळ होिे. (गो.) 
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गवगविे अहि. क जब जिे; हलक्या आवाजात अनेकानंी एकदम बोलिे : ‘या त्याचं्या संबधंात 
हजकडेहतकडे गवगविाऱ्या आरोपारं्ा त्यानंी हवर्ार करावा.’ - आमासे १००. 
 
गवगवा  प . १. पहा : गबगब. २. गडबड : ‘असो ऐकोहन गवगवा । द्वारी आली शाभंवा ।’ - कथा 
२·१०·९३. ३. बोभाटा; पहरस्फोट; हाकाटी; डंका; प्रहसद्धी. (हि. होिे.) (वा.) गवगवा करिे - (एखादी 
गोष्) सगळीकडे बोलत स टिे; बभ्रा करिे. 
 
गवनवशी हव. भरलेला - बदलापूर ४०. 
 
गवछा प . अंगोच्िा; अंगप सिे. (प्रयाग) 
 
गवठ प . अंगलट; अंगार्ी ठेवि : ‘दोहीमध्यें म लीर्ा गवठ आहि सगूि हेर्.’ - पेद २०·२२. 
 
गवठ्या प . पाटील; खेडेगावात राहिारा. (ित झीसगडी) 
 
गवठ्या महाजन मठ्ठ; मूखच. (व.) 
 
गवि स्त्री. गव्हाि; गोठ्यातील ग रानंा र्ारा टाकण्यार्ी जागा; गोठ्यार्ा मध्यभाग. (गो.) 
 
गविे सहि. प्राप्त होिे; लाभिे; सापडिे; आटोक्यात येिे : ‘ना गव े देखोहन गृध्ररावो । इंर इच्िी 
हमत्रभावो ।’ - म आहद ६·१०·१. 
 
गवत न. १. तृि. यारे् प ष्ट्कळ प्रकार आहेत. पवनी, गोंडवळ, क सळ, मारवले, वरवेल, स री, क ं धा, 
काशा, काऊस, हतखाडी, कडूच, हशपी इ. २. घास; र्ारा; ज्या वनस्पतीच्या म ळ्या व पाने सवच प्रकारर्ी 
जनावरे खातात ती वनस्पती. [सं. गौअत झ] 
 
गवतकटाई स्त्री. १. गवत कापण्यास परवानगी हमळण्यार्ी पट्टी, कर. २. सरकारी पागाकहरता 
गवतखरेदीर्ा खर्च भागहवण्यासाठी बसवलेला कर. ३. गवत कापण्यार्ी मज री. ४. (सामा.) गवतकापिी. 
 
गवतकापी हव. (झनदाथी) लोिीकापी, धार नसलेला (तलवार, वस्तरा यारं्ी धार बोथट 
असल्यास त्याला म्हितात.). 
 
गवतकाप्या प . अडािी न्द्हावी, हशपाई, कामकरी व त्यारे् हत्यार, शस्त्र. 
 
गवतचराई स्त्री. क रिातील र्रिावळ; र्रण्यारे् भाडे. 
 
गवतर न. गोमूत्र : ‘गाईच्या गवतरार्ी अंगनी िंाली गंगा ।’ - जामामा ८२. 
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गवतशी  स्त्री. पेंढ्यार्ी एक काडी. (को.) 
 
गवतळिे, गवताळिे अहि. (को.) १. गवताने आच्िाहदत होिे (नवीन केलेली पाळ, शते, गवतार्ी 
ह ंडी). २. गवत झकवा रानिंाडाने ग दमरिे, ख रटिे (हपकारं्ी वाढ). 
 
गवताचा उंट गवत्या टोळ; नाकतोडा. यारे् पंख सरळ असून हा काळोख्या रात्री हिंग हिंग करीत 
झहडतो. 
 
गवतारू  हव. गवताने शाकारलेले : ‘एक गवतारू खोप रहायातें ।’ - केक १५. 
 
गवताळ  हव. सपाटून गवत उत्पन्न होिारी; हवप ल गवत असलेली (जमीन). 
 
गवती चहा पातीर्ा र्हा. हा हहरवा व खरखरीत असून यारें् स वाहसक तेल काढतात. हा तापात घाम 
येण्यासाठी देतात. पाती कढीत घालतात. 
 
गवती जमीन गायरान; गवतार्ी जागा. 
 
गवतुरी  स्त्री. १. हरळी. २. एक खेळ. 
 
गवत्या  हव. १. गवताहवषयी. २. गवतकाप्या; अडािी. 
 
गवत्या गोमाजी (हतरस्काराथी. एक कल्ल्पत हवशषेनाम) अलबत्या-गलबत्या मािूस; कोिीतरी अप्रहसद्ध, 
गल्लीक र्ीतील मािूस; भलतासलता, अनोळखी, क्ष र, गफलती; गवतकाप्या मन ष्ट्य; गवत्या. 
 
गवनसार हिहव. सोयीस्कर; हकफायतशीर; गवसार. 
 
गवना प . गभाधानार्ा हवधी. (व.)[झह.] 
 
गवय प . गवा; रानबलैार्ी एक जात : ‘गवय, मंडप, हस्ती, शूकर, रेडा, सरूप इ. जनावरासं 
अनूपवासी म्हितात.’ - अर्श्प २·७. [सं. गो.] 
 
गवय्या पहा : गवई 
 
गवर, गवराई, गवरिी स्त्री. गौरी; गौर. (गो.व.) 
 
गवर, गवरी पहा : गोवरी. (वा.) गवऱ्या मसिात जािे - मृत्य काल जवळ आलेला असिे. 
 
गवरिे अहि. गहहवरिे; आठवि काढून रडिे. (व., तंजा.) 
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गवरव प . वरमातेर्ा आहेर. 
 
गवराई स्त्री. १. बायको. २. स्त्री. 
 
गविा प . एक स गंधी वनस्पती; कापूरहर्नी; कोशफल. पहा : गव्हिा 
 
गविी स्त्री. तार ओढून काढण्यार्ी सोनारार्ी पकड, हर्मटा. (खा.) 
 
गवल्यो पहा : गव्हिा 
 
गवशा हव. फ कट सापडलेला; उर्ललेला; खर्च केल्यावार्ून झकवा प्रयत्नावार्ून हमळालेले. 
 
गवशा हव. १. ठेवलेला (लग्नाहशवाय राखलेला प रुष झकवा स्त्री); जार; रखेली. २. हमळालेला; हाती 
आलेला (पोरका, बाप नसलेला पोर.). 
 
गवशा हव. काहीतरी हमळवाव ेया अपेके्षने आलेला; लाभेच्िू. 
 
गवस प . १. (क्व) शोध; तपास; ठाव; र्ौकशी. (हि. लागिे, लाविे.) २. संधी : ‘आला हदवस हकती 
करू नवस गवसेना गवस ।’ - प्रला २०४. [सं. गवषेि] 
 
गवसगाढव प . टोिपा; मूखच मािूस. 
 
गवसिी, गवसनी स्त्री. १. खोळ; अस्तर; वषे्ि; आच्िादन; िंाकिी; आच्िादनार्ी हपशवी 
(तरवार, ढाल, तबला, सतार, पालखी इत्यादीर्ी) : ‘जयारं्ें हर्त झ गवसिी । व्यापका मज ॥’ - ्ा ९·१९३. 
२. व्याप्ती; समावशे. [क. गवसहिगे = िंाकि, खोळ इ.] (वा.) गवसिी करिे, गवसनी करिे - 
(राज्यास) आपल्या आवरशक्तीत ठेविे. गवसिी घाििे, गवसनी घाििे - १. ताब्यात आििे; आटोक्यात 
आििे; कह्यात आििे. २. िंाकि घालिे : ‘घाहलत  आला लोडार्ी गवसनी ।’ - हशव ९७९. 
 
गवसिी पोळी, गवसिीची पोळी  उकडप रिार्ी केलेली किकेर्ी पोळी; तादंळार्ी उकड 
प रिासारखी भरून केलेली किकेर्ी पोळी. ही आमरसाबरोबर खातात. (को.) 
 
गवसिे  अहि. १. सापडिे; हमळिे; आढळिे : ‘इच्िी आझलगाया किातें अन्द्य कातं गवसेना ।’ - 
मोकिच ७·६. २. मनात येण्याजोगे, धरण्याजोगे असिे. ३. एखाद्याच्या कर्ाटीत सापडिे, हाती लागिे 
:‘गवसलार् असा खग भासला ।’ - र २१. 

उहि. १. शोधिे; ध ंडाळिे; २. गोळा करिे; ग ंडाळिे; आवरिे; एकत्र करिे (एखाद्या वस्तूरे् सवच 
भाग).(वा.) गवसाळा करिे पकडीत घेिे; िाप पाडिे : ‘पादशहानजीक गाठोळीच्या बळें  व गवसाळा करून 
साकल्ये जाहीर कराव.े..’ मइसा ८·४३. [सं. गवषेि] 
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गवसिे  उहि. १. आच्िादन घालिे; कवटाळिे : ‘कन संध्यारागें गवसलें  ।’ - ऋ २१. २. 
आश्रयाखाली आििे : ‘आता ंयारे्हन बळें गवसलें  । हें द गच जैसे पन्नाहसलें  ।’ - ् ा १·११६. २. व्यापिे : ‘कातेंरे् 
म ख रम्य जें गवहशलें  कोपाश्र  झबदूत्करें ।’ - वैराग्यशतक श्लो. ९३. [का. गवसहिगे = खोळ] 
 
गवसना  हि. दाडंा म ठीत धरता येिे. (िंाडी.) 
 
गवसणविे उहि. १. शस्त्र म्यानाबाहेर, गवसिीतून काढिे. २. (ल.) सरसावनू घेिे : ‘ऐसे बोलोहन 
पापमती । खड ग गवसवहून आप लें  हातन ।’ - ह २५·२२. 
 
गवसार  हिहव. १. (वळेेच्या दृष्ीने) फायदेशीरपिे. पहा : गव. २. (सामा.) नफ्याने; फायदेशीर. 
 
गवळ प . द पाखी घर; मागंर. (गो.) 
 
गवळट  प . (हतरस्काराथी) गवळी. 
 
गवळि  स्त्री. गवळ्यार्ी बायको; गवळ्यार्ा धंदा करिारी स्त्री. [क. गोल्लहत] (वा.) गवळि 
घाििे - हदवाळीत शिेाच्या बाह ल्या तयार करिे : ‘खेड्ातील म ली हदवाळीत आपल्या घराप ढे गवळिी 
घालीत.’ - माआ ८९. 
 
गवळि  स्त्री. १. कोष्ी पक्षी. हा धान्द्य खातो. २. कोळी हकड्ासारखा एक हकडा. [क. गव हळ 
= पाल] 
 
गवळिकािो प . कलावहंतिीकडून देवळात दाखहवले जािारे श्रीकृष्ट्िारे् नाटक. (गो.) 
 
गवळदा  प . शतेातील देवानंा दाखहवलेला नैवदे्य. (क .) 
 
गवळदेव प . ग रे व ग राखी यारं्ी संरक्षि देवता. (क .) 
 
गवळवाडा प . गावातील गवळी वस्तीर्ा भाग; गवळी आळी. 
 
गवळहाट प . गवळ्याचं्या वस्तीर्ा भाग. पहा : गवळवाडा 
 
गवळा प . सोवळे नेसिारा प जारी, भगत : ‘अग मी बायार्ा गवळा हपवळी शवेती बायानंा ।’ - घाश्रलो 
१४५. 
 
गवळा हव. पाढंरे हठपके अंगावर असिारा (बलै). पहा : गव्हळा 
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गवळी प . १. ग राखी, हखल्लारी यारं्ी एक जात व त्या जातीतील व्यक्ती. हे गायी, म्हशी पाळून 
दूधद भत्यार्ा धंदा करतात : ‘सहसा व्रजातं गाठ हन बह  ताड हन करूहन बद्ध-भ ज गवळी ।’ - मोहवराट ३·२. 
२. गावठी, साधाभोळा मािूस. (गो.) [क. गौहळग] [सं. गोपाल] 
 
गवळीक  स्त्री. गवळ्यार्ा धंदा : ‘आनेल  गवहळक कहरत  । मेंड रुवारं्ी ।’ - हिप  ६६. 
  
गवळे प .अव. दैव् ब्राह्िातील म ंज िंालेली लहान म ले. 
 
गवंड, गवंडी प . न. स्त्री. गोवडं; डोंगरावर र्रिाऱ्या ग रारं्ा रस्ता; ग राचं्या पायानंी मळलेली वाट; 
नदीर्ी दरड (रस्ता असलेली); जंगल झकवा टेकडीवरील र्रण्यार्ी जागा. (को.) दोन्द्ही बाजंूना क ं पिे 
असून मधून गेलेला ग रारं्ा रस्ता; पादंि. (व.) 
 
गवंडा प . गव्हार्ा भ स्सा. पहा : गव्हांडा 
 
गवंडी, गवंड्या प . दगड, हवटा, र् ना, माती, हसमेंट वगैरे साधनानंी बाधंकाम करिारा, घर बाधंिारा 
कारागीर; हवटा रर्िारा.  
 
गवंद स्त्री. १. रानोमाळ उगविारी एक वनस्पती; गवत. २. गदी; दाटी. 
 
गवा प . रानटी बैल; रानरेडा. यारे् कपाळ रंुद, अवयव लाबं व भरदार, डौलदार वझशड, बाकदार 
व आखूड झशगे व सशक्त स्नाय ूअसतात. याच्या झशगाच्या नक्षीदार वस्तू होतात. [सं. गवयः] 
 
गवा प . ठसा, हशक्का झकवा िाप याला शाई लावण्यार्ा कापडी र्ेंडू, बोळा. [फा.] 
 
गवा प . ग हा, घळ. 
 
गवाि प . िंरोका; सािे. (माि.) 
 
गवाि पहा : गव्हाि : ‘सकाळी गवािीतील गवत न् आगरातील िंाप यारं्ी शकेोटी करून आम्ही बसत 
असू.’ - एल्गार ५. 
 
गवािी स्त्री. गाताडी; ग रानंा खाण्यासाठी जेथे र्ारा घालतात ती जागा. पहा : गव्हाि (क .) 
 
गवादी स्त्री. गव्यारे् झशग. याच्या टोकाला गायम ख बसवनू त्यातून शकंरावर अहभषेक करतात. 
 
गवादी, गवांदी स्त्री. १. अन्नित्र : ‘कृष्ट्िउद्धव संवादन । होईल परब्रह् गवादी ।’ - एभा ५·५६७; ‘जयाने 
घातली म क्तीर्ी गवादंी ।’ - त गा ५४२. २. मेळवि : ‘झनदास्त तीर्ी होय गवादी ।’ - भाए १८५. 
 
गवान प . सरळ व स रेख केस. (गो.) 
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गवाय स्त्री. साक्ष. (गो.) 

प . साक्षीदार. [फा. गवाह] 
 
गवार, गवारी स्त्री. एक प्रकारर्ी शेंगभाजी; बावच्या. या िंाडाच्या शेंगारं्ी भाजी करतात. त्या वाळल्या 
म्हिजे आतील दािे जनावरानंा घालतात. पहा : गोवारी 
 
गवार हव. गावढंळ; खेडवळ; मूखच. पहा : गव्हार [झह.] 
 
गवारणनवार न. १. सैन्द्याबरोबर बाळगलेले ल टारू पेंढाऱ्यासारखे लोक. २. कर्रा; बाजारब िगे. 
३. असमथच; लढाईला हनरुपयोगी : ‘गवारहनवार त्यासही हनरोप हदला पाहहजे.’ - ऐलेसं ३२४९. 
 
गवारपाट प . जाड पानारं्ी केतकी. 
 
गवारी प . ग राखी; ग रे हाकिारा, राखिारा : ‘गाईर्ा गवारी म्हशीर्ा हखल्लारी ।’ - बा ९३. 
 
गवािंभन न. मध पकाच्या झकवा आहतर्थ्याच्या वळेर्ा एक हवधी : ‘य्दान गवालंभन ।’ - ग र् 
१२·९४. 
 
गवाविे  सहि. गमाविे : ‘तैसे नरदेह पावोनी गवाहवलें  ।’ - स्वाहद ६·४·६८. 
 
गवासिे  सहि. सापडिे. (को.) पहा : गवसिे 
 
गवाही प . साक्षीदार. [फा.] 
 
गवाळा प . पोर्थ्यापत्रारं्ा गळाठा; गबाळ. पहा : गाबाळ 
 
गवाळी स्त्री. झभत व वळर्ि यामधील मोकळी जागा. (व.) 
गवाळी आसन न. लोकरीरे् आसन. 
 
गवाळे न. १. सोवळे, उपकरिी, देव ठेवण्यारे् लोकरीरे् वस्त्र झकवा हपशवी; बासन : ‘माळा गवाळन 
आसनें ।’ - दास २·७·८२. र्बंगूबाळे असाही शब्द येतो. २. बोर्के; सामानस मान (गो.). (वा.) गवाळे 
आटोपिे, गवाळे आवरिे - १. पळ काढिे; हनसटून जािे. २. कामावरून काढला जािे; स्थानभ्रष् होिे. ३. 
मरिे. गवाळ्यात घाििे, गवाळ्यात टाकिे - ताब्यात घेिे; थैलीत टाकिे; म ठीत ठेविे. 
 
गवाळेचवाळे न. (व्यापक रीतीने) सामानस मान; र्ीजवस्तू; बोर्के. 
 
गवाळ्या हव. १. गवाळे नेिारा. २. ज्याच्यापाशी गवाळे आहे तो. 
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गवाक्ष प . न. १. वारा व प्रकाश येण्यासाठी घराला ठेवलेले भोक; लहान हखडकी; जंगी; धारे; िंरोका; 
सािे : ‘मग माहािचवगवाक्षें । हरघोहन ठेला ॥’ - ्ा ११·६१. २. बैलासारखे डोळे असिारे एक माकड. ३. 
(ल.) गव्यारे् झशग : ‘गवाक्ष नव्हे हाड ।’ - त गा ३४२. [सं.] 
 
गवाक्षजाि न. जाळीदार हखडकी; जाळी. 
 
गवाक्षप्रसाधन न. हगऱ्हाईक आकर्मषत करण्यासाठी द कानाच्या दशचनी भागात केलेली वस्तंूर्ी 
आकषचि माडंिी. 
 
गवांद स्त्री. भागी; भागीदारी. (खा.) 
 
गवांदी स्त्री. हेटाळिी. 
 
गवांदी स्त्री. हमश्रि : ‘मीळे म नीर्ी मादंी । तहर झनदास्त हतर्ी होय गवाहंद ।’ - उगी १८५. 
 
गवांदी स्त्री. भागीदारी. 
 
गवांद्या हव. भागीदार; वाटेकरी; सोबती; हभडू. (खा.) 
 
गवी स्त्री. १. लोहारार्ा हर्मटा; साडंस इ. पहा : गावी, गावी २. दरोडा घालण्यार्ी क ऱ्हाड व कंगट्टी 
(घरफोडीरे् एक हत्यार). दरोडा घालण्यापूवी यारं्ी पूजा करतात. (कैकाडी) 
 
गवी स्त्री. सरकारी अहधकाऱ्यानंी केलेली जमाबंदी झकवा सोडलेले ह कूम मान्द्य न करिाऱ्या 
गावकऱ्यार्ी जूट. 
 
गवी स्त्री. गव; हातारं्ी कव; हमठी; पकड; खेव; िेंप : ‘समय पाहून त्वहरत धाऊन येऊनया गवन गवनू 
स्वधन  घेऊन जाई हो ।’ - होला २२. (वा.) गवेस येिे - तावडीत सापडिे : ‘सेवकारें् गवसे आहलयावर 
कायच करावयासी र् कत नाहन.’ - पेद २२·२८१. 
गवी स्त्री. १. ग हा : ‘मग र्रंहगरीगवनत हरुषत ।’ - दाहव १०१. २. आतून पोकळ असलेली धान्द्यार्ी 
गरी, उडवी. (माि.) ३. डोंगरातील गायरान. [क.] 
 
गवेची स्त्री. खड्डा. 
 
गवेषि, गवेषिा न. स्त्री. गवसिी; शोध; तपास; र्ौकशी; तलास अन्द्वषेि :‘ते त मतें न देखोन। कहरतील वो 
गवषेि ।’ - रास १·५४९. ‘येऊहन नरदेहाप्रती । कत्यार्ी गवषेिा जे कहरती ।’ - एभा ७·२४९. [सं.] 
 
गवेंडा प . हशताफळासारखे एक रानटी िं डूप. 
 
गव्य हव. गाईसंबधंी; गाईपासून िंालेले (दूध, दही, तूप इ.) जसे:- परं्गव्य. 
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 न. गोरस. [सं.] 
 
गव्हर हव. गावढंळ; अडािी. पहा : गवार 
 
गव्हर न. १. ग हा; दरी; कंदरा; ग ंफा; हववर : ‘जैसा झसह उफाळला हहमहगरीच्या गव्हरापास नी ।’ - 
आसी ६३. २. (ल.) हृदगत; गूढ अथच; अहभप्राय; अंतरंग : ‘वदेार्ें गव्हर न कळे पाठका ं। अहधकार लोका ं
नाहन येरा ।’ - त गा २५१४. [सं.] 
 
गव्हर, गव्हरू प . गहहवर : ‘जो अें द ःखार्ा प रंू । ती साहंगता ंगव्हरू । सावरेना ॥’ - हशव १०३. 
 
गव्हरिे अहि. हववरि करिे; गूढाथच सागंिे : ‘परं्मन गव्हहरलें  । योगतत्त्व ॥’ - ्ा १०·२५. 
 
गव्हिा प . एक स गंहधत रव्य; हप्रयंगू; यारें् िंाड लहान असून स वाहसक तेले, उटिे, उदबत झी 
वगैरेसाठी उपयोगी असते. हा त रट व शीतल असून वातंी, दाह व हपत झ यारं्ा नाशक आहे. [सं. गंधकला] 
 
गव्हिा प . १. बोटवा; द धात हभजहवलेल्या गव्हाच्या हपठार्ी झकवा सहपटार्ी दोन बोटात वळून केलेली 
लाबंट वळी. यार्ी खीर करतात. २. गव्हाच्या रुर्ीरे् एक फळ. [क. गव हल] [सं. गोधूम वलयम] 
 
गव्हळा, गव्हळ्या, गव्हाळा, गव्हाळ्या हव. १. गव्हाच्या रंगार्ा. २. गव्हासारखे हठपके असलेला 
(साप, जनावर) : ‘वय नूतन हातन हनऱ्या र्ालिें र्पळ जशी नागीि गव्हळी ।’ - होला ८७. ३. गव्हाच्या 
हपकास योग्य (शतेजमीन). ४. गदरलेले; पक्व दशसे आलेले; हपवळे जदच (फळ.) [सं. गोधूम] 
 
गव्हा, गव्हाई स्त्री. साक्ष; साक्षीदार. पहा : गवाय (व.) [फा. गवाह] 
 
गव्हाई स्त्री. पळापळ; पागंापागं : ‘त्यावरी हवलायती गव्हाई िंाली.’ - फडतरे र्ऱ्होलीकर महजर. 
 
गव्हाई वषचभराच्या सेवपेोटी हंगामात द्यावयारे् धान्द्य. (अहह.) 
 
गव्हाची माळ हस्त्रयाचं्या गळ्यातील गव्हासारख्या आकाराच्या मण्यारं्ी माळ; एक अलंकार. - (तंजा.) 
 
गव्हाि, गव्हािी  स्त्री. १. गाताडी; ग रानंा र्ारा घालण्यासाठी केलेली जागा. २. गोठ्यात ग रे 
उभी राहण्यार्ी जागा व झभत याचं्या दरम्यान घातलेले आडव ेलाकूड, झकवा त राट्यारे् कूड. याम ळे वैरि 
ग राचं्या पायाखंाली येत नाही. (व.) [सं. गवादनी] 
 
गव्हाि, गव्हान न. पागंळ्याच्या हातातील टेकि. 
 
गव्हान न. आश्रयस्थान : ‘झहडता ंगव्हानें गा हशिलों येरिंारी ।’ - त गा ३४९. [सं. गव्हार] 
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गव्हार, गव्हारू हव. मूखच; अडािी. पहा : गवार : ‘गव्हारू हनरास खें । घर जळत असे तें न देखे-’ - ्ा 
१३·७४२. 
 
गव्हार हव. दंगेखोर; ल टारू : ‘िंाशीहून कूर् करोन प ढें जावें तों बातमी आली की, १०-१२ कोसावंर 
गव्हार २-३ हजार जमा िंाले आहेत...’ - ऐलेसं २७८७. 
 
गव्हार न. अंतरीरे् गूज; अंतगचत हेतू :‘त्यारे् गव्हार स्वामीनी हर्त झातं आिून अंहगकार करावा हनहमत झ 
की पूवापार स्वामीरे् पदरीरे् आहेत.’ - पेद. 
 
गव्हार न. प . ग रारं्ा कळप. (अहह.) 
 
गव्हारी प . ग राखी : ‘गव्हाऱ्यानंी बाप्पाजनच्या राखीव खपातं र्ारिीस घातलेली जनावरें रानाच्या 
आडोशाला नेली.’ - सराई ५. 
 
गव्हारी प . (ठाकूर लोकात) नवरा म लगा लग्नमंडपात हशरण्यापूवी हातात काठी धरून उभे राहिारे 
दोन म लगे. - बदलापूर १४८. 
 
गव्हाळ, गव्हाळी हव. पहा : गव्हळा २, ३ : ‘गव्हाळे तैसेहर् शखंपाळ । हवषधर सारखेहर् व्याळ ।’ - गीता 
१·३६९. 
 
गव्हांडा प . गव्हारे् कूट, क टार. पहा : गवडा (व.) 
 
गव्या हव. गव्हाच्या पोळीर्ा पाह िर्ार करण्यास योग्य (पाह िा). 
 
गस्त, गस्ती स्त्री. १. रात्री संरक्षिाथच काढलेली फेरी; रखवाली; जागल; हफरता पहारा : ‘देती 
गस्तीवर गस्ती ।’ - ऐपो १६९. २. जागल करीत हफरिे; पहारा करिे. ३. जागल करिारे हशपाई झकवा 
पहारेकरी : ‘हफरे काळ गस्ती ।’ - दाहव २१६. [फा. गस्त] 
 
गस्त. न. १. दोन खाबं झकवा त ळवटे यामधील जागा; खि; सोपा. २. गावातील एका भागार्ी व्याप्ती; 
पेठ; वॉडच. (को.) [फा. गश्त] 
 
गस्त भोवळ; र्क्कर; घेरी. (व.) 
 
गस्तकरी प . गस्त घालिारा हशपाई; पहारेकरी. 
 
गस्तंगर, गस्तणगरी न. स्त्री. फेरी; व्यापाऱ्यार्ी फेरी; उत्पन्न पाहून दरदाम इ. समजून घेण्याकहरता 
गावोगावी झकवा बाजारात घातलेली फेरी; व्यापार पाहण्यासाठी हफरती. 
 
गस्तंगीर प . गस्तंगर करिारा, हफरता व्यापारी. 
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गहजब प . १. कडेलोट;हि; परमावधी. (हि. होिे.) २. टीका; झनदा : ‘वतचमानपत्रातूंन गहजब 
र्ालला होता.’ - द दचम्य. ३. आरडाओरडा : ‘आकाश कोसळले असा गहजब वयातीताकंडून पूवापार 
करण्यात येत असे.’ - नकावा ९९. ४. ज लूम; हाल. ५. कठीि प्रसंग; संकट. [अर. घिंब] (वा.) गहजब 
ओढविे, गहजब गुदरिे, गहजब येिे - संकट कोसळिे; भयंकर पहरल्स्थती हनमाि होिे. गहजब करिे, 
गहजब मांडिे - ज लूम करिे; हैदोस घालिे. 
 
गहजर पहा : गजर 
 
गहजरी  स्त्री. जोरार्ा तडाखा; महत्संकट; हजवावरर्ी पीडा. गजब शब्दाबिलही योजतात. 
(हि. ग दािे, होिे.) 
 
गहजोरी स्त्री. मस्ती; बदमस्ती; जबरदस्ती; मूठमदाई; दंगा : ‘... पारगाऊकरी यैसी गहजोरी 
केली.’ - हशर्साखं २·११७. 
 
गहदम हिहव. वळेोवळेी; एकसारखा; सतत. 
 
गहन हव. १. हबकट मागार्ा, वाटेर्ा; जाण्यास, पोर्ण्यास अवघड; द गचम (नदी, रस्ता, अरण्य, 
डोंगर). २. द ्ेय; जािण्यास अवघड; समजायला कठीि (शास्त्र, गं्रथ, काव्य) : त्यारं्ा अथच न कळे गहन । 
अ्ान जना ंकहलय गन ।’ - भहव २·१. ३. गाढा; जाडा : ‘(जोतीराव) हे कवी आहेत, इहतहास् आहेत, मोठे 
गहन भाषापहंडत आहेत.’ - हन ४५८. ४ द घचट; द ष्ट्कर :‘तें याग अथवा दानें । तपाहदकें  ही गहनें ।’ - ्ा 
१७·४०६. ५. थोर; श्रेष्ठ : ‘परमगहन अहत स शील, सत्य उपाय, सत्य अंतरन । सूयचवंशीर्ा राव जसा हहरश्चरं 
अयोध्याप रन ।’ - ऐपो २१९. ६. अमानवी. [सं.] 
 
  
गहन न. १. संकट : ‘मा पहडहलया गहन कवि तयार्ें ।’ - ्ा ८·६३. २. अरण्य. [सं.] 
 
गहनगणत, गहनगती हव. गूढ; अगम्य; खोल; ग प्त मागारे्. 

स्त्री. गूढ व्यवहार, रस्ता, मागच; अगाध लीला. [सं.] 
 
गहनबुणद्ध, गहनबुद्धी हव. खोल, गाढ ब द्धीर्ा, कल्पनेर्ा. [सं.] 
 
गहना, गणहना, गहनागाठा प . १. हकडूकहमडूक; दाहगने; अलंकार (व्यापक अथी). २. (सामा.) 
दाहगना; भषूि; अलंकार : ‘ख शाहलनें घातला ग अंगावर फार गहहना ।’ - प्रला १४३. [झह. गहना] 
 
गहरेपिा प . दृढता; सारंता : ‘त मच्या दृष्नत मला पे्रमळपिार्ा ओलावा हदसे, पि हवर्ारी 
गहरेपिा कधनर् हदसला नाहन.’ - काढा. 
 
गहवर न. रहस्य; गूढ : ‘तेथरे् कृपागहवर । कविा कळे ।’ - ्ाप्र ३०. 
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गहं प . गहू. (गो.) 
 
गहाि न. १. तारि; कजच देताना ते वसूल होईल झकवा नाही यासाठी हवर्श्ासाथच जो माल (दाहगना, 
घर, जमीन) घ्यायर्ा तो. २. (कायदा) कजच फेडले जाईल झकवा हदलेले वर्न प रे होईल अशाकहरता माल 
तारि देिे : ‘कजानें घेतलेली रक्कम फेडण्यासाठी झकवा इतर आर्मथक जबाबदारी पार पाडण्यासाठन तारि 
म्हिून जेव्हा ं स्थावर हमळकतीवरील एखादा मालकी झकवा इतर हक्कसंबंध (इंटरेस्ट) मालक द सऱ्या 
इसमाला तबदील करून देतो तेव्हा ंत्या व्यवहारास गहाि अशी सं्ा आहे.’ - घका २९. [झह. गहना] (वा.) 
गहाि डुििे - कराराप्रमािे फेड न िंाल्याम ळे गहाि ठेवलेली वस्तू सावकाराच्या मालकीर्ी होिे : 
‘जेष्ठअखेर रुपये देऊ यैसा वायेदा करतात, नाहन तर गहाि ड ले, याप्रमािें करार आहे.’ - वै ३·८. गहाि 
िहाि करिे - कजार्ी रक्कम व्याज धरून तारि ठेवलेल्या मालमते झपेक्षा जास्त िंाली तर गहािदाराला ती 
मालमत झा देऊन व्यवहार संपविे. 
 
गहािखत, गहािणचठ्ठी, गहािपत्र, गहािरोखा न. स्त्री. प . १. ज्या पत्राने गहाि टाकलेल्या 
हमळकतीर्ा कबजा सावकाराला देण्यात येतो ते. २. हवद्यमान झकवा प ढील कजाबिल एक मन ष्ट्य स्वतःच्या 
हमळकतीवर द सऱ्याला काही हक्क उत्पन्न करून देतो असा लेख; ऋिको व धनको या दोघामंध्ये िंालेला, 
पैसे व त्याबिल गहाि पावल्यारे् कब लीर्ा लेख. 
 
गहािदार हव. तात्प रते गहाि धारि करिारा; ज्याच्याकडे गहाि आहे तो (इसम). 
 
गहािवट हिहव. गहािात; गहािासारखी. 

हव. गहाि ठेवलेली (वस्तू). 
 
गहािाचा व्यापार, गहािाचा रोजगार गहािावर पैसे कजाऊ देण्यार्ा धंदा; सावकारी. 
 
 
गहाळ, गाहाळ, गाहळ हव. १. नष्; हरवलेला; गैरहवल्हे लागलेला; गमावलेला; र् कलेली (वस्तू, 
प्रािी). २. गफलती; गोंधळी; अव्यवल्स्थत; हवसराळू (मन ष्ट्य, काम). (हि. होिे.) [सं. गाह् = लपिे] 
 
गणह स्त्री. १. पहा : गई. २. गईच्या समीपर्ा प्रदेश. ३. सोनारारे् एक हत्यार. ४. क्षमा. 
 
गणहगट  न. क स ंब्यार्ा खाली उतरलेला गाळ, रेंदा; गरगट. (वा.) गणहगट काढिे - जबर 
मार देिे; भीतीने लेंड्ा गाळायला लाविे. गणहगट जमिे - परस्पराशंी, एकमेकाशंी दृढ मतै्री जमिे. 
 
गणहन, गणहि, गहीन, गणहि हव. गरीब, दीन; साहत्त्वक; थंड; हधम्मा; शातं; सौम्य; दयाळू सालस; 
क्षमाशील (मािूस). [सं. गहन] 
 
गणहर, गहीर हव. गंभीर : ‘हननादें अहत गहहरे ।’ - ्ा १·१४६. 
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गणहरिे  अहि. गहहवरिे; द ःखी होिे : ‘माहा जीव गेला । कशी गहरे साऱ्या रात भरजरीर्ा पदर । 
हभजला सवा हात ।’ - वलो ६८. (व.) 
 
गणहरा हव. १. गडद; दाट; पक्का; जबर; र्ागंला ख ललेला (रंग). २. खोल; दाट; हनहबड; गाढ (पािी, 
पीक, जंगल, िाया, िंोप). ३. गदच रंगाने रंगहवलेले (वस्त्र). ४. मोठा; उंर्; कडाक्यार्ा (आवाज, स्वर) : 
‘भाट गजचती गहहरावर्नन ।’ - भारा बाल ७·५५. [सं. गभीर] 
 
गणहरी नजर मनात भरिारी, हृदयाला र्टका लाविारी नजर, दृष्ी. 
 
गणहि हव. गहहवरलेले; सद गहदत : ‘हकती आगय घालू माझ्या गहहल मनाले ।’ - दपा १·१५. (व.) 
 
गणहिा, गणहिदा, गणहरादा हव. वडेा; गैरहशस्त; अ्ानी; अडािी. [सं. गहहल] 
 
गणहल्ले हव. घेतले : ‘हदण्िले गहहल्ले उल्लहवरे तत्थ मरहटे्ट-’ काव्यालय १५३·१०. 
 
गणहवर, गकहवर  प . पे्रम, शोक-द ःखादी हवकाराचं्या अहतरेकाने रडे येण्यापूवी कंठ दाटून 
येण्यार्ी अवस्था; कंठ दाटिे; ह ंदका; मनोहवकारारं्ा उमाळा : ‘मग अत्यंत उदे्वगला । न धरत गझहवरू आला 
।’ - ्ा १·२६९. [सं. गव्हर] (वा.) गणहवर करिे, गकहवर करिे - शोक करिे : ‘त्यास दैवहीन आम्ही द ःख 
देण्याकहरता जन्द्मास आलो, असा गहहवर केला.’ - हशप्रब १११. गणहवर घाििे, गकहवर घाििे - शोक 
करिे; िाती हपटून रडिे : ‘त्यो काय मेलाय व्हय गहहवर घालायला?’ - बनगर ७३. 
 
गणहवरिे अहि. गहहवर येिे; कंठ दाटून येिे; सद गहदत होिे (आनंद, द ःखाहदकामं ळे) : ‘पड हन 
गळा ंगहहवरल्या सीतेच्या कन्द्यका तशा गमल्या ।’ - मोरा १·४६१. 
 
गणहवरी  हव. रडे आििारे : ‘गाई करून गहीवरी कवन ।’ - प्रला ११. 
 
गणहस हव. १. जड; भारी : ‘जें हळ वट ना गझहस । जें हर्वळ ना सपोस ।’ - एभा ३·६७९. २. प्रर्डं : 
‘प्रळयकाळन अहत गहहसू । अगाध उथळे जळोल्हासू ।’ - एभा ३·१७४. 
 
गणहसपि न. मूखचपि : ‘आहि मेहलया तरी रडती । पहर असतें जात न गहिती । गझहसपिें ॥’ - 
्ा ९·५१३. [सं. गर्मवष्ठ, ग्रामकरः] 
 
गणहसर, गणहसरा पहा : गइसरा 
 
गणहसास हव. अडािी; अ्ानी; मंद : ‘जें का ंकडाडा ंआहि गझहसासा । नीर् नवा तंू झक ॥’ - रा्ा 
११·९७. 
 
गही, गया स्त्री. प . सम रार्ी मोठी लाट. 
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गहीं स्त्री. िपरार्ी खालर्ी बाजू; वळर्िीर्ी गळी; पागोळी : ‘माहा जीव गेला । जन बसैले कहीरे् । 
वाट पाहाता ंकोिार्ी । वळे उपसा गहीरे् ।’ - वलो ६८. (व.) 
 
गहीन हव. गहन; कठीि : ‘आिा घालती गहीन तात्याबार्ी बहीि...’ घाश्रलो १३६. 
 
गहीन न. १. अरण्य. २. संकट : ‘वडीलपन्नाला हकती र्ालू मी गहीन ।’ - जामामा २१९. 
 
गहुिा, गहुळा पहा : गव्हिा 
 
गहू पहा : गवा (पशू) 
 
गहू प . एक धान्द्य. हे धान्द्य फार पौहष्क आहे. [सं. गोधूम] (वा.) गव्हाची किीक करिे - श्रम 
कमी करण्याच्या प्रयत्नात श्रमार्ी वृद्धी करिे (क िब्याने उलटून फसहवल्यार्ी वतेाळार्ी एक ज नी कथा 
आहे हतजवरून). 
 
गहू प . तळहातावररे् एक श भ मानले गेलेले गव्हाच्या आकारारे् हर्न्द्ह : ‘या पोरीच्या हातावर गहू 
नाही. हहला काहंन कोित्या गोष्ीत यश यायर् ंनाही.’ - पलको ८३. [सं. गोधूम] 
 
गहूणगळ्या हव. म कस्तंभ; मूगहगळ्या. 
 
गयर प . गहहवर : ‘तहर द खे दाटत असे गह्रू ।’ - उगी १४६. 
 
गयरा हव. खूप, भरपूर : ‘बरं ताई, मले गह्यरी कामं आहे.’ - कंदील. (अहह.) 
 
गयाटिे अहि. थकिे; क्षीि होिे; गळाठिे; ‘ब ढा वज्जर गह्याटला... बेमार होता का?’ - धग २१०. 
गळ प . १. मासे धरण्यार्ा लोखंडी आकडा; गरी : ‘परी तयामाजन गळ  आहे । जो प्रािातें घेऊहन 
जाये ।’ - ्ा २·२१४. २. हवहहरीत पडलेली वस्तू वर काढण्यासाठी एका लोखंडी कडीला पार्सहा आकडे 
(हूक) अडकवलेले असतात ती कडी. ३. नवस फेडण्याच्या बगाडार्ा आकडा. हा वाघ्या, म रळी झकवा नवस 
फेडिारा हे आपल्या पाठीत अडकवनू घेतात : ‘केले गळारे् नवस ।’ - दास २·६·२९. ४. फाशीर्ा फास; 
आकडा. [सं. गल = दोरी] (वा.) गळ काढिे - (र्मचकार) जोड्ाच्या सगळ्यारे् त कडे करिे. गळ घाििे 
- १. भीड घालिे; अत्याग्रह करिे. २. जबरदस्ती करिे. गळ घेिे - ओळकंबिे. गळ टाकिे - लालूर् 
दाखविे. गळ टाकून पाहिे - १. उद्योग, प्रयत्न करिे; ठाव घेिे. २. अंदाज घेिे; अजमास घेिे.  गळ टाकून 
बसिे - लालूर् दाखवनू एखादी व्यक्ती केव्हा वश होते यार्ी वाट पाहत राहिे. गळ टोचिे – शरीरात 
लोखंडी हूक अडकवनू देवार्ा नवस पूिच करिे. गळािा िागिे, गळी िागिे - १. कोंडमारा होिे; फास 
लागिे (दाव्याच्या आवळण्याने वासराला). २. (ल.) यातनेत पडिे, ग ंतिे; फासात अडकिे (अपेक्षा, 
आशा, लालूर् इत्यादीच्या) ३. न िेंपेल इतक्या मोठ्याने ओरडण्याम ळे त्रास होिे. गळास देिे, गळी देिे - 
१. फाशी देिे (मािसाला). ‘कोड्ाळर्ा हकल्लेदार महमंदअली क मदान यास हटपू यानंी गळास हदले.’ - 
हदमरा ३७१९. २. (ल.) मोठ्या संकटात, क्लेशात घालिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गळ स्त्री. हवनविी : ‘हतच्यादेखत एकदा त्यार्ें लग्न िंालं पाहहजे म्हिून त्यारं्ी एवढी गळ.’ - पलको 
४५. 
 
गळ न. दमेकऱ्यार्ी धाप; कण्हिे; क ं थिे; दमा. (राजा.) 
 
गळ स्त्री. स्राव; पािंर; सतत प्रवाह (द खऱ्या डोळ्यातील पाण्यार्ा, क्षतातील प वार्ा); पडिंड; 
गळती (जोराच्या वादळाने फळे झकवा मोहोर यारं्ी). [सं. गल] (वा.) गळ िागिे - एकसारखे पडत राहिे. 
 
गळ स्त्री. गोट्या खेळण्यार्ी गली, खार्. पहा : गि [सं. गता] 
 
गळ प . हशमग्याच्या द सऱ्या हदवशी भरिारी जत्रा, उत्सव. (ना.) 
 
गळ प . गळा. पहा : गि [सं. गल्ल] 
 
गळकघटक हिहव. गटागट : ‘गळकघटक पािी हगळल्यारे्...’ हवभतू ११४. 
 
गळकंथा प . गळ्यात घालण्यार्ी कफनी. 
 
गळका हव. गळिारा; पािंरिारा; फ टका. 
 
गळखंड  प . गळाच्या ज्या भागाला आहमष लावतात तो भाग : ‘जैसा गळखंडाहर्ये भेदन । न शके 
मीन आपि ।’ - कथा ४·१५·४०. 
 
गळखुटी स्त्री. नाठाळ जनावराच्या एका पायाला व गळ्याला बाधंायर्ी दोरी. (व.) 
गळखोडा प . (क स्ती) प्रहतपक्षाच्या गळ्याभोवती पायारं्ा हवळखा घालण्यार्ा डाव. 
 
गळगट  न. अंगावरून लपेटून, गळ्यामागे गाठ बाधंण्यार्ा धोतरार्ा भाग. 
 
गळगनेर न. लग्नाआधी नवऱ्या म लाला झकवा नवऱ्या म लीला बोलावनू देतात तो उपाहार; 
केळवि : ‘गळगनेर बाई करते माही माय ।’ - राके ८१. 
 
गळगळ  हिहव. उतावळीने खाताना हकवा हपताना होिाऱ्या आवाजासारखा; गटागटा; ढसाढसा. 
[ध्व.] 
 
गळगळघाशी हव. खाण्याला प ढे पि कामाच्या वळेी अंगर् कारपिा करिारा; भोजनभाऊ; ऐतखाऊ. 
 
गळगळाहिहव. रडक ं डीस, काक ळतीस येऊन; गयावया करून (प्रार्मथिे, मागिे.). (हि. येिे.) 
 
गळगळाट प . रेलरे्ल, भरपूर; त ड ंब. [गळिेरे् हद्व.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गळगळी स्त्री. काक ळत; गयावया : ‘गळगळीर्ा स्वर.’ - श्र हतग  ८८. [ध्व.] 
 
गळगळीत हव. १. पर्पर्ीत; बेर्व; पािर्ट (पक्वान्न). २. प ळप ळीत; हनरथचक; अथचबोध न होिारे. 
३. (सामा.) ग ळग ळीत, मऊ व तजेलदार. ४. सैल; हवस्कळीत. (गो.) 
 
गळगळीत हव. काठोकाठं; भरपूर; त ड ंब. 
 
गळगळॉ प . ग टी; काढा, अकच . (गो.) 
 
गळगंड  न. गंडमाळा; गळ्याच्या मासंगं्रथनर्ी वाढ (आवाळ, वाळूक इ.). [सं. गलगंड] 
 
गळगा प . गळती. 
 
गळगंुड, गळगंूड न. १. गाय झकवा बैल यारं्ी मानेखालर्ी पोळी. २. अजागलस्तन. ३. गळ्याखालर्ी 
गाठ; गलाडं. 
 
गळगोटी पहा : गळगंुड १ 
 
गळग्रह प . पहा : गिग्रह. १. मानग टी धरिारा प रुष; डोईजड मािूस. २. (ल.) फार त्रास देिारा; 
हवनविी झकवा बळजबरी करून पाठ प रहविारा मािूस; हजगहजग लाविारा हभकारी; तगादेदार; धरिेकरी; 
वठेीला धरून कामे करून घेिारा. ३. (हनयहमतपिाच्या अभावी, अहवर्श्ासाने) थाबंहविारा, अडथळा 
आििारा, हरकत झकवा प्रहतबधं करिारा, खोळंबहविारा मािूस. ४. लोढिे; खोडा; प्रहतबधं; फास. ५. 
आग्रह; जबरी. (हि. घालिे.) ६. गळ्याला येिारी सूज; गळा धरिे. ७. एक प्रकारर्ा हर्मटा (तापलेली 
भाडंी उतरवण्यार्ा). ८. (ज्यो.) एक द ष् ग्रह. [सं. गलग्रह] 
 
गळघाटी स्त्री. १. गळ्याप ढरे् हाड; घाटी; मिका; घसा. (गळा र्श्ासनहलका व अन्नमागच 
याचं्यासह) २. बलैाच्या गळ्यातील घंटा. 
 
गळचढाव प . न. फाशी : ‘अपाजीराव यासं गळर्ढाव केले.’ - ऐलेसं ३९६९. 
 
गळचंडी, गळचोडी स्त्री. १. मान. (हि. धरिे.) २. गर्ाडंी; अधचर्रं (हि. देिे.). 
 
गळणचपी स्त्री. १. मानग टी धरिे; गळा दाबिे. २. (ल.) खोटी; तहक बी; आशते लोंबकळत 
ठेविे. ३. हपच्िा; अहत आग्रह; तगादा; खिपटी; पाठप रावा. (हि. धरिे, आवळिे, करिे, लाविे.) 
 
गळचुटी, गळचुट्या, गळेचट्या, गळचोट्या स्त्री. १. गळघाटीर्ी सूज. (हि. बसिे, येिे, फ गिे, 
होिे.) २. (झनदाथी झकवा सूर्कतेने) र्श्ास झकवा अन्ननहलका. (हि. भरिे, धरिे, रे्पिे, फोडिे.) ३. 
अजागलस्तन. ४. (क्व.) बैलाच्या मानेखालर्ी पोळी. 
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गळचुबा  प . (बडोदे) बायकाचं्या झर्र्पेटीप्रमािे प रुषाचं्या गळ्यातील एक अलंकार. 
 
गळचेपी  स्त्री. १. पहा : गळणचपी. २. कोंडमारा; दडपिे; न ज मानिे; फेटाळिे : ‘सरकार 
लोकाचं्या हक्कारं्ी गळरे्पी करते.’ - के. २७·५·३०. ३. जे करावसेे वाटते ते करू न देिे; स्वातंरय दडपून 
टाकिे; अन्द्याय, द ःख, तिारी इ. व्यक्त करण्यास मनाई; म स्कटदाबी : ‘सरकाररे् नव ेनव ेकायदे लोकारं्ी 
अहधकाहधक गळरे्पी मात्र करीत आहेत.’ - द दचम्य २·५. 

हव. गळ्याला दोन भोवरे असलेला. हे अश भहर्न्द्ह समजतात. (माि.) 
 
गळछडी पहा : गळदांडी : ‘मी गळिडी घेऊन मासे मारण्यारे् हनहमत झ करून बसू लागलो.’ - आआश े
२१९-२०. 
 
गळजोट, गळजोड प . जीवश्चकंठश्च मतै्री : ‘बाह्य इंहरयारं्ी र्डफड । शमेहस करावा गळजोड ।’ 
- एभा २५·५४. 
 
गळि न. गरळ; सापारे् हवष. (गो.) [सं. गलन] 
 
गळिी स्त्री. १. गळती; पािंर; स्राव. २. र्ाळि; गाळिे; नरसाळे. 
 
गळिे अहि. १. िंरिे; पडिे; ढळिे (स टून, उकलून, मोठा होऊन); वरून खाली पडिे. (फळे, फ ले 
झभतीर्ा हगलावा). २. हठबकिे; पािंरिे; वाहिे (पािी, दािे इ. हजन्नस). ३. वाहिे; पािंरिे (भाडें, नाव 
इ.). ४. हनर्रिे; लस वाहिे (बरबरीत व्रि, क्षत); वाहिे; हिंरपिे (पू). ५. क्षीि होिे; अशक्त होिे : ‘झहडे 
वनोवनन तो अन्नावारं्ूहन बह  गळाला हो ।’ - मोवन ४·१०४. ६. रोडाविे; हाडकिे. ७. गमाविे; खर्िे; नाश 
पाविे. ८. नाहीसे होिे; अंतधान पाविे; मालविे : ‘स र अस र तई मी बसैवी वगेळाले । सहजहरप  तरी ते भाव 
त्यारें् गळाले ।’ - वामन, बालिीडा ५१. ९. घालहवले जािे; नापसंत होिे. १०. कमी होिे; उिाविे. ११. 
खर्िे; गमाविे; त टिे; मृतप्राय होिे (धैयच, हवर्श्ास, आशा) : ‘त्यावहर पाडं स तातंें दूरुहन पाह हन भये गळाले 
हो ।’ - मोशल्य ३·७३. १२. थकिे : ‘एक स्वव्यसनन सहाय हय जो होता सखा तो गळे।’ - मोकृष्ट्ि २३·५७. 
१३. ढळिे; र्ळिे : ‘हनज व्रतापास हन त्या गळाल्या ।’ - सारुह १·६९. १४. हवतळिे (धातू इ.). १५. कर्रिे; 
काकूं करिे (मािसाने). १६. स टिे; हवसरिे (हवषय, म िा.) १७. रेतस्खलन होिे; खळिे. १८. फाटिे; 
जीिच होिे; न्द्यनूता असिे (प स्तकात पानारं्ी). [सं. गलन]  
 
गळतंतू प . गळसरी; जानव े: ‘गळतंत वत भजन हो ।’ - दाहव १७७. 
 
गळती स्त्री. १. अहभषेकपात्र; देवावर अहभषेक करण्यारे्, तळाशी हिर असलेले धातूरे् झकवा मातीरे् 
भाडें : ‘कन त्या भझूलगास हनमचळा । गळत्या लाहवल्या अधोपथंी ।’ - पापं्र ४·१२३; ज्यातून पािी गळत असते 
असे कोितेही पात्र. २. देवावरील पाण्यार्ी संतत धार; अहभषेक. ३. हठबकिी; पािंरिी; पाघळिी : 
‘तापातांर्ी गळती जी पास हन अमृतझबद  शीतल गळती ।’ - मोरा १·३४२. ४. गळ (डोळ्याला लागिारी). ५. 
पहा : गळते. (वा.) गळती िागिे - १. पािी गळिे. २. संख्या कमी होत जािे. ‘राष्ट्रीय शाळेलाही गळती 
लागली.’ - माजी २३२. ६. िं रिी; हनर्रा; स्खलन; पतन. 
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गळती स्त्री. (जोराच्या वाऱ्याने िंाडावरून) फळे पडत राहिे. [सं. गल्] 
 
गळती स्त्री. गठे्ठ वजन करण्यासाठी ज्यात लोंबकळहवतात तो सरफास (दोरीर्ा इ.). [सं. गल्] 
 
गळते न. गळि; पािंरि; हठबक; ब ळकी; भोक; ज्यातून गळते ते हिर. (वा.) गळते काढिे - गळिे 
बदं करिे; भोक ब जहविे. 
 
गळदगे हव. ओढायला कडक असलेली (हवडी). 
 
गळदट, गळधट हव. १. कोडगा. २. िाहंदष्; बेफाम व गाहफल. 
 
गळदंड प . गळ्यातील साखळी, हार : ‘हरते क ं जर गळदंडन ।’ - एरुस्व ७·५६. 
 
गळदंडी, गळदांडी स्त्री. हजला गळार्ी दोरी बाधंली आहे अशी काठी : ‘गळदाडंीने नदीरे् मासे 
मारण्यार्ा...’ - पाकंा ९७. ‘तो त्या तळ्याला, त्यातील माशानंा, हातातील गळदंडीला हशव्या घालीत बसे.’ 
- गिूराया ४३. 
 
गळपट स्त्री. गफलत; नजरर्ूक; भलू; भ्रम; दृहष्दोष. 

हिहव. १. बळकट; घट्ट; गच्च. (हि. बाधंिे, आवळिे, धरिे.) २. ठासून; र्ेंदून; कर्कावनू. (हि. 
भरिे.) 
 
गळपट स्त्री. गळा; मान : ‘थोरल्या बहहिीर्ा नवरा आला हन त्यार्ी गळपट पकडून ओरडला....’ - 
हर्ताक ३४. 
 
गळपटिे अहि. गहाळ होिे; अनेक वस्तंूत एखादी वस्तू हमसळल्याने ती सापडेनाशी होिे : 
‘नटश्रेष्ठरे् मूळ हस्तहलहखत सामानातर् क ठे गळपटले होते.’ - नटश्रेष्ठ ३. 
 
गळपट्टा  प . १. र्ारसहा बोटे रंुद व तीन हात लाबं हविलेले, गळ्याभोवती बाधंायरे् लोकरीरे् 
वस्त्र. २. क रयाला साखळी बाधंण्यासाठी त्याच्या गळ्याभोवती घातलेला र्ामड्ार्ा पट्टा. 
 
गळपट्टी  स्त्री. १. कॉलर : ‘ज्या बहािरानंी इंग्रजी पाटलून...इंग्रजी गळपट्टी वगैरे स धारिेर्ी 
सामग्री आपलीशी करून टाकली.’ - हन ९१३. २. (क स्ती) जोडीदाराच्या गालफडाच्या खालून आपल्या 
हाताच्या प ढील भागाने त्याच्या गळ्यावर पट्टी बाधूंन (दाब देऊन) त्याला र्ीत करिे. 
 
गळपत्तर हव. गळून गेलेला; थकलेला. (व.) 
 
गळपाते  न. मोटेरे् जू. (व.) 
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गळपेंडे, गळपेंढे  न. ख ंट्याला बाधंलेल्या जनावराच्या दाव्याला जोडलेला गळबदं. हा 
र्ामड्ार्ाही असतो. 
 
गळफटिे, गळफटणविे, गळफाटिे उहि. १. ग ंताग ंत करिे; घोटाळा माजवनू एकमेकातं 
ग रफटहविे (दोरा झकवा त्याच्या जाळ्यात एखादी वस्तू); गोविे; ग ंतहविे; घोटाळ्यात घालिे. २. (ल.) 
हरहविे; साडंिे; गमाविे; पाडिे. [फा. गफलत] 
 
गळफटा, गळफाटा प . ग ंताग ंत; घोटाळा; अव्यवल्स्थत झकवा ग रफटलेली ल्स्थती (वस्तू, प्रािी, 
मािसे यारं्ी). 
 
गळफटा प . १. गळफास; २. संकट; अडर्ि : ‘गाफलीनें (गाहफलीनें) गळफट्यातं आल्यास 
कामन पडिार नाहन.’ - होकै १६४. 
 
गळफाशा हव. हट्टी; अत्याग्रही (हभकारी). 
 
गळफास प . १. सरफास; गळ्याला घातलेला फास; फाशी देण्यार्ा फास. २. जीव जावयाजोगा 
दोरीर्ा वेढा (ग रे इ. च्या गळ्याला). (हि. देिे, घालिे.) ३. एक डाव. डाव्या हाताने मान धरून उजव्या 
हाताच्या बोटानंी प्रहतपक्षारे् नरडे दाबिे. [सं. गल+पाश] (वा.) गळफास घेिे - स्वतःच्या मानेला फास 
लावनू लोंबकळिे; मरिे; जीव देिे; आत्महत्या करिे. गळफास देिे - द सऱ्याच्या गळ्यास फास लाविे; 
मारिे. 
 
गळफासिे अहि. गळ्याला फास लाविे, लागिे. 
गळबटिे पहा : गळपटिे : ‘क ठं गळबटलं असेल पसाऱ्यात.’ - गागो ४०. 
 
गळबळीत हव. १. मनार्ा मोकळा; सरळ ब द्धीर्ा, सलगीर्ा; भला; हनष्ट्कपट (मन ष्ट्य इ.). २. 
हढला; सैल; भोंगळ; गैदी; गबाळ (मन ष्ट्य, पोषाख, कृत्य, कायच इ.). 
 
गळबळीतपात्र न. गबाळ मािूस. 
 
गळबंद  प . १. खोहगरार्ा प ढील बदं. २. दोर (ग राला दाविीला बाधंायर्ा). पहा : गळपेंडे. 
३. गळ्याभोवती हवहशष् तऱ्हेने बाधंायर्ी पट्टी; नेकटाय: ‘मोजे, बटू, गळबदं इत्याहदकासंंबधंीही हवहशष् पद्धत 
ठरली असल्याने...’ - सासं २·२१२. 
 
गळमोडी स्त्री. मान मोडिे ‘आवतूच गळमोडी मारुहन बका धात्री घडी पूहजली.’ - गस्तो ७७. 
 
गळवट, गळवटिा, गळवटिी, गळवंड हव. हिहव. गळ्यापयंत भरलेले; काठोकाठ भरलेले 
(भाडें); तोंडोतोंड; भरपूर; त ड ंब. 
 
गळवटी, गळवडशी स्त्री. मानेखालर्ी पोळी. पहा : गळगोटी 
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गळविी  न. गाळलेले, गळलेले, हिंरपलेले पािी. 
 
गळवळ  स्त्री. फूस; हालर्ाल; खळबळ. 
 
गळवज्ञा येिे काक ळतीला येिे; गयावया करिे : ‘गळव्ा येऊन आजीर् हवर्ारीत होती.’ - हकहरस्ताव 
७१. 
 
गळवाहा गळाठा; द दचशा. 
 
गळिकंठि, गळस्यकंठस्य न. हजवलग मतै्री; दृढ स्नेह; जीवश्चकंठश्च. 
 
गळस हव. मासंल. 
 
गळसट  न. कफ अथवा श्लेष्ट्म्यार्ी तार, हर्कटा. 
 
गळसर, गळसरी प . स्त्री. १. गळ्यात बाधंायर्ा मिी. २. र्ार ते आठ पदरी कारे्च्या झकवा सोन्द्याच्या 
मण्यारं्ा हार; एक दाहगना. ३. एकपदरी हार : ‘गळसरी द सरी न धरी गळा ं।’ - वामन, रुल्क्मिीहवलास १३. 
४. सौभाग्यालंकार; मंगळसूत्र; काळ्या पोतीर्ा सर : ‘स गंधामाजी कस्त री । कन अलंकारातं गळसरी ।’ - 
भहव २·२०७. ५. एक दाहगना. यात घागऱ्यारे् मंगळसूत्र, पदक इ. असून दोन बाजंूना हगन्द्या झकवा प तळ्या 
ओवतात. तसेर् हबलोरी, काळ्या-हहरव्या पोतेरे् सर असतात. हा दाहगना फक्त सौभाग्यवती हस्त्रया 
घालतात. (क .) ६. (ल.) वेढा; वषे्न : ‘असो त्या झसधूच्या पैलपारन । क शद्वीपार्ी गळसरी ।’ - कथा ६·३·६९. 
[सं. गल + स] (वा.) गळसर बांधिे, गळसरी बांधिे - लग्न लाविे; सौभाग्यहर्न्द्हाहंकत करिे : ‘कन मािंा 
हपता हदनकर । तो हा जािे हववाहहवर्ार । त्यारे् हवर्ारें गळसर । बाधंीन त मर्ा ॥’ - कथा ५·१३·१५७. 
 
गळसरिे अहि. उलिे; तडकिे; भेगा पडिे (ओल झकवा थंडीपासून पायारं्ी बोटे इ.). 
 
गळसा प . गळफास. 
 
गळसुजी स्त्री. ग रारं्ा एक स्पशचजन्द्य रोग. 
 
गळसुरी, गळसोरी स्त्री. गळघाटीर्ी सूज. पहा : गळचुट्या (हि. बसिे, येिे, फ गिे, होिे.) : 
‘गळस ट्या गंडमाळा म रुम ।’ - स्वान  २·५·७; ‘गळसोट्या आहि जीभ िंडे ।’ - दास ३·६·३६. 
 
गळसूत्र  न. (हवनोदाने) १. गळघाटी. २. गळ्यातील दोरा. 
 
गळहाटिे अहि. गळफटिे; गहलत होिे; कंठात प्राि येिे. पहा : गळ्हाटिे 
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गळहोड, गळहोडी स्त्री. गळ्यार्ी शपथ : ‘त म्ही सप्त पूवचजारे् स क तच स्मरौन बोला म्हनौन  सेपथ 
वा गळहोड देवारे् घातले...’ - मइसा २०·२१८. 
 
गळंगा प . १. गवत, कडब्यार्ी ताटे, पाने इत्यादनर्ा अस्ताव्यस्त पडलेला कर्रा; अडगळ; गळाठा; 
पसारा (कागद, वस्त्रप्रावरि इ.र्ा); गाळसाळ; र्ोथा. (हि. पडिे, होिे.) २. (ल.) गोंधळ; घोटाळा : 
‘प्रत्ययाहवि गळंगा होये । अन मान्ानें ॥’ - दास १०·१०·९. ३. (ल.) खरेखोटे. [सं. गल्] 
 
गळंगा हव. हढला; सैल; हखळहखळा; सैल बाधंलेले, आवळलेले, जखडलेले. [सं. गल्] 
 
गळंगा प . १. मडके. २. (ल.) मन ष्ट्यदेह : ‘गळंग्यामधील जगज्ज्योहत । रे्तेल कोठे?’ - दास १९·२·५. 
 
गळंत न. १. एखाद्या अक्षरार्ा, शब्दार्ा झकवा वाक्यार्ा संके्षप करतेवेळी त्यारे् पहहले अक्षर हलहून 
प ढे पूज्य हलहहतात ते. (हि. घालिे). २. ज्याकहरता पूज्य घातलेले आहे ते गाळलेले वाक्य, शब्द इ. 

हव. संके्षपाने सोडलेले; गाळलेले; वज्यच केलेले; गहाळ; नष् (वाक्यातील शब्द, शब्दातील 
अक्षरे). (वा.) गाळंत करिे - हगळिे; गट्ट करिे. 
 
गळा प . १. घसा; कंठ; मानेर्ा प ढील भाग व आतील मागच. २. (गायन) सूर; आवाज; कंठ. ३. 
घागर, बाटली, मडके इ. र्ा. काठ; मान; तोंड व पोट याचं्यामधील आक ं हर्त भाग. ४. (सतार) दाडंीरे् 
आरंभस्थान. [सं. गल्] गळा उघडा असिे - गळ्यात कोिताही अलंकार (हवशषेतः मंगळसूत्र) नसिे. गळा 
ओरडून पडिे - मोठ्याने शोक करून कंठाला हमठी मारिे. गळा कफिी घाििे - आपल्यासारखा हनकाल 
लावनू घेईपयंत वैतागाने फहकरासारखे राहिे : ‘त्यावरी त म्ही वतनार्ी खबर ऐकोन वतनाकहरता गळा 
कफिी घालून दरबारास गेलेती.’ - राखं ३·५५. गळा काढिे - मोठ्याने रडिे. गळा कापिे - १. फसहविे; 
ठकहविे; हवर्श्ासघात करिे. २. उमेद खर्वनू नाश करिे. ३. गळा कापिे - (झशपी) गळ्यारे् कापड बेतिे. 
(केसाने) गळा कापिे - वरून मतै्री दाखवनू आतून हवर्श्ासघात करून न कसान करिे. गळा गंुतिे, गळा 
अडकिे - अडहवले, बाधंले जािे; एखाद्या अडर्िीत गोवले जािे. गळा गोविे - १. प्रहतबधं करिे; 
अडकहविे; एखाद्यारे् हातपाय बाधंिे (ज लमाने, वर्न इ. घेऊन). गळा गंुतणविे - अडकहविे (त्रासदायक 
कामकाजात). गळा घाििे - (र्मचकार) जोड्ावर रेशीम भरिे (रेशीम भरण्यार्ा एक प्रकार). गळा घोटिे 
- जीव घेिे; मारून टाकिे. गळा जािे - फाशी जािे. गळा तािून बोििे, गळा तांगडून बोििे - फाडफाड, 
खरडून, मोठ्याने बोलिे. गळा तापिे, गळा सुटिे - कंठातील कफ इ. जाऊन हटपेला जाण्याइतका स्वर 
मोकळा होिे. गळा दाटिे - गहहवरिे; उमाळ्याने घसा दाटिे (द ःख, माया इ. म ळे) : ‘तर्थ्यप्रभकू्त पहरस हन 
धमार्ा गहहवरे गळा दाटे ।’ - मोशाहंत ६·४२. गळा धरिे - १. घसा बसिे (रोग, आंबट, हतखट, खवट इ. 
पदाथाम ळे). २. थाबंहविे; खोटी करिे; हरकत आििे (बोली, करार यात बेमानपिाने वागून). ३. वार्ा 
बसिे; आवाज नष् होिे; हनरुत झर होिे. ४. ताब्यात घेिे : ‘त्वदग िकीतचन कहरता ंलज्जा हे पाहपिी धरू न 
गळा ।’ - भक्तमयरूकेका ५८. गळा णनवळिे - (गायन) फ टलेला आवाज र्ागंला होिे, गळा पडिे - आळ 
घेिे : ‘गळा ंमोतन असोन हनवाडें । लोकाहंर्या गळा ंपडे ।’ - ह २१·२२९. गळा पडिे, गळा फुटिे, गळा बसिे 
- आवाज घोगरा होिे, हर्रकिे. गळा पडिे, गळी पडिे - १. मानेला हमठी मारिे : ‘गेलों गृहाहस माता 
धावं हनया ंमाहिंया गळा ंपडली ।’ - मोअन  ६·६८. आझलगन देिे. २. गळ घालिे; हनकड लाविे; तगादा 
लाविे; सक्तीने पाठ प रहविे. ३. अन्द्यायाने दोषारोप करिे. ४. हशव्या देत अंगावर त टून पडिे. ५. 
एखाद्याच्या अंगावर भार घालिे; लोढिे होिे; फार भीड घालिे; हवघ्नासारखे होिे. ६. वाईट सवय, खोड 
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लागिे. गळा कपजिे - गळा सोलवटिे; आवाज हर्रकिे (वातंी होऊन झकवा गाताना). गळा बसिे - १. 
आवाज नीट न उमटिे, न स टिे. २. मानेत बसिे; थबकट झकवा र्पटा होिे (भाडें). गळा बांधिे - आळा 
घालिे; हातपाय बाधंिे, अडकहविे. गळा बांधिे, गळी बांधिे - १. सक्ती करिे; घेण्यास भाग पाडिे. २. 
अन्द्यायाने दोषारोप करिे; आळ घेिे; कलंक लाविे. गळा भरिे, गळा भरून येिे - गहहवरिे 
(मनोहवकारामं ळे) व त्याम ळे आवाज कंहपत होिे; ग दमरिे; र्श्ास कोंडिे : ‘अस हृद दासीनारे् भरले भरहतल 
न अन्द्य काय गळे ।’ - मोमीष्ट्म ११·११९. गळा मढिे - गळ्यात बाधंिे; एखाद्याच्या अंगावर जबाबदारी टाकिे 
: ‘बाकीरे् वायेदे म दत लेहून घ्यावी, रुपये त्याच्या गळा मढावे, हनशा करून घ्यावी.’ - झहगिे दप्तर २·१३. 
गळा मोठा करून रडिे - भोकाड पसरिे; मोठ्याने रडिे. गळा िागिे - (संगीत) आवाज र्ागंला लागिे; 
सूर लागिे. गळा सुटिे - १. संकटम क्त होिे. २. आवाज मोकळा होिे. ३. पाठ प रहविे; हट्ट घेिे (मूल, 
तगादेदार, काम घेिारा.) ४. मोठ्याने ओरडिे, डरकिे. गळा सोडणविे - (खाटीक). १. धडापासून मान 
वगेळी करिे, कापिे : ‘केली हल्ला मधन हशरला सोडवी गळा कानड्ार्ा ।’ - ऐपो ३९२. २. एखाद्याला 
पेर्ातून म क्त करिे. गळे कापून नेिे - म ंडकी कापून नेिे : ‘काही गळे कापून नेले म्हिोन वतचमान आहे.’ - 
ऐलेसं ३०१२. गळ्याखािी उतरिे - १. गट्ट करिे (लार्, ल च्चेहगरीर्ा पैसा इ.). २. स्वाधीन होिे; पदरात 
पडिे. गळ्याचा िाखोटा होिे - घसा बदं होिे, कोंदिे; ग दमरिे. गळ्याची आि, गळ्याची शपथ, 
गळ्याचेि - गळ्यार्ी शपथ वाहिे, घेिे. गळ्याची फंुकिी होिे - घसा घोगरा होिे, बसिे. गळ्यात असिे 
- भार पडिे (काळजी, काम, खटपटी इ. र्ा); अवलंबून असिे. गळ्यात गळा घाििे - सलगीने वागिे; 
द सऱ्याच्या कंठाला हमठी मारिे. गळ्यात गोिी येिे - १. अडर्ि, द ःख यारें् असमंजस उपायानंी हनरसन 
करीत असता उलट जास्त अडर्िीत येिे. (जसे :- एखाद्या बलैाने पाठीवरील ओिें लोटून देण्यार्ा प्रयत्न 
केला असता ते मानेवर येऊन जास्त ओिें होिे.). २. न कसानी, तूटबूड अंगावर ओढून घेिे. गळ्यात घाििे 
- एखाद्याच्या इच्िेहवरुद्ध जबाबदारी त्याच्या अंगावर टाकिे; माथी मारिे : ‘जेव्हा त म्ही हे माझ्या गळ्यातर् 
घातले तेव्हा मािंा बेइलाज.’ - मासंवा २·१८२. गळ्यात घोंगडे येिे, गळ्यात िचाड येिे - (डोईवररे् घोंगडे 
घसरत घसरत गळ्यात आले म्हिजे जीव ग दमरतो त्यावरून) संकट ग दरिे. गळ्यात टाकिे - पहा : 
गळ्यात घाििे. गळ्यात तंगड्या घाििे - एखाद्यार्ी लबाडी ओळखून त्यार्ीर् फहजती होईल असे करिे. 
गळ्यात तंगड्या येिे, गळ्यात पाय येिे - स टण्यास कठीि अशा अडर्िीत जास्त ग रफटले जािे. गळ्यात 
धनुष्य घाििे - (प्रार्ीन पद्धत) पराभव करिे व पराभव केल्यार्ी खूि : ‘घाल हन धन ष्ट्य कंठन धहरला धहर 
गारुडी जसा अहहतें ।’ - मोकिच १४·६७. गळ्यात धोतर घाििे - स्वतःरे् म्हििे हसद्ध करण्यासाठी 
एखाद्यावर सक्ती करिे. गळ्यात पडिे - हहताहहतार्ी, रक्षिार्ी, पोसण्यार्ी, कर बजाविीर्ी, 
हनस्तरण्यार्ी इ. जबाबदारी अंगावर येिे. गळ्यात बांधिे - आग्रहाने देिे; स्वीकारण्यास भाग पाडिे. 
गळ्यात मारिे. पहा : गळ्यात घाििे. गळ्यात माळ असिे, गळ्यात माळ घाििे, गळ्यात माळखंड घाििे 
- १. हशस्त दाखवनू काम सोपहविे, हवाली करिे; व्यवहार गळ्यात टाकिे. २. वराने वधू झकवा वधूने वर 
पसंत करिे, वरिे (माळेर्ा उपयोग लग्नात होतो यावरून). ३. वारकरी संप्रदायार्ी खूि आहि हवठ्ठलार्ा 
प्रसाद म्हिून त ळशीर्ी माळ गळ्यात घालिे; वारकरी होिे. गळ्यात येिे - अंगावर येिे, बेतिे (धंदा, 
कारभार, काळजीरे् कायच). गळ्यातिा ताईत, गळ्यातिा तन्मिी - अत्यंत लाडका, हप्रय. (हि. करिे, 
मानिे, मोजिे, बाळगिे, बनिे, होिे.) : ‘तंू नवऱ्याच्या गळ्यातला ताईत.’ - हवहव ८·२·३०. गळ्यात िोढिे 
अडकणविे, गळ्यात िोढिे बांधिे, गळ्यात िोढिे घाििे, गळ्यात धोंड बांधिे - अडर्िीत आििे; 
कठीि काम करण्यार्ा प्रसंग आििे : ‘राष्ट्रीय पक्ष हा काहंन ज न्द्या पक्षाच्या गळ्यातं लोढिें बाधंण्यासाठन 
हनमाि िंालेला नाहन.’ - लोहटकेले. नको असलेले काम करायला सागंिे; एखाद्याच्या म क्त संर्ारावर बंधने 
येतील अशी बाब त्याच्या माथी मारिे. गळ्यात हात घाििे, गळ्यात हात टाकिे - १. आझलगन देिे. २. 
मन अन कूल करिे, वळहविे; दादा-बाबा करिे. लाडी गोडी लाविे. गळ्यापयंत येिे - सहनशक्तीर्ी 
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परमावधी होिे (कष्, पीडा, द ःख यात). गळ्यािा दोरी िागिे, गळ्यािा फास िागिे, गळ्यािा रसायि 
िागिे, गळ्यािा तात िागिे - एखाद्या कायाकडे ओढ लागिे, त्याहवषयी अहतशय झर्ता लागिे; पेर्ात 
असिे; संकटात पडिे : ‘आग्रह करूहन लाव ूकोिेकाच्या गळ्या ंकशी तात ।’ - भक्तमयरूकेका २. गळ्यािा 
िागिे - एखादे काम केलेर् पाहहजे अशा अवस्थेला येिे : ‘गळ्याला लागलेली पोर एकदार्ी कशीतरी 
उजवावी.’ - पहरहहर १७. गळ्यावर गािे म्हििे, गळ्यात गािे म्हििे - स रेलपिे शास्त्रीय पद्धतीने व 
मनमोकळेपिाने गािे. गळ्यावर बोििे - वरवर बोलिे; हवर्ार न करता भाषि करिे. गळ्यावर सुरी ठेविे, 
गळ्यािा नख िाविे - जीव घेण्यार्ी भीती घालिे; अत्यंत संकटात घालिे : ‘का ंनख न लाहवलें  जननी ।’ 
- मोउद्योग ११·२३. गळ्याशी गळा णमळणविे - १. (गायन) द सऱ्याच्या स राशी आपला सूर हमळहविे. २. 
गळ्यात गळा घालिे. गळ्याशी येिे, गळ्याशी पािी िागिे - न कसानीर्ी बाब होिे, परमावधीला पोहोर्िे. 
गळ्यातीि कफनी काढिे - मनासारखा हनकाल होईपयंत त्राग्याने दीनवषे धारि केलेला असेल (पागोटे 
बाधंण्यारे् सोडून देिे, श्मश्रू न करता दाढीडोई वाढहविे इ.) तो सोडिे : ‘आपि बादशाहीवर नजर देऊन 
आमरे् गळ्यातंील कफनी काढावी.’ - ऐलेसं ७४८८. 
 
गळाकाटू हव. १. गळ्याच्या एका बाजूवर भोवरा असलेला (घोडा). २. गळेकाटू; गळेकापू. 
 
गळागोठा प . घोळका; गदी; दाटी (भाडंि इत्यादनच्या वेळर्ी). 
 
गळाट हव. गळ्याबरोबर. (व.) 
 
गळाठिे  अहि. १. अहतशय थकवा येिे; गहलतगात्र होिे. २. प ढे सरकू न शकिे; थाबंिे : ‘बाकीरे् 
सगळे मध्येर् कोठे ना कोठे गळाठले.’ - स्मया ३७६. ३. गोठिे; बदं पडिे : ‘गळाठली होती त मर्ी र्ळवळ.’ 
- आआश.े ४. भेदरून जािे; शक्ती नाहीशी होिे : ‘बापलेकारें् पायर् गळाठले.’ - ऊन १२१. ५. गोंधळिे; 
गडबडिे : ‘गाडदी इतके गळाठून गेले की त्याचं्या हातून कसलीर् कृती व हालर्ाल होईना.’ - हनसं १७५. 
 
गळाठा प . १. गोळा; र्ोळामोळा, गोंधळ, गाळसाळ. (वा.) गळाठा होिे - हनकाल लागिे; शक्ती क्षीि 
होिे; कतृचत्व नाहीसे होिे : ‘इतर ब्रह्र्ाऱ्यारं्ा या वयात अगदी गळाठा िंालेला आढळून येतो.’ - आप्रहद 
४३२. २. गठ्ठा; ढीग : ‘न सता हवळा हफरवनू खरडला तर एक मोठा गळाठा जमून येतो.’ - आआश े२८१. ३. 
ताडंा; जमाव; गदी : ‘त्याचं्या जागी जो गळाठा काँगे्रसमध्यें हशरला...’ - ज आ ८२. ४. पसारा : ‘सवांरे् जेवनू 
िंाले म्हिजे त्यार् गळाठ्यात ती जेविार.’ - मार्ू ५४२. ५. गवत, कडबा इ. र्ा कर्रा : ‘परंत  फार 
काळापासून खेड्ात तळावर गळाठा राहत आला आहे.’ - गागंा १४९. 
 
गळाठी  स्त्री. १. ग ंताग ंत; भानगड; अडर्ि. (को.) २. भानगडीर्ी पहरल्स्थती. 
 
गळािी  स्त्री. गडबड. 
 
गळाबंद  हव. गळ्यापयंत बटने असलेला (कोट, शटच इ.). 
 
गळाळ न. (फळारं्ा) रस. 
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गळाळा  प . १. मध र रसार्ी धारा : ‘कृष्ट्िदास म दगलासी श्रीरामरसें गळाळे येती ।’ - सप्र. 
१६·३०. २. घोट; घास : ‘हनवाहलया हवषोदकार्ा गळाळा ।’ - ्ा ८·१४७. 
 
गळांड, गळांडा न. प . गळू. पहा : गिांड 
 
गळांत पहा : गळंत 
 
गणळत हव. गाळलेले; द लचक्ष केलेले; मागे टाकलेले : ‘साराशं हे दोन्द्ही मतलब आमरे् गहळत करून 
हदल्हे.’ - मइसा १०·१०३. 
 
गणळत हव. प . ब्रह्र्यापासून ढळलेला. 
 
गळीतकुष्ट न. िंडहविारे, घटहविारे, वाहिारे कोड; महारोग. पहा : गणितकुष्ट, गित कुष्ट 
 
गळी  स्त्री. टीप; हकनरी, हतपदरी गळा; बारीक स्वरारं्ा गळा (आवाज). 

हव. खड्ा स रार्ा; हटपेर्ा; हतपदरी; हतप्पट उंर् र्ढण्यास योग्य. 
 
गळीत न. १. तेल हनघिारे धान्द्य; ज्यापासून तेल हनघते असा पदाथच; तेलकट (आत तेल असिारा) 
पदाथच. २. रस हनघिारी वस्तू (ऊस वगैरे). 

हव. १. गळलेले; पडलेले; साडंलेले. २. ज्यार्ी पाने गळाली आहेत असे (िंाड). ३. फाटलेले; 
खराब िंालेले (प स्तक). ४. गाळलेला; पािंरलेला; हठबकलेला (प्रवाही पदाथच). [सं. गहलत] 
 
गळीव हव. गळलेला; पडलेला; हिंरपलेला. पहा : गळिे 
 
गळीवसुकड, गळीवसुखड, गळीसुकड, गळीसुखड स्त्री. पूिच हपकून माडावरून खाली गळलेला 
नारळ. 
 
गळंुगा प . कर्रा; गळाठा. पहा : गळंगा 
 
गळू प . बेळगावकडील एका जातीर्ा हलका बाबं.ू [क. गळे] 
 
गळू न. मोठा फोड; करट; गलाडं; केस्तूड; बेंड; उठािू. अवधाि; आवाळू; हफसके. [सं. गल् = 
गळिे] 
 
गळूबंद प . बायकारं्ा ठ शीसारखा गळ्यातील एक दाहगना. (बडोदे) 
 
गळेकापू, गळेकाप्या, गळेकाटू हव. गळा कापिारा; हवर्श्ासघातकी; दगलबाज. (ल.) कसाई. 
 
गळेकापू स्पधा तीव्र स्पधा; शेंडी त टो वा पारंबी त टो अशी र्ढाओढ. 
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गळेपडू हव. १. स्वतःरे् काम करून घेण्यासाठी बळेर् द सऱ्याच्या खनपटीस बसिारा; िळवादी 
(हभकारी, धरिेकरी). २. द सऱ्यावर खोटा आळ घेिारा; असा मािूस करीत असलेला (धंदा). ३. क ं भाडी; 
बालंटी (भाषि). ४. गळ्यात पडिारे; अटळ (काम, व्यवहार). 
 
गळेफोड स्त्री. घसाफोड; त्रासदायक व हनष्ट्फळ आरडाओरड; खरडपट्टी, उपदेश, हववरि, 
हशक्षि इ. 
 
गळेबंद प . गळोटी; नेकटाय. 
 
गळेबाज  हव. स रेल, मध र कंठार्ा, स रार्ा (गवई). 
 
गळेिठ  हव. पहा : गिेिठ्ठ. १. लठ्ठ गदचन, मान असिारा. २. आडवाहतडवा स टलेला; गबदूल 
पि मूखच (मािूस). 
 
गळोगदी स्त्री. बगाड; गळवगदी; नवसार्ा गळ. पहा : बगाड 
 
गळोटी, गळोठी  स्त्री. गळपट्टी; नेकटाय. पहा : गळेबंद 
 
गळोष्टी  स्त्री. म ठीच्या (खोगराच्या) उराठीपासून मानेवर जािारा कासरा, दोर (बलैार्ा). 
र्ढिीच्या वेळी मूठ बळकट करण्याकहरता हा बाधंतात. 
 
गळ्या पहा : गळीवसुकड 
 
गळ्हाटिे उहि. १. गळाठा, अव्यवल्स्थतपिा, गोंधळ होिे. २. हरविे; गमाविे. ३. 
(आजारीपिाम ळे) हिंजिे; क्षीि होिे; थकिे; दमिे : ‘म ख्य ह ज रात... ते अगदी गळ्हाटोन ह ज रात असे 
नावमात्र अवहशष् राहहले होते.’ - मराआ ५. 
 
गळ्हाटा, गळ्हाठा प . १. गवत, कडबा इ. र्ा गळंगा; पार्ोळा. २. पदाथच झकवा कामकाजार्ा 
घोटाळा, घालमेल, गोंधळ. ३. द दचशा; हर्वडाहर्वड; रेंदा. ४. थकवा; अशक्तता. (माळवी) ५. दीघच 
पहरश्रमारे् व त ंबलेले काम. (ना.) ६. अफाट, अवजड, अनावर खाते, ताडंा, स्वारी. 
 
गळ्हांगती, गळ्हांघती स्त्री. गळ्यातील घोंगडी झकवा पासोडी काखेखालून आिून हतर्ी केलेली 
खोळ. (हि. घालिे, बाधंिे.) 
 
गं 
 
गंगकड  हिहव. दहक्षिेकडे. (व.) 
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गंगकोनी हव. गंगेकडून; गोदावरी नदीच्या बाजूने; उत झरेकडून : ‘वारं स टयेल स टलं गंगकोनी ।’ 
- लोले ३८. 
 
गंगथड, गंगथडी स्त्री. गोदावरीच्या काठर्ा प्रदेश झकवा तीर. [सं. गंगातट] 
 
गंगमुखी  हव. गोदावरी नदीकडे तोंड केलेले; उत झरेकडे तोंड केलेले. 
 
गंगमोहरा, गंगमोहरी, हिहव. गोदावरीकडे, उत झरेकडे (गोदा व कृष्ट्िा यामधील). यार्प्रमािे प ढील 
हदशावार्क शब्द रूढ आहेत - राखेसमोहरा = (राक्षसाचं्या हदशकेडे) = दहक्षिेकडे. खाली-खालता-
खाललाकडे = पूवेकडे, वर-वरता - वरलाकडे = पहश्चमेकडे इ. 
 
गंगरिे अहि. र्ढून जािे; गवच होिे. (क .) 
 
गंगिेय सोनसावंर. 
 
गंगा स्त्री. १. गंगा (भागीरथी) नदी; हतर्ा दैवी अवतार (देवी); नदी देवता. २. गोदावरी नदी : 
‘गंगातीरास येऊन रहाव.े’ - ऐलेसं २६२३. ३. (सामा.) पहवत्र नदी : ‘भवताली एक गंगा िं ळिं ळ वाहे ।’ - 
देप ९८. ४. पहवत्र कायाकहरता घेतलेले पहवत्र नदी, िंरा, क ं ड यातील पािी. [सं.] (वा.) गंगा घेिे, गंगा 
उचििे - गंगेर्ी शपथ घेिे. गंगा मनािा घाििे - मन हनमचळ करिे; रुखरुख घालवनू टाकिे; केलेला 
अपराध कबूल करून हववकेार्ी टोर्िी बंद करिे. गंगा यमुना वाहिे - रडे येिे; डोळ्यातून पािी येिे. 
(दोन्द्ही डोळ्यातील अश्र धारा वाहून गंगायम ना नद्यापं्रमािे एकत्र हमळतात यावरून). आळशावर गंगा 
िोटिे, आळशावर गंगा येिे - आपोआप फायदा होण्यार्ी संधी येिे. वाहत्या गंगेत हात धुिे - द सरा मन ष्ट्य 
एखादे प ण्यकृत्य करीत असताना त्याला थोडासा हातभार लावनू त्याच्या प ण्यात वाटेकरी होिे; कोिारे् 
न कसान न करता सहजगत्या होण्यासारखा आपला फायदा करून घेिे; संधीर्ा फायदा घेिे. गंगेतीि पािी 
गंगेत सोडिे - ज्या हठकािाहून घ्यायरे् त्यार् हठकािाला नम्रभावाने अपचि करिे. उपकार फेडताना हा 
वाक्प्रर्ार योजतात. गंगेस घोडे नाहिे, गंगेत घोडे नाहिे - आरंभलेले महत्कृत्य शवेटास जािे; भगीरथ 
प्रयत्न करून कृतकृत्य होिे (महाराष्ट्रातील घोड्ानंा पेशव्यानंी गंगेच्या म्हिजे भागीरथीच्या आसपासर्ा 
प्रातं झजकून हतरे् पािी पाजले व मराठी साम्राज्य स्थाहपले यावरून) : ‘एकदार्ा हा कोश संपहवला म्हिजे 
गंगेस घोडे न्द्हायले.’ - शास्त्रीको. 
 
गंगागोत न. ग्रामपरं्ायत; जातगंगा (वादाच्या हनकालासाठी जमलेली). 
 
गंगाजम्नी हव. १. ज्यार्ा एक बाजूर्ा काठ एका रंगार्ा व द सऱ्या बाजूर्ा द सऱ्या रंगार्ा असतो 
असे (धोतर इ.). २. हभन्न व हवसदृश वस्तंूर्ा समागम झकवा संयोग; हमश्र; संकरज : ‘परस्परहवरोधी असे - 
इंग्रजी मराठी हवर्ार एकत्र करून गंगाजम्नी प स्तक करण्यापेक्षा... नवीनर् प स्तक हलहहिे बरे.’ - 
हवकारहवलहसत. 
 
गंगाजळी स्त्री. १. गंगा झकवा द सऱ्या पहवत्र नदीरे् पािी ठेवण्यारे् पात्र. २. मोठा खहजना; कायम 
हशलकीर्ा खहजना; ज्या हशलकीला कधी हात लावायर्ा नाही ती हशल्लक (झशदे सरकारच्या खहजन्द्याला 
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गंगाजळी असे नाव आहे) : ‘पैशानें गच्च भरलेली गंगाजळी हातन लागलन.’ - संभाजी. ३. र्लनी नोटा 
वटहवण्याकहरता वळेेवर उपयोगी पडावा म्हिून ठेवलेला रोकड झकवा सोने यारं्ा साठा. ४. भहवष्ट्यकालीन 
खर्ासाठी झकवा न कसानभरपाईसाठी स्वतंत्रपिे ठेवलेली रक्कम. 
 
गंगाजळी स्त्री. शपथहिया; हातावर गंगोदक घेऊन शपथ घेिे : ‘बाजीराव साहेबारं्ी आहि राजश्री 
नानारं्ी गंगाजळी फाल्ग न श . २ स जाहली.’ - ऐलेसं ४८७५. 
 
गंगाद्वार  न. १. रयंबकेर्श्री असलेले गंगा प्रगट होण्यारे् हठकाि; गोदावरीरे् उगमस्थान. २. 
हरद्वार (या हठकािी गंगा हहमालयावरून सपाट प्रदेशावर खाली उतरली आहे.). 
 
गंगापाट, गंगापाठ प . घोड्ाच्या िातीवरील लाबं केसारं्ी गोम. ही श भ मानतात. हहर्ी काही 
लक्षिे वाईट असतात. 
 
गंगापुत्र  प . (गंगेम ळे यारं्ी उपजीहवका होते म्हिून) १. काशी के्षत्रातील पंड्ा; गंगेवरील 
अहधकारी ब्राह्ि. २. एक हलकी ब्राह्ि जात. हे आपल्याला कनोजी म्हिवतात. हे गंगातीरावर पंड्ेहगरी 
झकवा शतेी करून राहतात. 
 
गंगापूजन न. १. काशीयात्रा करून गावी आल्यावर बरोबर आिलेल्या गंगेरे् पूजन करून ते तीथच 
आप्तेष्ानंा देण्यार्ा हवधी. २. झसहस्थ कन्द्यागतात श्राद्धहवधीनंतर गोदावरी-कृष्ट्िा नदीरे् केलेले पूजन. 
 
गंगाप्रदणक्षिा स्त्री. रयंबकेर्श्री गोदावरीला उजवी घातलेली प्रदहक्षिा; गोदावरी-प्रदहक्षिा. 
 
गंगाप्रवाह प . १. गंगेर्ा प्रवाह, ओघ. २. गंगेच्या ओघात सोडिे (मृताच्या अस्थी, राख झकवा 
देवावररे् हनमाल्य). 
 
गंगाभागीरथी स्त्री. वयस्क हवधवा स्त्रीला पत्रात हलहहण्यार्ा मायना. 
 
गंगाभेट  स्त्री. तीथचके्षत्री गेल्यावर तीथारे् प्रथम दशचन घेण्यार्ा हवधी. 
 
गंगामाती, गंगामृणत्तका स्त्री. गोपीर्दंनासारखी गंगाकाठर्ी पाढंरी माती. 
 
गंगािय  पहा : गंगाळ : ‘गंगालयें उष्ट्िोदकानें भरून ठेवीत आहेत.’ - मंज  ८. 
 
गंगाविे  अहि. आवाज करिे; ग ंगूं करिे; गोंगाविे. [सं. ङ ] 
 
गंगावतरि न. ज्याप्रमािे हहमालयातून गंगा भरतखंडात मोठ्या प्रयासाने आली त्याप्रमािे अत्यंत 
पहरश्रमाने घडून येिारी गोष्; द स्साध्य गोष् : ‘झहद स्थानच्या लष्ट्करीकरिारे् गंगावतरि लो. हटळकाचं्या 
प्रयत्नाम ळे आज झहद स्थानावर येत आहे.’ - के १०·६·१९४१. [सं.] 
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गंगावती  स्त्री. हनरग डी वनस्पती; हनरग डीर्ा पाला : ‘म्हिौहन बोल जऱ्ही गंगावती । तऱ्ही 
स्वीकाराल कन ॥’ - ्ा ९·१४. 
 
गंगावन  न. तातचरी झकवा नेपाळ देशातील वनगाईच्या शपेटीरे् काळे केस; कृहत्रम केस. हस्त्रयारें् 
केस तोटके असले तर हे केस लावतात. 
 
गंगावनी सडका  हत झीच्या कानापंासून पायापयंत लोंबिाऱ्या लाबं माळा. (बडोदे) 
 
गंगावळ  पहा : गयावळ 
 
गंगावार  हव. गंगानदीच्या अलीकडे : ‘अहमदखान बगंशार्ा म ल क गंगापार नाहन, गंगावार 
आहे.’ - पेद २७·२४०. [सं.] 
 
गंगासागरी हव. रंगीत (काळे, ताबंडे) काठारे् (धोतर, पातळ इ.). 
 
गंगाहोर  गंगेच्या प रातील पाण्याने वाहून आलेली माती, गाळ इ. 
गंगाळ न. घंगाळ; गोलाकार तोंड असलेले स्नानारे्, ध ण्यारे् झकवा पािी ठेवण्यारे्, धरण्यासाठी 
कड्ा असलेले धातूरे् पात्र. [सं. गंगालय] 
 
गंगाळटोप प . हशरस्त्राि : ‘द सरे बािें सीहरर्ा गंगाळटोप पाहडला ।’ - मग ३९. 
 
गंगाळपोते न. बरार् डगळ व मोठा अंगरखा; ऐसपैस कपडा. 
 
गंणगरी स्त्री. नागवले. 
 
गंणगरी पान हवड्ाच्या पानारं्ी एक जात. ही पाने काळसर असतात : ‘तबकन भरोन गंगेरी पानें ।’ - नव 
२०·१०१. 
 
गंगोत्री स्त्री. १. गंगेरे् उगमस्थान. हे गढवालमध्ये आहे. २ (ल.) कोित्याही मोठ्या र्ळवळीर्ी, 
हवर्ारार्ी स रवात, उगम. 
 
गंगोत्री स्त्री. वीत, दीडवीत उंर्ीरे् व ताबंसू फ लारें् एक िं डूप. ताप आला असता यार्ा रस अंगाला 
र्ोळतात. 
 
गंगोत्साह प . गंगेच्या आराधनेसाठी प राि, कीतचन, ब्राह्िभोजन इ. करिे; उत्सव करिे; गंगेर्ा 
उत्सव. [सं.] 
 
गंज प . स्त्री. ढीग; रास; उडवे; हढगारा; गंजी; संर्य (धान्द्य, गवत, लाकूड, गठ्ठा इत्यादीर्ा) : ‘हदल्लीत 
माईना म डदा गंज पडला ।’ - ऐपो ११३. [सं. गञ्ज] 
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गंज हव. प ष्ट्कळ; फार; गडगंज. (व.) [फा.] 
 
गंज प . १. पेटी; पूड; धोकटी; वषे्न; नळकाडें (गहितार्ी यंते्र, लेखनसाहहत्य, फण्या, क ं रे्, 
वस्तरे, पान, पात, मळसूत्र, वाटे इ. ठेवण्यार्ी पेटी. पान, स पारी, र् ना इ. ठेवण्यारे् प डे). २. हत्यारे, सामान 
ठेवण्यार्ी पेटी. 
 
गंज प . पेठ; हाट; बाजार.सामान्द्यतः हा शब्द द सऱ्या एखाद्या शब्दाशी जोडून येतो. जसे :- 
दारागंज, पहाडगंज, प्रतापगंज इ. 
 
गंज प . (सोनारी) घ ंगरू, किचफ ले इत्यादनच्या ठशारं्ी पट्टी. (खा.) 
 
गंज प . १. पािी साठहवण्यार्ा ताबं्यार्ा मोठा हंडा. २. एक उभट भाडें. ३. पातेले; बोग िे (उभट). 
(व.) 
 
गंज प . १. ताबं; जंग (लोखंडावर र्ढिारा); कीट. २. (ल.) कलंक; डाग. [सं. गंजन] 
गंज प . एकत्र आिलेला जमाव : ‘सरकारच्या तोफा येऊन पोर्ल्या. शत्ररू्ा गंज होता तेथे लागू 
िंाल्या.’ - ऐलेसं १७८१. 
 
गंजज हव. खूप; प ष्ट्कळ. (अहह.) 
 
गंजिे अहि. १. (शाप.) ऑल्क्सजनच्या प्रभावाम ळे धातूच्या (सामान्द्यतः लोखंड) पषृ्ठभागावर 
ऑक्साइडर्ा थर जमण्यार्ी हिया; गंज र्ढिे; कीट र्ढिे. 
 
गंजन न. नाश. 
 
गंजनी स्त्री. एक प्रकाररे् गवत. (कर.) [क.] 
 
गंजा प . टक्कल पडण्यार्ा रोग. [झह.] 

हव. टकल्या. [झह.] 
 
गंजाड हव. गडगंज; प ष्ट्कळ; भरपूर. (व.) 
 
गंजाड हव. गाजेंकस, हवहर्त्र वागिारा, भगंड. 
 
गंजाडा हव. गाजंारे् व्यसन असिारा : ‘गंजाडा बाप हर्लमीच्या ग ंगीत गावात हफरे.’ - बाब ५३. 
 
गंजाि न. एक प्रकाररे् गवत. पहा : गंजनी (बे.) 
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गंणजफा, गंजीफा  स्त्री. अव. खेळण्याच्या (हवशषेतः दशावतारी, वाटोळ्या १२०) पत्त्यारं्ा 
जोड. (हि. खेळिे.) : ‘गंजीफा सतरंज र्ोपड नवें तें नदचही सागं जे ।’ - सारुह. [का.] 
 
गंणजणफया, गंजीफा प . दारूगोळा : ‘पन्नास तोफा व परं्वीसगंहजहफयाच्या गाड्ा...’ - भाब ९. 
[फा. गंजीफा = दारूरे् कोठार] 
 
गंजी स्त्री. लहान रास; गंज; ढीग (गवत इत्यादीर्ा). 
 
गंजी पहा : चौघडा 
 
गंजी स्त्री. एकत्र, समाईक वहहवाट, उद्योगधंदा; भागी. (व.) 
 
गंजी स्त्री. अंधारकोठडी : ‘सत्याग्रहनना गंजीमध्ये ठेवण्यात आले.’ - के ९·३. १९३९. 
 
गंजी स्त्री. काजंी; भातार्ी पेज. (बे.गो.) 
 
गंजी पहा : गंज 
 
गंजी स्त्री. द कान : ‘साट्याच्या गंजीवर धाव ेकाशीर्ी नजर ।’ - वलो ११२. 
 
गंजीकोट हव. १. गंजीकोट (झजजी) गावर्ा (पैसा). २. प्रर्डं; हवशाल; असंख्य; हवप ल; प्रशस्त. 
 
गंजीखाना प . १. (कडबा, गवत इत्यादीच्या) अनेक गंजी ठेवण्यार्ी जागा, आवार. २. (ल.) 
अडगळीर्ी खोली; रोज न लागिारे सामान ठेवण्यार्ी जागा. 
 
गंजीफ स्त्री. गंहजफाचं्या डावातील एक पत झा. [फा. गंजीफा] 
 
गंजीफरास, गंजीफ्राक प . बाह्यारं्ा झकवा हबनबाह्यारं्ा, अंगाबरोबर बसिारा, सदऱ्याच्या आत 
घालायर्ा कपडा; बहनयन. [इं] 
 
गंजीवटकन, गंजीवटकि न. आढ्यता; हदमाख; मग्र री; ताठा; गवच; वृथाहभमान. (हि. काढिे, 
मोडिे.) 
 
गंजुिी, गंजोिी  स्त्री. लहान पातेले. 
 
गंजूर प . वखार; खहजना असलेली जागा. [फा.] 
 
गंजेटी, गंजेडी हव. गाजेंकस; गाजंा ओढिारा. (ना.) 
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गंज्वि स्त्री. गाधंील माशी. 
 
गंठि न. सोन्द्यात गाठवलेले मंगळसूत्र; गाठवलेला दाहगना. 
 
गंठवा प . १. सोन्द्यार्ा मिी. २. गंडा, हळक ं ड व घोंगडीर्ी दशी बाधंलेले कच्चे सूत. [सं. गं्रथी] 
 
गंठीछोड्या पहा : गठीछोड 
 
गंड प . (मानस). १. तीव्र भावनाबधंाम ळे एकहत्रत आलेल्या व हनरोधनाम ळे अबोध िंालेल्या 
कल्पनारं्ा समूह. २. पाहहजे तसे वागता न आल्याम ळे मनात स प्तावस्थेत असिारी आहि मािसाच्या 
वागण्यात हजर्ा प्रभाव हदसून येतो अशी तीव्र भावना : ‘घरात आईवहडलारें् न जमिे, सावत्रआई झकवा 
सावत्रबाप असिे अशा पहरल्स्थतीतही म लाचं्यात वगेवगेळे गंड हनमाि होतात.’ - शोमा ६१. जसे :- न्द्यनूगंड, 
अहंगंड. 
 
गंड प . १. तोंडार्ी कानहशलासह एक बाजू; गालफड; गाल : ‘श्रीक ं डलमंहडत गंडलहलत बाह रम्य 
सरळ ।’ - रामजन्द्म कहटबधं २ (हशवरामकहवकृत). २. हत झीरे् गंडस्थल. ३. (ल.) जोर; उग्रता; वगे; आवगे; 
िंपाटा (रोग, पाऊस, वादळ, खरूज यारं्ा). ४. (ल.) गवच; आढ्यता; अहंकार; फ शारकी. (हि. मोडिे, 
हजरविे.) [सं.] 
 
गंड प . (ज्यो.) हवष्ट्कंभादी सत झावीस योगातंील दहावा योग. [सं.] 
 
गंड प . १. प रुष. २. म ख्य नायक; वीर, समथच प रुष. [सं. गण्ड, क. गंड = प रुष] 
 
गंड प . काही हवहशष् धंदेवाइकासं हतरस्काराथी त्याचं्या नावाच्या शवेटी जोडायर्ा प्रत्यय. जसे :- 
न्द्हावगंड, तेलगंड, बािगंड इ. 
 
गंड न. प . गळू; केसतूड : ‘त िंें माथा शृगं पूिच तीक्षि । त ज ऋष्ट्यशृगं अहभधान । आम रे् हृदयन गंडें तीक्षि 
। गंडऋहष जाि आम्हाहंस म्हिती ।’ - भारा बाल २·३०. [सं.] 
 
गंड हव. उनाड; द्वाड : ‘दोन गंड पोर हाईत.’ - खळाळ २८. 
 
गंड न. गंडातंर; मृत्य भय : ‘षोडश वषांहतक गंड समजोहन ।’ - आमा ३४. 
 
गंडकी स्त्री. १. नेपाळात उगम पाविारी एक पहवत्र नदी. २. गंडकी नदीतील हशळा; शाहळग्राम, मूती; 
सोने पारखण्यार्ी कसोटी : ‘रत्नपारहखयाचं्या गावंन । जाईल गंडकी तहर सोडावी ।’ - ्ा १३·३२०. 
 
गंडखोि प . घोड्ार्ा गळा; गडखोल. 
 
गंडगूळ  पहा : गळगंुड 
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गंडगोपाळ प . दाडंगट मािूस; ग ंड : ‘एऱ्हवी गवाने गरजिारे गंडगोपाळ...’ - पोत १०६. 
 
गंडगोळ  स्त्री. १. उखळी तोफ; गरनाळ. २. लाकडी गाठाळ ओंडा. ३. (ल.) हगड्डा व धट्टाकट्टा 
मािूस; बेडौल व जाड आहि मोठी वस्तू. 
 
गंडजोनया हव. आळशी; मिड; बशा. 
 
गंडिे उहि. फसिे; बनवला जािे. ‘लोकानंी त्याला जन्द्मभर गंडवलं आहि तो गंडला.’ - गाबा १३. 
 
गंडभेर, गंडभैरव, गंडभैरी प . १. एक प्रकारर्ा काल्पहनक पक्षी. २. गेंडा. 
 
गंडमंडि न. रे्हऱ्यार्ी एक एक बाजू हमळून होिारे मंडल. 
 
गंडमाळ, गंडमाळा स्त्री. अव. गळ्याला गाठी होण्यार्ा एक रोग; कफ, मेद हे दूहषत होऊन 
काख, खादंा, मान, गळा व अंडसंधी या हठकािी सावकाश हपकिाऱ्या गाठी होतात. [क. गंडमाले] 
 
गंडमृग प . गेंडा. 
 
गंडरामी स्त्री. नेहमी प रुषात वागिारी, प रुषी कारभार करिारी स्त्री. [क.] 
 
गंडरी स्त्री. हतरपीट; ते्रधा; गडबड; हबेलंडी. (गो.) 
 
गंडरी, गंडेरी स्त्री. १. सोललेल्या उसारे् (जोंधळ्यारे्ही) पेरे, काडें, त कडा, करवा (तोंडात 
मावण्याइतका). २. ल गडे इ. वस्त्राच्या पदरावरील तीन र्ार पटे्ट झकवा फ ल्या अगर अशा तऱ्हेर्ा काठ. ३. 
लहान त कडा; हिंलपी (लाकडार्ी, धातूच्या काबंीर्ी). 
 
गंडवधय फ गिे; स जिे. 
 
गंडस हव. (अहशष्) १. अनैसर्मगक कृत्य, हवपरीत संभोग करवनू घेिारा.२. (ल.) द बळा; हनबचळ; 
गाडूं. 
 
गंडस पहा : गोंडस 
 
गंडसगोळा प . टेंगूळ; उठािू; अवाळू; गाठ; गोळा (शरीरावरील झकवा कापूस भरलेल्या रजई इ. 
वरील). 
 
गंडसूचीकरि न. (नृत्य) पाय सूर्ी करून त्यार् पायाच्या बाजूर्ा भाग उंर् करिे, उजवा हात 
वक्षःस्थलावर ठेविे व डावा हात वक्षःस्थलाच्या बाजूला वाकडा करिे. 
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गंडस्थळ न. गाल झकवा मस्तक (हत झीरे्) : ‘गंडस्थळीर्ें तेज अहधक । लखलखीत दोन्द्हन भागन 
।’ - व्यं ६५. 
 
गंडस्फाटन न. कपाळमोक्ष; कपाळ फ टिे : ‘आमर्ी पार्ार्ी धारि बसली; गंडस्फाटनर् जाले’ - 
पेद ३२·१९३. 
 
गंडा प . १. र्ौकडी; र्ारारें् पहरमाि (कवड्ा, पैसे यातील). र्ार कवड्ारं्ा एक गंडा होतो. गंडा 
हे पूवी र्लन होते व हहशोबात त्यार्ा उपयोग करीत. २. (मंडई) र्ौपट संख्या. 
  
गंडा प . घोड्ाच्या स्वारीरे् सामान; खोहगरारे् एक उपकरि. 
 
गंडा प . १. वस्ताद, ग रू (गायन, नृत्य, मंत्र, जादू यारें्) हशक्षिारंभी आपल्या रे्ल्याच्या झकवा 
हशष्ट्याच्या उजव्या हाताच्या मनगटाला (झकवा बोटाला, गळ्याला) जो दोरा बाधंतात तो. (हि. घालिे, 
करिे, बाधंिे). २. घोडा, बैल इ. च्या गळ्यात बाधंलेली काळ्या स तार्ी (हतच्यात आिखी काही वस्तू झकवा 
अलंकार घातलेली) दोरी. ३. भतूबाधा, रोग इ. नाहीसे करण्यासाठी मनगटाला झकवा पायाच्या घोट्याला 
बाधंायर्ी अहभमंहत्रत दोरी. ४. काशीच्या काळभरैवार्ा, प्रसादार्ा, काळ्या रेशमार्ा मनगटात बाधंायर्ा 
दोरा. (वा.) गंडा घाििे, गंडा चढणविे - १. भारहविे, भ लहविे, फूस लाविे; मोह झकवा भ रळ घालिे. २. 
(सामा.) ठकहविे; फसहविे; िं लहविे; पैसे काढिे. गंडा बसिे - न कसान होिे; फटका बसिे : ‘आता 
बसला का न्द्हाई गंडा?’ - भ ज ४१. 
 
गंडानाडा, गंडादोरा पहा : गंडा ३. 
 
गंडापट्टा प . घोड्ाच्या डोक्यावरील व गळ्यातील अलंकार : ‘गंडापट्टा गेंदजोड्ा रेशमी 
फ ं दिी लाऊन हतला ।’ - पला ४·२१. 
 
गंडार स्त्री. सोंगारे् भजन; लहळत. (व.) 
 
गंडारिे  अहि. (तारुण्यार्ा) उन्द्माद येिे. (क .) [क. गंडा = शक्ती, बल, नवरा, समथच प रुष] 
 
गंडारिे  पहा : गंडा घाििे 
 
गंडासा प . अश्मय गात वापरात असलेले दगडारे् एक हत्यार. 
 
गंडांत प . (ज्यो.) अहनष् काल; ग्रहदशा; क योग. 
 
गंडांतर  न. अपमृत्यू; हजवावररे् द खिे; भयंकर धोका; अघोर अहरष्; हनकट आलेले संकट; 
अश भसूर्क भावी घटना; भयदायक दशा; आपले अल्स्तत्वर् नाहीसे होते की काय अशी भीती उत्पन्न करिारे 
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संकट. (हि. येिे, जािे, र् किे, टळिे, वारिे, हनवारिे, उडिे) : ‘तंव द्वादशवषीं मृत्य हर्न्द्ह । गंडातंर थोर 
होतें ।’ - हशली ११·१५७. 
 
गंणडका  स्त्री. (वै.) रे्तापेशीर्ा ग ठळीसारखा समूह. 
 
गंणडया, गंड्या प . १. षंढ; हहजडा; नप संक २. गाडं्ा; एक हशवी. ३. (झनदेने) अपरािमी, द बचळ 
मािूस. 
 
गंणडयेरी  स्त्री. गंडेरी; उसार्ा करवा. पहा : गंडरी : ‘ले रे संगीत ग लाब गंहडयेरी ।’ - संगीत 
घोटाळा ८. 
 
गंडी स्त्री. लहान र्ंब.ू पहा : कगडी 
 
गंडी स्त्री. कसोटीर्ा दगड : ‘रत्नपाहरहखयार्ा ंगावन । जाईल गंडी तहर सोडावी ।’ - रा्ा १३·३१९. 
 
गंडू प . दपच; गवच. 
 
गंडूष प . १. र्ूळ; घोट; गळिा. (हि. घेिे.) २. र्ूळ ख ळख ळिे. (हि. करिे.) [सं.] 
 
गंडूषपात्र न. तस्त; झपकदािी. [सं.] 
 
गंडे न. हबयािे : ‘हळदीरे् हनघालेले गंडे म्हिजे बेिे घरी आिून...’ - गार १२५. 
 
गंडेरी, गंडोर, गंडोरी पहा : गंडरी 
 
गंडेरी गोफ फ ल्याचं्या आकारार्ा गोफ : ‘लाल पदर आम्हन हातन धहरतो । गंडेरी गोफातें हवहितो ।’ - 
मसाप २·३०. 
 
गंडेरीदार हव. गंडेरी नक्षी (काठ, पदर) असलेला. 
 
गंडेरी पदर जरीच्या आडव्या दोन पट्ट्ट्या आहेत असा पदर, गंडेरी पट्टी. 
 
गंडोरी प . (माळी) खाली, वर पाने व इतर फ ले आहि मध्ये ग लाबारे् फूल असलेला हारार्ा भाग. 
अशा हाराला गंडोरी हार म्हितात. 
 
गंडोरी प . (ओतकाम) समईच्या खाबंाच्या वरर्ा व खालर्ा भाग. 
 
गंडोरी हसळी स्त्री. (सोनारी) गळ्यात घालायच्या साध्या हसळीप्रमािेर् परंत  हजच्या मधल्या मूठभर 
जाड भागावर खारं्ी पाडून अष्पैलू आकाराच्या मण्यासारखी रागं केलेली असते अशी हसळी. 
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गंढारिे  अहि. सवचच्या सवच उलथून पडिे; ढासळिे; कोसळिे (हवहहरीच्या बाजू, इमारत, 
खाि). 
 
गंढारिे, गंढाळिे अहि. १. नासाडी होिे; ब डिे (पीक, उत्पन्न, धंदा). २. फसिे; नाश पाविे; 
हबनसिे; मोडिे; र् राडा होिे; ढासळले जािे (मन ष्ट्य, मसलत, बेत). ३. अंग िंडिे; रोडाविे; र्ोपिे 
(वाधचक्याने, रोगाने). ४. माघार घेिे; भीतीने काढते घेिे (वादात); बोबडी वळिे; कर्रिे; खर्िे; 
द बचलावस्था येिे. ५. (वादाहदकातं) थकिे. 
 
गंतव्य न. जािे; पळिे; गमन; पळ : ‘दोघाहंवरहहत सवच जनन । शीघ् गंतव्य करावें ॥’ - जे १०·३४. 
(हि. करिे). [सं. गम = जािे] २. जाण्यारे् हठकाि. 
 
गंतीचा हव. क्ष ल्लक. 
 
गंताड्या हव. १. अव्यवल्स्थत. २. घािेरडा. 
गंतुक न. (वन.) लैं हगक प्रजोत्पादक कोहशका. 
 
गंतुकाम  हव. १. गमन करण्यार्ी इच्िा िंालेला; जाऊ इल्च्ििारा; गमनेच्िू. २. (ल.) 
आसन्नमरि : ‘हवर्श्ासराव गोळीरे् जखमेनें कायच होऊन गंत काम...’ - होकै २७. [सं.] 
 
गंथडी पहा : गंगथडी 
 
गंथड्या  हव. नार्िीच्या ग िहवशषेानंी य क्त. 
 
गंदकी स्त्री. १. घाि; कर्रा. २. (ल.) घोटाळा : ‘एकदा ंमागील गंदकी वारून प ढें ठीक करून टाकून 
घेिें आहे.’ - मइसा ३·१४१. [फा. गंदगी] 
 
गंदिकी, गंदवि स्त्री. न. १. बसावयाच्या पाटाच्या खालच्या टेकण्याच्या दोन पट्ट्ट्या; खूर. २. 
दरवाजा, िंडप इत्यादनच्या फळ्या जोडल्यानंतर मजब तीसाठी त्यानंा आडव्या ठोकलेल्या पट्ट्ट्या, दाडंकी. 
 
गंणद, गंदी स्त्री. द गंध; घाि : ‘तंव भाहजलेया मन ष्ट्यार्ी गंहद । भेदली तेया ं।’ - हिप  ४२·१०५. 
 
गंदवि एकमेकानंा िेदिारे पाय असिारी हतवई. 
 
गंध प . १. वास (र्ागंला, वाईट); स वास झकवा घाि : ‘मी परृ्थ्वीच्या ठायन गंध  ।’ - ्ा ७·३४. २. 
स वास; पहरमळ; पहरमळरव्य. ३. र्दंनकाष्ठ; खोड. [सं.] (वा.) गंध नसिे - (वासदेखील नसिे) अगदी 
अल्स्तत्व नसिे, काही ्ान नसिे (एखाद्या गोष्ीरे्) : ‘हतच्या माहेरी इंग्रजीर्ा कन नवीन कसला गंधदेखील 
नाहन.’ - पकोघे. 
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न. १. (र्दंन, रवा, अगरू, केशर इत्यादीर्ा) कपाळावर झकवा शरीरावर लावलेला हटळा 
झकवा उटी. २. उगाळलेल्या र्दंनार्ा देवपूजेत वापरायर्ा लेप. (वा.) गंधफूि करिे - १. पूजा करिे. २. 
(ल.) फहजती करिे, खरडपट्टी काढिे. 

प . अंगराग उटी : ‘गंध आरचहर् असो अन सूया । दे असा वर न जीस असूया ।’ - वामन लोपाम रा 
संवाद १८. 
 
गंधक प . १. एक खहनज रव्य, उपरस; अधात रूप ज्वालाग्राही रासायहनक मूलरव्य; धात वैरी. २. 
एक हवशषे हमश्रि (औषधीसंबधंी). [सं.] 
 
गंधकाचे फूि गंधकाला आर् देऊन त्यार्ी केलेली भ कटी. 
 
गंधकाडी स्त्री. गंधक लावलेली काडी, आगकाडी. 
 
गंधकाम्ि, गंधनाम्ि न. गंधकार्ा तेजाब; सल्फ्य हरक ॲहसड. सवच रासायहनक हियाकारकातं 
फार उपयोगी. हे फार दाहक आहे. 
गंधकाष्ठ  न. स वाहसक लाकूड; र्दंनारे् खोड. 
 
गंधणकसि न. उपय क्त व ग ंगी आििारे रव्य. 
 
गंधग्राही  हव. (वै.) नाकातील अगर तत्सम वास जाििाऱ्या (पेशी व पेशीसमूह). 
 
गंधन न. सल्फोन; गंधक ज्यामध्ये आहे अशा रसायनारं्ा वगच. यातील काही रसायने महारोग व 
क्षयरोग याचं्या उपर्ारपद्धतीत वापरतात. [इं.] 
 
गंधप्रणतमा स्त्री. (हशक्षि) वास घेण्याशी संबहंधत असलेली प्रहतमा. 
 
गंधफुल्ली स्त्री. स गंधी कळी. 
 
गंधबीड, गंधवीड न. पादेलोि; काळे मीठ; बीडलवि. 
 
गंधमाजार न. जवादी माजंर. [सं.] 
 
गंधमोरी  स्त्री. घाि पाण्यार्ी मोरी, गटार : ‘मग गल्लीक र्ी गंधमोरी । जाऊनी तेथें वस्ती करी ॥’ 
- नव १३·६०. 
 
गंधरस प . हवहशष् िंाडापासून हनघिारा औषधी र्ीक; रक्त्याबोळ; हहराबोळ. [सं.] 
 
गंधराघोळ प . झधगािा; गोंधळ. (कर.) 
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गंधराज  प . एक फ लिंाड; शवेतंी. [सं.] 
 
गंधवय प . १. एक उपदेव; स्वगातील गायक; स रगायक. हे स्वगात राहून प्रम ख देवाचं्या सभेत गायन 
करतात : ‘धनपहत सभेत ग ह्यक, राक्षस, गंधवच, अप्सरा, रयक्ष I’ - मोसभा १·४२. २. (ल.) गानवादनपटू. ३. 
अदृश्य प रुष. [सं.] 
 
गंधवयगायन, गंधवयगान न. १. गंधवांरे् गािे. २. स्वगीय गािे. ३. अत्यंत मध र व आलापदारीरे् 
गािे.[सं.] 
 
गंधवयनगर न. १. गंधवारे् शहर; हदसते न हदसते व एकाएकी अदृश्य होते झकवा असंभाव्य स्थानी 
आढळते असे अंतहरक्षस्थ झकवा माहंत्रक शहर : ‘गगनन गंधवचनगर जैसें ।’ - हवपू ३·४४. २. हवते 
प्रकाशहकरिाचं्या विगतीने उत्पन्न िंालेला. भलूोकावरील शहरे, बागा वगैरेंर्ा देखावा; आकाशातील 
ढगाच्या आकृतीवर होिारा नगराहदकारं्ा भास : ‘गंधवचनगरनर्न ठािन । घेतली देऊहन झर्तामिी ।’ - एभा 
२·२२६. ३. (ल.) िाया; आभास; हमर्थ्याभास; काल्पहनक अथवा हमर्थ्या गोष् : ‘कन गंधवचनगरनरे् सैन्द्य ।’ - ह 
१३·२६. 
गंधवयपूजा स्त्री. सन्द्मानाने एखाद्यास बोलावनू आिून मग त्यार्ी भोसडपट्टी काढून त्याला मार देिे. 
[सं.] 
 
गंधवयभुवन पहा : गंधवयनगर : ‘न रहर्ता गंधवचभ वन । उठी जैसे ॥’ - ्ा १८·४२९. 
 
गंधवयणवद्या, गंधवयवेद स्त्री. प . संगीतहवद्या; गायनकला; गाण्या-बजावण्यार्ी कला. 
 
गंधिकी, गंधवि स्त्री. पहा : गंदिकी 
 
गंधिोिक प . (मानस.) सहा प्राथहमक गंध दाखविारी लोलकाकृती. 
 
गंधवादी  प . स गंधी रव्यारं्ा व्यापारी; गंधी : ‘गंधवादी : धूपी : मागतेयाहंस देहत’ - लीर्पू २८. 
 
गंधवान  हव. स वाहसक; र्ागंल्या वासारे्. [सं.] 
 
गंधवाता  स्त्री. (वासाने बातमी) यल्त्कंहर्त ्ान; मागमूस. (हि. नसिे.) : ‘यार्ी मला 
गंधवातास द्धा नाहन.’ - र्रं १७८. (वा.) गंधवाता िागू न देिे - १. कळिार नाही अशी व्यवस्था करिे. २. 
कानावर जाऊ न देिे. 
 
गंधशस्य न. एक उपरत्न, यार्ा रंग पाढंरा, लाल झकवा लालसर पाढंरा असतो. हे रत्न प्रर्ारात 
नाही. 
 
गंधा हव. घािेरडे; द गंधी; वासट. हा शब्द समासात येतो. [फा. गंदा = वासट] 
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गंधाकाडी स्त्री. १. र्दंनार्ा त कडा; र्दंन. २. उदबत झी. (गो.) 
 
गंधाणनळ प . स गंधी वारा : ‘उहठला मदगंधाहनळन ।’ - ्ा १७·६. 
 
गंधाणबरुजा, गंधाबेरोजा  प . राळ; स रूच्या िंाडार्ा र्ीक; एक वनस्पतीरव्य. याला उग्र व 
कडू वास असून औषधे व रोगि याचं्या कामी हा उपयोगी आहे. [फा. गंधाबीरोिंा] 
 
गंधार, गांधार प . (संगीत) मूलभतू सप्तस्वरातील हतसरा स्वर; सा रे ग म प ध नी या स्वरापंैकी ग 
हा स्वर. [सं. गाधंार] 
 
गंधािी  स्त्री. अत झरार्ी पेटी : ‘कनाटकातून ब के्कफरोज आला होता. त्याच्याकडून ही गंधाली 
हवकत घेतली.’ - श्रीयो २·२८१. 
 
गंधाक्षत, गंधाक्षता स्त्री. १. धार्ममक कृत्याच्या प्रारंभी यजमानाने उपाध्यायाच्या कपाळी लावायरे् 
गंध व अक्षता. २. (श द्ध व पहवत्र लोक यारं्ा उपयोग नेहमी करतात त्यावरून) श द्ध व पहवत्र सहवास, संबधं. 
 
गंधाक्षतवजयन न. हमलाफ, एकजूट, बरोबरीरे् दळिवळि यास प्रहतबंध, अडथळा. 
 
गंधाक्षतवज्यय हव. प्रहतबधं इ. करायला योग्य. 
 
गंधाःपान्तु प . (ल.) मार; ठोक. 
 
गंणधकाणळक स्त्री. गंज व काळेपिा : ‘सागें हपतळेर्ी गंहधकाहळक । जें हफटली होय हनशखे ।’ - ्ा 
४·६४. 
 
गंधी स्त्री. प . १. स गंधी रव्यें हवकिारा; आतारी. २. औषधे हवकिारा; गाधंी. 
 
गंधी कर्णबि कॅबाहलकाम्ल व गंधहकत याचं्या संयोगाने तयार िंालेले रव्य, हे हवषावर ग िकारी आहे. 
 
गंधे प . अत झरार्ा व्यापार करिारा. 
 
गंधेि न. र्दंनी अत झर, तेल. (गो.) 
 
गंध्या हव. १. पहा : गंधी २. २. घािेरडा; घाण्या; ज्याच्या अंगास घाि येते असा (मािूस). [सं. गंध] 
 
गंपा प . टोपले. 
 
गंबार पहा : गवर १ : ‘स विचनािी म्हिून गंबार, मोहरा...’ - श्रीयो ४९२. 
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गंबेरी स्त्री. हवड्ार्ी पाने झकवा फ ले ठेवण्यार्ी करंडी. 
 
गंभारी हशवििंाड. 
 
गंभीर हव. ज्यार्ा पहरिाम अत्यंत अहनष् होईल असा (बनाव, घटना इ.). 
 
गंभीर हव. मोठा; प्रहतहष्ठत; घरंदाज : ‘नवरी साजती गंभीरार्ी ।’ - राके ११४. [सं.] 
 
गंभीर हव. १. खोल, अगाध (सम र, नदी). २. शातं, सोशीक, भारदस्त; जरबी; धीरारं्ा. ३. 
हवर्ारशील; हववकेी. ४. आतल्या गाठीर्ा. ५. घन, घौस, उिाम. 
 
गंभेरी स्त्री. झनब वृक्षार्ी जात : ‘फिस गंभेरी ।’ - वह १३६. 
 
गंमत, गंमतजंमत स्त्री. १. स खासमाधानारे् कालिमि; मौज; र्ैन. २. करमि कीर्ी, र्ैनीर्ी 
वस्तू, हवषय, व्यापार, साधन. ३. रे्ष्ा; थट्टा. [सं. गम = जािे] 
 
गंमत स्त्री. दंडारीतील प्रसंग. [फा.] 
 
गंवईचे िोक प . अव. खेडवळ, गावढंळ लोक. (काशी) 
 
गा 
 
गा संबोधन (बह धा काव्यात) अरे! अग : ‘र्ाला, गा राउत हो भिहतले ।’ - हशव ५६१. [सं. ‘अगा’रे् 
संहक्षप्त रूप] 
 
गाइजिे  उहि. गािे; म्हििे : ‘त िंन लीला ंनामें गाइजेसी ।’ - दाव ४२५ [सं. गै] 
 
गाई, गाऊ स्त्री. अंगाई; जो जो. (वा.) गाई करिे, गाऊ करिे - (लहान म लाच्या भाषेत) िंोपिे. 
 
गाईगुजी स्त्री. अव. ग रेढोरे : ‘गाईग जी जोगव ूलागल्या आहेत.’ - जैत २९. 
 
गाईघाटा प . सवच लहानथोर जनावरे : ‘हदवाळसनाहदशन मी का ओवाळी गाईघाटा ।’ - जामामा 
२४४. 
 
गाईचा गोहोरा कृतघ्न; खाल्ल्याघररे् वासे मोजिारा. 
 
गाईर स्त्री. १. गारभीच्या शेंगेतील बी (कागद इ. घासायला व मऊ करण्यास उपयोगी). (राजा). २. 
(ल.) गळवातील गाठ झकवा कठीि भाग. ३. प्रौढ क माहरकेच्या स्तनातील काहठण्य झकवा गाठ; स्तनात 
प्रथम येिारी गाठ. ४. अंड्ातील हपवळा बलक. 
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गाईर स्त्री. शिेखळी; शिे साठवण्यार्ी खार्. 
 
गाउ प . र्ार कोसारें् अंतर : ‘रीधप र प्रातंी दीढा गाउवा काटंसरे ।’ - गोर् १. [सं. ग्राम] 
 
गाउिी, गाऊिी : स्त्री. लहडवाळपिे गायीला म्हितात (माय-माउलीप्रमािे रूप) : ‘ग रूहर् 
हशष्ट्यवासं राहस कामधेन  गाउली ।’ - हनमा १·३६. 
 
गाऊडी  हव. गावढंळ. 
 
गाऊि न. १.नफा; फायदा; हकफायत; कमाई. २. श्रमहवरहहत झकवा अकल्ल्पत फायदा; भहूमगत 
धनार्ा लाभ; घबाड. (हि. सापडिे, लागिे.) 
 
गाकर, गाखर, गागरा प . बट्टी; उखरी; हनखाऱ्यावर भाजलेली - गव्हाच्या किकेर्ी - जाड दामटी. 
(हि. घालिे, पाडिे, करिे.) पहा : खाकर [झह. गाकर] 
 
गाकरी स्त्री. तादंळाच्या हपठीर्ी झकवा किकेर्ी दामटी. 
 
गाखर प . फ फाटा; हनखारा. 
 
गागजिे पहा : गागिे 
 
गागिे अहि. १. ओरडिे, मोठ्याने बोलिे; गजचना करिे : ‘हळ र् हतस म्हिे हे गागसी का ंगव्हारे ।’ - 
सारुह ४·७२. २. मोठ्याने बोलाविे; हाक मारिे. ३. त्रासिे. [सं. गजच] 
 
गागयॉ हव. तोतरा (गो.) [पोत च.] 
 
गागर स्त्री. घागर, मातीर्ा घडा. 
 हव. ढेरपोट्या. (व.) 
 
गागरा प . धूळ; कर्रा; ध रळा. (व.) 
 
गागाचायय, गागादीणक्षत, गागाभट्ट प . (मूळर्ा गागाभट्ट हा अहत हवद्वान पहंडत असून त्याने 
हशवाजीमहाराजानंा राज्याहभषेक केला होता त्यावरून). (ल.) हदखाऊ, ढोंगी हवद्वान; अकटो-हवकट 
पहंडत. 
 
गागाभट्टी स्त्री. १. गागाभट्टाने हलहहलेला धमचशास्त्रावरील गं्रथ. २. (ल.) हवदे्यरे् अवडंबर; 
अकटोहवकट पाहंडत्य; पोकळ पाहंडत्य. ३. गप्पीदास. 
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गागाविे अहि. रागाने आरडाओरड करिे; खेकसिे. पहा : गागिे 
 
गागाळी  स्त्री. गाऱ्हािे; तिार; हफयाद; कागाळी. (को.) 
 
गागी धणनष्ठा, गूगे धणनष्ठा (जोशाला क ं डली दाखवल्यास तो काहीतरी बडबड करीत जातक पाहतो 
त्यावरून) काहीतरी बोलून द सऱ्याला घाबरविे; स्वतः गोंधळिे, गागंरिे. (हि. करिे) 
 
गाज प . गाजावाजा; भयंकर आवाज; ओरड. (गो.) [सं. गजच] 
 
गाजिे अहि. १. वाजिे; आवाज होिे; गजचना करिे; गरजिे; गागिे (मेघ, पडघम, नगारा) : ‘तो गाजत 
असे अद भ त ।’ - ् ा १·१२६. २. द मद मिे; घ मघ मिे; प्रहतध्वनी होिे; नाद हनघिे (वादे्य इत्यादनर्ा) : ‘आम्ही 
गाजत वाजत गेलों हशहबराहस हवजय साधूनी ।’ - मोभीष्ट्म १०·११८. ३. जगजाहीर होिे; प्रहसद्ध असिे; 
सवांना माहीत असिे. ४. डौल हमरहविे : ‘का रुपेंवयसा माजा । आहथलेपिें का ंगाजा ।’ - ्ा ९·४३२. [सं. 
गजचन] 
 
गाजतवाजत हिहव. वाजंत्री वाजवत; समारंभाने : ‘गाजतवाजत हमरविूक मोटारीतून र्ालली.’ - ऐको 
१·१०६. 
 
गाजने न. गजचना; गडगडाट; मोठा आवाज : ‘हों काज हवजूहस वाजत से दातंोरा । हमसें गाजनेयारे्हन 
।’ - रुस्व ४३८. 
 
गाजर न. एक कंद; हा लाबंट, हनम ळता, ताबंसू रंगार्ा असतो. हा खाद्य म्हिून वापरतात. [सं. 
गृंजर] (वा.) गाजरासारखा होिे - रागाने ताबंडालाल होिे. खुषीत गाजरे खािे - मनात माडें खािे; 
शखेमहंमदी करिे; मूखचपिाने आनंद मानिे; मनोराज्य करिे. 
 
गाजरपारखी, गाजरपारख्या प . गाजरार्ी परीक्षा करिारा; अकलेर्ा खंदक; श भं; दीडशहािा 
मािूस; मूखच; खरी परीक्षा नसिारा मन ष्ट्य (क ल्त्सताथी) : ‘आम्हा प रुषारं्ी जात अशी गाजरपारखी आहे.’ - 
कीर्कवध. 
 
गाजरमुटके प . अव. गाजराचं्या कीसात मसाला घालून तो डाळीच्या हपठात हमसळून तळलेले गोळे. 
 
गाजरसंुब स्त्री. नरम, नाजूक खूर (घोड्ार्ा). 
 
गाजरा हव. गाजरासारखा ताबंसू व नरम (घोड्ार्ा खूर). 
 
गाजरा तीळ प . १. कारळा तीळ (गाजराच्या पदाथात यार्ा मसाला घालतात म्हिून). २. 
गाजराच्या रंगार्ा तीळ (शरीरावरील). 
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गाजणविे उहि. १. वाजहविे; गजचना करिे; आरोळी मारिे; डरकाळी फोडिे. २. प्रहसद्ध करिे; 
डागंोरा हपटिे. ३. (हवहशष् नामाशंी संयोग होऊन) मोठी, प्रतापी, कीर्मतमान कृत्ये करिे; प्रहसद्धीला आििे. 
(वा.) गाजवून वाजवून करिे - एखादे कृत्य उघडपिे व प्रहसद्धपिे करिे. 
 
गाजा प . १. आरडाओरड. (राजा) २. ढग (बालभाषा). 
 
गाजावज्य न. गजबज; गडबड; गोंधळ : ‘गाजावज्यही न धरावें ।’ - ्ा ४·३१. 
 
गाजावाज, गाजावाजा, गाजावाजी प . स्त्री. १. गािे; गायनवादन. २. (ल.) कीर्मत; प्रहसद्धी. ३. 
गवगवा; बोभाटा. बभ्रा; अगाजा; अवडंबर. (वा.) गाजावाजा होिे - बोलबाला होिे; लोकाचं्या कानावर 
जािे. 
 
गाजी प . लावा पक्षयारं्ी झकवा लाहूर पक्षयार्ी एक जात. 
 
गाजी, गाझी हव. १. धमचवीर; धमचसंरक्षक. २. शूर; योद्धा; परािमी; महत्कृत्ये करिारा : ‘एखादा 
आढळे गाजी ।’ - दास १९·८·५. [फा.] 
 
गाजीनिे अहि. पहा : गाजिे : ‘गगन  गाजीहनले ।’ - दाव ७०. 
 
गाजीमदय प . १. शूर; वीर इ. २. (कौत काने) घोडा. [फा.] 
 
गाज्या प . तरवारीच्या पात्याच्या एका हवहशष् भागारे् नाव : ‘बोलण्यामध्यें कज्या होऊन आबास 
गाज्यार्ी व प तळीर्ी अशा दोन जखमा तलवारीच्या लागल्या.’ - ऐलेसं ५८८४. 
 
गाझा पहा : गरजा 
 
गाट उहकरडा; शिेखडे्ड. (अहह.) 
 
गाटा प . हत झी. 
 
गाटा प . १. पािी धरून ठेविारे, हर्खल होिारे शते. २. हर्खल; गारा. (व.) 
 
गाटा, गाटी, गाट्या हव. हट्टी; द राग्रही; खोड्ा करिारा;  हेकड; हटेल. 
 
गाटे हिहव. हटवादाने; हट्ट धरून. 
 
गाटेगीळ हव. कधी न हर्डिारा; शातं; म खस्तंभ. (व.) 
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गाटेगोटे प . अव. १. दगडगोटे. २. (ल.) मूखच, अडािी लोक : ‘फार माजले गाटेगोटे ।’ - अफला 
६५. [गोटारे् हद्व.] 
 
गाठ स्त्री. १. हतढा; अढी; ग ंडाळा; वटेोळे; ग ंताग ंत इत्यादी. २. िंाडारे् टेंगूळ; लाकडातील गट्टा, 
ग ळ ंब. ३. बोरू, ऊस याचं्या दोन पेऱ्यामंधील साधंा. ४. (ल.) शरीरार्ा गोल मासंल भाग; पोटरीतील बेडकी. 
५. हबनतोंडारे् (आंधळे) गळू; केसतूड; सूज; अवधािा; बेंड (प्लेगच्या आजारात बह धा साधं्यात गाठ येते). 
६. (अव.) कपाळावरील आठ्या. ७. बेंबीभोवतालर्ी गं्रथी झकवा काहठण्य. ही प्राि व अपान या दोन वायूंच्या 
संयोगाने बनते असे म्हितात. ८. पैशार्ा कसा, थैली (मूळात पैसे ठेवनू वस्त्राला मारलेली गाठ). ९. (ल.) 
बधंन; आळा; बेडी; अगचळा. १०. अढी; पूवचग्रह : ‘त्याजहवषयन जर आपल्या मनातं गाठं आहे तर.’ - हन १४९. 
११. फास; सरकफास. [सं. ग्राथें] (वा.) गाठ घाििे, गाठ ठेविे - १. लक्ष ठेविे; दृष्ी प रहविे; मनावर 
घेिे. गाठ घाििे - १. भेटिे; एकत्र येिे; समोरासमोर येिे. २. र्ढाई करून जािे; सामना घेिे : ‘घालीन 
गाहंठ त्यातें, मी कन मारील तो मला आजी ।’ - मोकिच २०·२१. गाठ घेिे - भेटिे. गाठ तोडिे - दूर जािे; 
अंतर पाडिे : ‘त्यारं्ी गाठ पडली, तेव्हा सोशीत (शत्ररू्ा गोळीबार सोशीत) गाठ तोडीत तीन कोस 
लष्ट्करपावतेो आले.’ - ऐलेसं ३१२०. गाठ पडिे - १. खरे काय ते पके्क करिे. ‘आता देतो म्हिाला, आता 
नाही म्हिता; तेव्हा आम्हास गाठ पडत नाही.’ - ऐलेसं २६८८. २. भेट घेिे. गाठ सुटिे - भाडंवल कमी 
होिे. गाठीस करिे - साठहविे; राखिे; हशल्लक ठेविे. जन्माची गाठ - हववाहसंबंध; झहदू लोकात एकदा 
लग्न िंाले म्हिजे ते मृत्यपूयंत हटकते असे समजले जात असे. सात गाठी देऊन ठेविे, सात गाठीपिीकडे 
ठेविे - केव्हाही खर्च न करण्याच्या उिेशाने साठहविे. गाठ देिे, गाठ मारिे - गाठ तयार होईल असे करिे. 
गाठीिा असिे - साठवलेला पैसा जवळ असिे. गाठीिा िाविे - पैशाला पैसा जोडिे; पैसा साठविे. 
गाठीस असिे - १. ह कमात झकवा ताब्यात असिे; जवळ असिे. २. हशलकीस ठेवलेला असिे; संग्रही असिे 
(पैका इ.). 
 
गाठ स्त्री. हतसऱ्या महहन्द्यार्ा गभच. 
 
गाठ स्त्री. सामना; भेट; म लाखत; दृष्ादृष्; उत झरप्रत्य त झर. 
 
गाठ स्त्री. १. कामकाजार्ा संबधं; व्यवहार; प्रसंग. (हि. घालिे, असिे, होिे.) २. पहरिामार्ा 
भहवष्ट्याशी बसलेला ताळा, मेळ; गोष्नर्ा मेळ, कालैक्य; समकाहलकत्व. ३. एकवाक्यता; संगती; संबधं; 
मेळ. ४. सोय; सवड. 
 
गाठ स्त्री. नेहमीच्या सवयीरे् अन्न खाण्यार्ी तीव्र इच्िा. (हि. लागिे.) 
 
गाठचा, गाठची, गाठचे हव. जवळर्ा; स्वतःच्या कशातील, थैलीतील; पदरर्ा, कडोसरीर्ा. (वा.) 
गाठचा वाहिे, गाठची वाहिे, गाठचे वाहिे - स्वतःर्ा पैसा (हशलकी) खर्च करिे. 
 
गाठडी स्त्री. गाठोडे. पहा : गठडी 
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गाठि स्त्री. १. ग ंतविी; वीि (क ं पिाच्या काट्यारं्ी, बाबंरू्ा तट्ट्ट्या, साट, ताटी इ. र्ी ); िपराच्या 
ओमि, हरफाड इत्यादनर्ी बाधंिी (कृती व काम दोन्द्हीही). २. गाठ मारलेली ल्स्थती झकवा गाठीरे् काम. 
(हि. देिे, मारिे, बाधंिे, सोडिे, स टिे, त टिे इ.) [सं. गं्रथन] 
 
गाठिे उहि. १. ऐन वळेी जािे; अवहर्त धरिे झकवा अडहविे; ऐन संधी साधिे व पकडिे. २. (ल.) 
आकळिे; वश करून घेिे; वठिीवर आििे; कह्यात आििे. (वा.) गाठून बसिे - डाबंनू बसिे; वठूेन 
बसिे; ठाम बसिे : ‘यास्तव गोवलरे् कोटात गाठून बसलो.’ - पेद ३·१५. 
 
गाठिे उहि. १. हमळहविे; संपादिे : ‘सवचत्र तू यशस्वी त्विासें यश स खेहर् गाठावें ।’ - मोसभा १·६८. २. 
संपहविे; साधिे; पोहोर्िे (प्रवास, मजल, म क्काम, गाव). म क्कामाला पोर्िे; भरभर जाऊन प ढे गेलेला 
मािूस, वाहन इ. जवळ पोर्िे. ३. ताब्यात आििे; कबजा घेिे (देश, प्रातं यारं्ा). ४. भेटिे; हभडिे; सन्द्म ख 
होिे. 
 
गाठदाम, गाठसोडवि प . स्त्री. लग्नात वधूवराचं्या पदरारं्ी गाठ सोडहवण्यासाठी वधूच्या बहहिीला 
हदलेले बक्षीस; करवलीर्ा मान. 
 
गाठभेट  स्त्री. भेट : ‘दोघाचं्या गाठीभेटी होत राहहल्या.’ - पडिाया १४६. 
 
गाठििे अहि. गाठी मारून पक्का करिे : ‘दावी गाठलून (बलैाला) माडंवात गच्च बाधंला.’ - गोता 
१३५. 
 
गाठिे न. १. म ले झकवा हस्त्रया याचं्या गळ्यातील प तळ्यारं्ी, रत्नारं्ी झकवा मण्यारं्ी साधी माळ; एक 
अलंकार. यात प तळ्या, वाघनखे, पदके इ. ओवलेली असतात. २. मंगळसूत्र; गंठि; डोले. (व.) ३. 
साखरेर्ी गाठी; साखरेच्या प तळ्यारं्ी माळ. (क .) [सं. गं्रहथल] 
 
गाठिेमाठिे न. ब्राह्िात प्रसूतीनंतर हतसऱ्या हदवशी कच्च्या स ताला हळद लावनू हपवळे करून 
त्याला काळ्या घोंगडीर्ी दशी व हनग चडीर्ा पाला बाधूंन तो दोरा म लाच्या गळ्यात बाधंण्यार्ा प्रकार, हवधी. 
 
गाठवि, गाठवेि न. देवार्ा नवस फेडताना एकमेकाचं्या पदरानंा गाठ मारून पूजा करिारे 
जोडपे; वोहर. हा प्रकार जते्रच्या वेळी दृष्ीस पडतो. (गो.) 
 
गाठणविे उहि. १. गाठीने साधंिे; जोडिे; गाठ देिे; गाठमारिे; गाठळिे (दोरी, सूत इ. नी.). २. 
गाठीने बदं झकवा स रहक्षत करिे; दोरीत ओवनू हालेनासे करिे (माळेतील मिी इ.). ३. एखादा दाहगना 
वगैरे रेशमाने पटहविे (पटवकेरी). [सं. ग्रथन] 
 
गाठसपयळी स्त्री. गाठी गाठी असलेली सोन्द्यार्ी साखळी. (गो.) 
 
गाठळ, गाठाळ, गाठेळ हव. १. गाठी असलेले; गाठीरे् (लाकूड). २. (ल.)मासंल; धष्प ष्. 
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गाठळगंुजट, गाठळगंुठळ हव. गाठीगाठनर्ा. 
 
गाठळिे अहि. फ गून घट्ट होिे : ‘हातापायावंरच्या हशरा फ गल्या होत्या, जागजागी गाठळल्या होत्या.’ - 
बनगर ९. 
 
गाठा एकी. 
 
गाठा प . १. खंडोबाच्या भक्ताच्या गळ्यातील रूप्यार्ी हसळी झकवा कडे : ‘गळा गाठा झहडे द्वारन ।’ 
- त गा ४१६. २. सोन्द्यार्ी साखळी असलेला कानातील एक अलंकार. (क .) ३. (ल.) झपजरा : ‘प संा लावोहन 
बाहंधजे गाठंा ।’ - ्ा १३·२३४. ४. गोल तळीव पदाथच. [सं. गं्रहथ] (वा.) गाठा फोडिे - वाघ्याम रळ्याचं्या 
लग्नात ग रव एक कवड्ार्ी माळ म लीच्या गळ्यात घालतो तो हवधी. 
 
गाठागाठ स्त्री. तडजोड; समजूत : ‘यावरून फरासीस यातूंन फ टून इंग्रजास हमळाले असतील तर 
थोडके म द्यावर गाठागाठ करून घ्यावी असें असेल.’ - महशयाकंा २८७. 
 
गाठाळिेपिा प . संक हर्त वृत झी; ज ने संस्कार. 
 
गाणठवन प . नागरमोथा : ‘गाहठवना मालती मृिाळें  । असोख वा बनें बक ळें  ।’ - रुस्व ५४१. 
 
गाठी स्त्री. भेट; एकरूप होिे : ‘ते ग रुहशष्ट्यार्ी गोठी । पदझपडार्ी गाठंी ।’ - ्ा ३·२७२. 
 
गाठी स्त्री. १. पहा : गाठिे २. कातकरिीच्या गळ्यातील पोत. ३. खारीक, खोबरे, लवंगा, जायफळ 
इ. र्ी माळ; गाठले (म लारें्). ४. होळीच्या सिातील गळ्यात घालायर्ी साखरेच्या पदकारं्ी माळ. ही 
होळी-पाडव्याला म लानंा देतात. 
 
गाठी स्त्री. १. अळव्याच्या पानारं्ी स पारीएवढ्या गाठनर्ी दह्यातील भाजी; अळूवडी. (राजा) २. 
दाण्यारं्ी भाजी. (गो.) ३. मूग इ. कडदिारं्ी पातळ भाजी. (गो.) ४. फरसािमधील हरभरा डाळीर्ा एक 
पदाथच. 
 
गाठी स्त्री. १. बंधन. २. ग ज. ३. भेट; मेळ. ४. अढी : ‘वारेयाहन वाल वे गाहंठ । केझह आहे ।’ - रा्ा 
१३·१०९२. 
 
गाठी स्त्री. अहंकार, आढ्यता. 

हव. हट्टी. [सं. गं्रझथ] 
 
गाठीणकराईत, गाठीणचराईत, गाठेणकराईत, गाठेणचराईत, न. एक प्रकाररे् हर्राईत. 
 
गाठीचा ताप (वै.) खाकेत वा जाघेंत गाठ होऊन येिारा ताप; ग्राहंथक सहन्नपात; उंदराच्या अंगावरील 
दूहषत हपसवामं ळे येिारा ताप; प्लेग. 
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गाठीचा दाम, गाठीचा मान पहा : गाठदाम,गाठसोडवि 
 
गाठीव हव. गाठलेले; गाठननी कायम केलेले. 
 
गाठुिीमाठुिी स्त्री. अव. (बायकी) बाळंहतिीच्या ५ व्या हदवशी स ईि व बारशाच्या हदवशी घरच्या 
हस्त्रया म लाच्या हातापायानंा व कमरेला जे दोरे बाधंतात ते. पहा : गाठिेमाठिे [गाठलेरे् हद्व.] 
 
गाठूर प . घोड्ार्ा एक रोग; टार्रू. - अर्श्प २·२६०. 
गाठे, गाठी न. स्त्री. कानातील अलंकार. पहा : गाठा २. (गो.क .) 
 
गाठेणवटप अहि. कंटाळा, वीट येिे. 
 
गाठोडी, गाठोळी स्त्री. लहान गाठोडे; गठडी. 
 
गाठोडे, गाठोळे  न. १. गाठ; गठ्ठा; बोजा; बोर्के (गाठ मारलेले, वस्त्रात बाधंलेले कापड इ. 
रे्). २.(ल.) प जंी; भाडंवल; मालमत झा; संपत झी; डबोले; ऐवज; रव्य; ग प्त धन. ३. नागपरं्मीच्या हदवशी 
केलेले उकडीरे् झदड (एक पक्वान्न). [सं. गं्रथ् = रर्िे] (वा.) गाठोडे आटोपिे, गाठोळे आटोपिे, गाठोडे 
गंुडाळिे, गाठोळे गंुडाळिे, गाठोडे बांधिे, गाठोळे बांधिे - १. आवरिे; आखडिे; बदं करिे (व्यापार, 
धंदा, कामकाज). २. पळून जािे; हनघून जािे. ३. मरिे. गाठोडे होिे, गाठोळे होिे, गाठोडे जमिे, गाठोळे 
जमिे− लठ्ठ, गबर, श्रीमंत होिे. 
 
गाठ्या प . १. पहा : गाठा १, २. २. भाजीकहरता केलेली अळवाच्या पानार्ी गाठ. ३. स मारे नऊ इंर् 
लाबंीच्या काडंसर वलेीरे् (ताण्यारे्) नाव. ४. स मारे तीन इंर् उंर्ीर्ी एक वले. 
 
गाठ्याळ हव. १. गाठाळ; गाठळ : ‘गाठं्याळ वेळू वळे जाती ।’ - म आहद १७·१०४. २. (ल.) 
आतल्या गाठीर्ा; खोल मनार्ा : ‘कपटी क हटळ गाठ्याळ ।’ - दास २·३·२३. [सं. गं्रहथल] 
 
गाड न. फट. (व.) 
 
गाड स्त्री. रोष; गैरमजी : ‘आपिावरी फारसी गाड आहे.’ - पेद २११. 
 
गाडउतार, गाडीउतार प . नदीतून गाडी जाण्यार्ा रस्ता. 
 
गाडग, गाडगे, गाडिा, गाडिे प . न. लहान मडके : ‘तंव गरळ वहमले उरगन । ते पहडले गौळिीर्ें 
गाडगन ।’ - कथा २·१५·४१. [सं. घट] 
 
गाडगाड प . गडगडा. 
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गाडगुिांव हव. लठ्ठ व ठेंगू. (गो.) 
 
गाडगूड  स्त्री. न. १. (तोफा, बदं का, मेघ यारं्ा) गडगडाट; धडधडाट.२.पोटातील ग रग र, क रक र. 
३. (ल.) काळजी; झर्ता; धस्स होिे (पोटात या शब्दाशी जोडून योजना). [ध्व.] 
 
गाडगूि न. लहान गाडगे, मडके. (गो.) 
 
गाडगे न. स गड; स रई. 
 
गाडनयािवंड पाऊस घरातील गाडगीमडकी वाहून जातील असा म सळधार पाऊस : ‘ते हदवशन पाऊस 
मनस्वी लागला. कोण्हारे् मडकें  मडक्यातं राहंू पावलें  नाहन, गाडग्यालवंड पाऊस.’ –पेद. 
 
गाडि न. हर्खल; दलदल. (ना.) [सं.गाढ] 
 
गाडिे उहि. १. (खड ड्ात) प रिे; मातीआड, भहूमगत करिे. २. मूठमाती देिे. ३. (ल.) (न हभता 
एका जागेवर) पाय रोविे; ठाकिे : ‘म्हिून गाडून उभे राहहले.’ –भाब ८०. [सं. गतच] 
 
गाडतक हानाव (नाहवक) पहहल्याने काहीसा हतरपा नंतर सरळ व प न्द्हा हतरपा असा साधंा जोडिे. हा 
हानाव फार मजबतू असतो. (को.) 
 
गाडद प . पहारा; र्ौकी : ‘मामा याजंकडील गाडद आहे.’ –ऐलेसं ४९७८. 
 
गाडदी प . हशपाई; पायदळातील हशपाई; हवशषेतः शरीरसंरक्षक हशपाई; पहारेकरी. पेशवे, इतर 
सरदार व राजे याचं्याजवळ असे गाडदी असत. यात परदेशीय व म सलमान यारं्ा हवशषे भरिा होता. [पोत च. 
गादा] 
 
गाडिी प .हव. संरक्षक; राखिदार; पहारेकरी : ‘सबब मािसे गाडली ठेहवली. कालपासून इकडे पेंढारी 
हन ॥ झशदे यार्ी आवई दाट उठली.’ –मइसा १०·५१६. 
 
गाडिी, गाडिे स्त्री.न. लहान गाडी. (प्रा.ं) 
 
गाडवन बलैगाड्ारं्ा समूह. (अहह.) 
 
गाडवाट स्त्री. गाडीर्ा रस्ता; गाडीवाट. 
 
गाडहत्यारी हव. मोठे धारकरी; शूर; मदच; तरवार (भाला) वगैरे शस्त्रानंी जवळून लढिारे : ‘आधीर् 
गनीम यारें् कच्चे दील; गाडहत्यारी हनढवले तहर िंाडास बाधंले तहर िंाड घेऊन जातील.’ –भाब ९. 
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गाडा प . १. ओिें नेण्यार्ी गाडी; पेटी झकवा र्ौकटीखेरीज गाडी : ‘म्हिे मी गाढा ज ंहपलों होतो ।’ –
परं् १·२६. २. र्ाकार्ा घेर; रहाटार्ा वृत झाकार अंश. ३. कडे, वढेे, सागंाडा, वलय (ढोल, तंबरू, डफ, 
र्ाळि, नथ इ. र्ा). ४. र्ाक. – (तंजा.) ५. धमनी; शकट; सारवट गाडी. (वा.) चाित्या गाड्यािाखीळ 
घाििे – र्ालू काम बदं पाडिे, अडहविे. गाड्यावर नाव नावेवर गाडा (कधी नाव गाड्ावर घालून नेतात 
तर कधी गाडा नाववेर घालून नेतात त्यावरून) १. कामार्ी अलटापालट; अदलाबदल; र्िनेहमिम. २. 
दैवार्ी उलटापालट झकवा फेरा; हलकटार्ी भरभराट व सज्जनारं्ी पडती वेळ. संसाराचा गाड – 
आय ष्ट्यातील एकंदर व्याप; कामकाज; खटाटोप; आटापीट; संसारासंबधंी खटला; प्रपरं्, पसारा. (ओढिे) 
 
गाडा प . समूह : ‘झसधूर्ी सीव न मोडे । पािीपिा सळ  न पडे । जहर मोडून गाडे । तरंगारे् ॥’ –अमृ 
७·२६१. 
 
गाडानाडा प . व्याप, संसार, प्रपरं्, पसारा. पहा : गाडा [गाडारे् हद्व.] 
 
गाडाभर  हव. १. गाड्ाच्या भरतीरे् (ओिें). २. (ल.) प ष्ट्कळ (सामान); अफाट. (वा.) 
गाडाभर अब्रवूाहिे – अब्र ूम ळीर् नसिे. 
 
गाडी स्त्री. १. मािसे बसायर्ा व साटा झकवा पेटी असलेला लहान गाडा; धमनी; रथ; शकट; वाहन. 
२. (मोटेच्या हवहहरीर्ी) लाट, र्ाक. ३. कप्पा; कप्पी; कप्पीतील र्ाक, हफरकी. (राजा.) ४. नथ, डफ, इ. 
रे् कडे, सागंाडा. ४. गाडीभर माती. (हि. घालिे) (व.) पहा : ५. गाडा ३. ६. (ल.) आगगाडी, सायकल, 
मोटार. (वा.) गाडी सुटिे – सपाट्याने तोंडपाठ म्हििे. 
 
गाडीउतार पहा : गाडउतार 
 
गाडीचकार स्त्री. गाडीर्ा रस्ता : ‘पावसाळ्यात गाडीर्कार बदं असते.’ –आआश े२०३. 
 
गाडीचे चाक (हे उलटस लट हफरते यावरून) दोन डगरनवर हात ठेविारा; हवशषेतः आपल्या र्ाकराच्या 
कोित्याही कामात दोष काढिारा धनी. 
 
गाडीतळ प . बाजाराच्या वाटेवर, प्रवासाच्या म क्कामात गाड्ा सोडण्यार्ी मोकळी जागा : 
‘शदेोनश ेबलैगाड्ा येतील... त्याचं्यासाठी क ठं गाडीतळ आखून द्यायला हवा.’ –स्मगा २५२. 
 
गाडीभराई स्त्री. गाडीत माल भरण्यार्ी मज री. 
 
गाडीवान, गाडेकरी प . गाडी हाकिारा. 
 
गाडु प . लहान मडके; गडू; बोळके; ग िगी : ‘जमेदार याजकडे संिातंीरे् खि व मडकी व घट 
गाड ...’ –मसाप २·१७५. 
 
गाडुिी स्त्री. पागं ळगाडा. 
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गाडे न. पैज; हौड; पि (सोंगट्या, ज वा या खेळात). 
 
गाडे न. १. लहान गाडा, गाडी. २. व्यवहार; काम; घडामोड : ‘व्यापारारे् गाडे । मोडताहंी अपाडे ।’ 
–अमृ ९·२१. ३. माळका एकामागून एक येिे, जािे; र्ि. (वा.) गाडे चाििे – हनवाह होिे : ‘मािें गाडे 
कसेही र्ालेल.’ –माजी ५०९. 
 
गाडेकारू प . डेरे देण्यारे् काम करिारा फरास : ‘भिओहन ते गाडेकारू होंडी ।’ –हशव ५६८. 
गाडे गाडे कभगोरे, गाडे गाडे कभगोऱ्या, गाड्या गाड्या कभगोऱ्या अंगाभोवती हगरक्या मारण्यार्ा म लारं्ा 
एक खेळ. 
 
गाडेबगाड न. गळ टोर्ून घेऊन गाड्ावरील खाबंाला लोंबकळत हफरण्यार्ा नवस फेडण्यार्ा 
एक प्रकार. 
 
गाडेराव  प . अव्यवल्स्थत, घरातील, स्वतःच्या कारभारार्ी दाद नसिारा, वेंधळा मािूस. 
 
गाडेसोनाऱ्या प . एक प्रकारर्ा वाघ; ढोऱ्या, हबबट्या हे आिखी दोन प्रकार. (बे.) 
 
गाडोरा, गाडोरे, गांडोरा, गांडोरे प .न. इमारतीर्ा पाया, पायातील भर झकवा पायशोधनी : ‘जळा ंशोध हन 
गाडोरे ।’ –भाए ४८९; ‘कन फोडोहन आम्ही गाडंोरा घातला ।’ –्ा ११. [सं. गड] 
 
गाड्डी प . पहा : गारुडी (गो.) 
 
गाड्या हव. गाडिारा; प रिारा. 
 
गाड्यािा जंुपिेिा कामार्ा रगाडा पाठीमागे असिारा; नेहमी कामात ग ंतलेला. 
 
गाढ हव. १. गडद; स्वस्थ; भरपूर (िंोप). २. हनहबड; घन (काळोख). ३. अत्यंत; दाट; घोर 
(अ्ान). ४. गदच; दाट; घनघोर (जंगल). ५. घट्ट; मजबतू; दृढ; गच्च; भरपूर : ‘रसें गाढन वरी हढलन ।’ –
्ा १७·१२८. ६. आवळ; तंग; बळकट : ‘शस्त्रें स टतील गाढन ।’ –एरुस्व ७·७४. [सं.] 
 
गाढ हव. १. मोठा; प ष्ट्कळ. २. शूर; परािमी; खंबीर : ‘मानवी वीर गाढा ।’ –म वन १०·४९. ३. उत्कृष्; 
अप्रहतम : ‘त िंें सौंदयच देखोहन गाढें ।’ –ह १·३०. [सं.] 
 
गाढिे सहि. कसिे; घट्ट करिे : ‘तैसें हनतंबावरी गाहढलें  । पीताबंरू िंळके ॥’ –्ा ११·२२१. 
 
गाढमूढ हव. अहतशय गडद; घोर; स्वस्थ; प्रशातं (िंोप) : ‘येक ते गाढम ढन पहडले । स ष ल्प्तमधें ।’ –दास 
१८·९·१९. [सं.] 
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गाढव प . उहकरड्ावरील एक पाढंरा हकडा; कसर; वाळवी. 
 
गाढव प .न. १. घोड्ाच्या वगातील एक लहान प्रािी; रासभ; खर; गद्धा. २. (ल.) मूखच मन ष्ट्य. 
 
गाढविोळ ध ळवड. 
 
गाढवाचा खरारा प . मूखच, टोिपा मन ष्ट्य. [सं. गदचभ] (वा.) गाढवाचा नांगर णफरणविे – एखाद्याच्या 
घरादारारे् झकवा वतनवाडीरे् वाटोळे करिे. एक ज ना हशके्षर्ा प्रकार. ग न्द्हेगारारे् घर जमीनदोस्त करून 
त्यारे् शते करीत. 
 
गाढवी दगड,गाडवी धोंडा ओबडधोबड दगड. 
 
गाढहत्यारी हव. मोठे धारकरी; शूर; मदच; तरवार, भाला इ. शस्त्रानंी लढिारे. 
 
गाढा, गाडा हव. १. गाढ; घट्ट; दाट (पातळ पदाथच). २. दाडंगा; मजबतू; बळकट; घटमूट (शरीर) 
: ‘तैसा भ जोहन जो गाढा । पहरग्रहो ।’ –्ा १८·१०६२. ३. गदच. [सं. गाध, गाढ] 
 
गाढा हव. १. शूर; परािमी : ‘रूपें ककच शें कोपला वीर गाढा ।’ –राक १·१५.२. प्रवीि; तरबेज; 
सखोल; पक्का; बाका; हनष्ट्िात; पटाईत. ३. थोरवी; हवप लता : ‘दंतन म्या ं देवदंती धरूहन म रहडला शलै 
कैलास गाढा ।’ –आसी ३२. ४. खोल मनार्ा; ग हपत न फोडिारा. 
 
गाणढका स्त्री. १. प्रौढी; ऐट; प रुषाथच; बढाई; परािम : ‘कोहकळा मंगळराग  कवहतके । गाहत गाहढकासी 
।’ –नरुस्व ७५१. २. थोरवी; हवप लता. ३. दृढता; बळकटपिा : ‘म्हिोहन आसनाहर्या गाहढका ।’ –्ा 
६·३६४. ४. हप्रय महैत्रि : ‘हवर्श्ास हवकार गाहढका । सवें र्ालताती ।’ –नरुस्व ३८५. ५. गाथि; प तळ्यारं्ी, 
रत्नारं्ी झकवा मण्यारं्ी साधी माळ : ‘पारार्ी गाढी त टली व्ह माय...’ –लोसामा ४·११. [सं. गाध] 
 
गाढे हव. भल्क्तपूवचक केलेले; कळकळीरे्; दृढभावदशचक : ‘ऐसें कहरता ं स्तवन गाढे ।’ –म आहद 
२·१३३. पहा : गाढा 
 
गाि स्त्री. डोंगरातील पाण्यार्ी जागा; उथळ हवहीर; डबके; पोखरि. 
 
गाि, गािी प . १. गवई; बदंा (जात); देवळी; गायक. (गो.) २. नायहकिीर्ा साझजदा. (को.) 
[सं. गान] 
 
गािपत्य हव. गिपतीरे् उपासक; गिपतीर्ा भक्त : ‘गािपत्य म्हिती गिेश । तो जाि 
द्वारकाधीश ।’ –ह ३४·१७८. [सं.] 
 
गािावािा प . गािे व वानिे; गानविचन : ‘घेऊहन गीताथच उगािा । ्ाहनये जें हवर्क्षिा । ठाकती 
तें गािावािा । गीतेर्ा तो लाहे ॥’ –्ा १८·१५२७. 
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गािी हव. गािारीि; गाहयका; गानी : ‘जेथें सरस्वतीसारखी गािी ।’ –काहलका ४·९. 
 
गािीक  हव. गायक; गािारा. 
 
गािीक, गािीव  न. १. गायनर्ात यच : ‘गािीव जािीव शहािीव । वोंवाळूहन साडंावी सवच ।’ –
एभा ११·७३८. २. गािे : ‘बहहरीयाप ढें हृषीकेशा । गािीव करा ॥’ –्ा ११·१५७. 
 
गािे उहि. १. काव्य गळ्यावर म्हििे. २. कवन, गायन करिे; काव्यात वाखाििी, ग िविचन करिे. 
३. प्रशसंा करिे; वाखाििे; स्तविे : ४. (ल.) एकर् एक सूर लाविे; जपमाळ घेिे; हपरपीर र्ालहविे, 
लाविे : ‘जें प्रथम गात होता गािें अद्याहप तेंहर् खळ गातो ।’ –मोशल्य ३·७४. [सं. गे = गान] 
 
गािे न. १. गायन; गीत (ध्र पद, ख्याल इ.) म्हििे. २. तत्संबंधी ध्र पद इ. पद, कवन. ३. (ल.) 
(पोरासोरारं्ी) हपरपीर; ट रटूर; भ िभिू. ४. लाबंर् लाबं, कंटाळा येण्याजोगे कृत्य, कहािी; कथा; रडगािे. 
(हि. गािे, गात बसिे.) ५. (ल.) काम, कारभार, व्यवहार, देिेघेिे इ. रे् खटले, प्रकरि. ६. घडून 
आलेली गोष्, प्रसंग, वळे. [सं. गे = गान] (वा.) गािे िाविे – एकसारखी हपरहपर करिे. 
 
गािेबजाविे न. गािे म्हििे, वाद्य वाजहविे; गायनवादन; (सामा.) संगीत. 
 
गात, गाते न. खाट, पलंग याचं्या र्ौकटीर्ी र्ार लाकडे : ‘तेव्हा ंपलंगार्ें तडतडी गात ।’ –
अफला ७७. [सं. गात्र] (वा.) आडवे गात न उभे गात – अहनहश्चत व असंहदग्ध कृत्य, भाषि, वतचन. 
 
गातडी, गाताडी  स्त्री. १. गव्हािी; गव्हािीर्ा दाडंा, फळी. २. गाभाऱ्या (देवाच्या मूती) प ढील 
लाट, आडव ेलाकूड; अडवि. ३. (ल.) गदच ढगारं्ी रागं, ओळ. (हि. जमिे, धरिे, करिे, मोडिे, हवरिे). 
४. हातमागावरील लाकडी लग. 
 
गाता हव. गािारा; गायक : ‘पोवाडा गात्याला उराि ऐकत्याला घडी प ण्य ।’ –ऐपो ६३. [सं. गात ] 
 
गाताडा  हव. १. स्वच्िंदी; अडेल; द राग्रही. २. मूखच; मंदधी; जडब द्धी. 
 
गाताडी, गाताड्या स्त्री. लाकूड; दाडंा : ‘राजावळीरे् गावंातूंन गाताड्ा आिून त्यार्ा ताफा 
बाधंाला.’ – वसमो. [सं.] 
 
गात्र न. १. अवयव; अंग : ‘नाडीतें सोडवी । गात्रातंें हबघडवी ।’ – ्ा ६·२१९. २. (शाप.) काटा; 
सोंड; झशग (गोगलगाय इ. प्राण्यानंा स्पशच् ान होण्यासाठी असिारा अवयव). [सं.] 
 
गात्रभंग  प . गात्राला आलेली अशक्तता; अवयवार्ी बहधरता; हवकलता : ‘नको जाऊ देऊं भगंा 
। गात्रें मािंन पाडं रंगा ।’ –त गा ११९८. [सं.] 
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गात्रीयंत्र न. ब्रह्वीिा; गायनयंत्र : ‘गात्रीयंत्रार्ी हमळनी । सप्तें स्वरा ंग ंहफत  विेी ।’ –हशव ४४. 
 
गाथन, गांथन स्त्री. हवशषेतः काजू झकवा मासे यारं्ी माळ. (गो. क .) [सं. ग्रथन] 
 
गाथा स्त्री. १. कहवता; धार्ममक काव्य; काव्यसंग्रह. २. प्राकृत; िंदरहहत रर्ना; साधे गद्य. ३. पूिच 
वाक्य. ४. गप्पा; भाकड कथा; गटारगप्पा. (हि. सागंिे, क टिे). ५. हकीगत : ‘सागं तो मज सहवस्तर गाथा 
।’ –आपू २. ६.आया : ‘गाथा म्हिजे आया गीहत हतयेह न हवशषे नादवती ।’ –िंर १२४. [सं. गै = गािे] 
 
गाथा प . १. ग ंताग ंत; घालमेल; गोंधळ. २. स रक तलेली, र् रगळलेली ल्स्थती; जपिूक, हनगा नसिे 
: ‘हवषयार्ा काय गाथा । अन हर्त कन सखया ।’ –राला ४४. 
 
गाथा प . अहभमान. 
 
गाथागोवा, गाथागोवी प .स्त्री. १. घोटाळा; घालमेल; ग ंताग ंत. २. (हवशषेतः) धादंल; ताराबंळ; गडबड 
: ‘जन्द्म हेंहर् अकारि । गाथागोवी ।’ –दास ३·१·४. 

हव. व्यथच. 
 
गाणथक  हव. १. कथा, कहािी, र्हरते्र, गोष्ी इ. सागंिारा. २. गाथा झकवा गद्य रर्िारा. 
 
गाद स्त्री. १. भातावरील रोग. २. तळ्यातील लव्हाळे. ३. गादमाशी. 
 
गादचे हि. भ केने घेरी येिे. (गो.) 
 
गादिे अहि. जमिे : ‘त ंब वाहता ंगादलें  उदक । तो जाहला क्षीर सम र ।’ –नरुस्व ८२७. 
 
गादिे अहि. १. गढूळ, महलन होिे; पीडिे; माखिे : ‘महामळें मन होतें जें गादलें  । श द्ध र्ोखाळलें  
स्फहटक जैसें ॥’ –त गा २०७२. २. शते तिाने खराब होिे. (व.) [सं. कदच] 
 
गादिे, गांदिे उहि. गाजंिे; पीडा देिे. 
अहि. रोगाने पिाडिे; पीडा पाविे; पीहडत होिे : ‘जे अवृष्ीरे्हन उपरवें । गादलें  हवर्श् आघवें ।’ –्ा 
१३·२२२. [सं. गद] 
 
गादयेकार प . ग ते झवाला; ग तेकार. (गो.) 
 
गादरगुदर हव. मासंल; ग टग टीत. (ना.) 
 
गादिा, गादिी  हव. महलन; मळकट. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गादा, गाधा, गादारेडा प . सम रातील देवमाशाच्या जातीर्ा एक मोठा मासा. ‘त्याने काकाला 
पाण्यात हफरिारा गादारेडा दाखवला.’ –शलूेक १४५. 
 
गादा प . राड; हर्खल; रेंदा; खळमळ (बह तेक गढूळ दाट रवपदाथासंबधंी; माती हमसळलेले पािी, 
तूप इ.) [झह.] 
 
गादा प . भातजहमनीर्ा त कडा. (बे.) 
 
गादा प . फळातील गर. 
 
गादाड हव. दलदलीर्ी (जमीन). (गो.) पहा : गादा 
 
गादाडा  प . भाडं्ाच्या तळास लागलेली घाि. 
 
गादापादा प . र्ोळामोळा; स रक तलेली ल्स्थती (कागद, कापड यारं्ी). [गादारे् हद्व.] 
 
गादाविे अहि. अजीिच होिे; पोट हबघडिे. 
 
गाणदजिे अहि. हलप्त होिे; ग ंतून पडिे. पहा : गादिे : ‘अगा आकाश के नाही । हें नहरघेहर् कविे 
ठायन । पहर काहयसेनी कहन । गाहदजेना ॥’ –्ा १३·११२०. 
 
गादी स्त्री. १. कापूस इ. भरून हशवनू िंोपण्यासाठी तयार केलेली खोळ, हपशवी. २. जनावराच्या 
पाठीवरील खोगीर. ३. मऊ भाग (हातार्ा, जोड्ार्ा); ठ शा, हटका यारं्ा तळर्ा रेशमी हविलेला भाग. 
[क.गाहद] 
 
गादी स्त्री. प्रख्यात प रुषारे् आसन, स्थान, दजा, अहधकार, पद, राज्य, संस्थान, झसहासन. 
[क.गहिगे] (वा.) गादी चािविे – पूवीरे्र् धोरि, धंदा र्ालू ठेविे. गादीिा पाय िाविे – १. राजाहवरुद्ध 
बडं करिे; राजरोह करिे. २. वहरष्ठाशंी उद्धटपिे वागिे, उपमदच करिे. गादीवर गोष्टी सांगिे – गर्मवष्ठपिे 
भाषि करिे. 
 
गादी स्त्री. कागदारे् दहा दस्ते; गड्डी. 
 
गादी स्त्री. १. दारूरे् द कान. २. पानार्ा ठेला. (गो.) 
 
गादीची चाकरी, नोकरी  राज्यार्ी (राजार्ी नव्हे) सेवा. 
 
गादीची दौित राज्यार्ा (राजार्ा नव्हे) खहजना. 
 
गादीतंबाकू स्त्री. भ सारी, वािी व हकरकोळ व्यापारी यारे् द कान. (राजा.) 
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गादीहुजूर हिहव. झसहासनासमोर, राजासमोर. 
 
गाद्याळ  हव. तिाने खराब िंालेले (शते.). (व.) 
 
गान न. गािे; गायन (कला झकवा गाण्यार्ी हिया). [सं. गै] 
 
गानणिपी स्त्री. (संगीत) गाण्यातील र्ीज, स्वर व ताल वगैरे हलहहण्यासाठी तयार केलेली 
हर्न्द्हमाहलका. 
 
गानवी स्त्री. बोलिे; भाषि. 
 
गानश्रेढी स्त्री. १. (संगीत) गायनासंबंधी स्वरमाहलका, स्वरमेलनाच्या र्ढउतारासंबंधी 
अक्षरपकं्ती. २. (गहित) पहा : गायनश्रेढी [सं.] 
 
गानी स्त्री. गािारीि; गाहयका : ‘आळती गानी सरस्वती ।’ –हशव ५१. [सं.] 
 
गापटी स्त्री. (नाहवक) पसरलेला कातळ; खडक. 
 
गाफि, गाफिी  हव. १. बेसावध; बेभान. २. जड; स स्त; मूखच; हनशाखोर;झिंगट; दारूने ध ंद 
िंालेला. ३. हनष्ट्काळजी; आळशी; बेहफकीर. [फा.] 
 
गाफिाई स्त्री. बेसावधपिा : ‘गाफलाई जाहली.’ –मदरू २·९·८. 
 
गाफिी, गापिी स्त्री. मेलेल्या झकवा फरार मालकार्ी जमीन. 
 
गाणफिी, गाफीिणगरी स्त्री. गैरसावधपिा; गाफलाई : ‘हे गाहफली काक च नापासून जाहली.’ –वाड-
बावा २·८६; ‘हशपाई लोकारें् व घोड्ारें् सामान सरंजाम कसे आहेत ते वररे्वर पहात जाऊन द रुस्त 
ठेवण्यास कदाहप गाफीलहगरी करीत जाऊ नये.’ –ऐस्फ ले ५४. 
 
गाब, गाभ प . १. गभच. (गो.) २. अहतशय कोवळे फळ. (क .)[सं. गभच] 
 
गाबडी, गाभडी, गाबडे, गाभडे स्त्री. न. १. भोक, खड्डा, र्ीर ब जहवण्या-आच्िादण्यासाठी लावलेला 
त कडा, प स्ती, जोड, हठगळ. २. (नाहवक) हिंरपे; भोक; हिर. [क. गब्बहरस ] 
 
गाबडी शेट अडािी; अनहभ्. 
 
गाबडे न. एक हशवी (मूळ अथच गभचपात) : ‘आयला गाबडं िंोप बी येऊ देत न्द्हाई.’ –पेरिी ७२. 
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गाबिे सहि. मासे धरिे. (गो.) 
 
गाबिॉ हव. (ल.)श्रीमंत; पैसेवाला; गाभिा. (गो.) [सं. गभच] 
गाबती, गाबदी, गाबीत, गाबीद प . महाराष्ट्रातील मासेमारी करिारी दयावदी जात. 
 
गाबळिे, गाबाळिे उहि. १. गमाविे; साडंिे; गळफटिे; हरविे; गैरहवल्हे लागिे. २. भेसळ 
करिे, होिे; अव्यवल्स्थत ठेविे (कागद, वस्तू); गोंधळ होिे; ग रफटिे. 
 
गाबळिे  अहि. डागळिे; डाग पडिे. (कर.) 
 
गाबागाब हव. गप्प; हर्डीहर्प : ‘पोरं सारी हभऊन गाबागाब िंाली होती.’ –ऊन ३७. 
 
गाबागुबी स्त्री. १.(सामान्द्य झकवा परस्पर) ब कलाब कली; धक्काब क्की; क टाक टी; क ं दाक ं दी. (हि. 
करिे, होिे.) २. (ल.) लार्ल र्पत; दाबादाबी; हरामखोरी; दगलबाजी. [ध्व.] 
 
गाबाळ हव. बावळट; अडािी : ‘त का म्हिे तेथें पाहहजे जातीरे् । येरा गाबाळारे् नोव्हे काम ।’ –त गा. 
 
गाबाळ न.प . १. गळाठा; र्ोथा; घाि; केरकर्रा; गाळ : ‘आहिक नका काहंन गाबाळारे् भरी । पडों येते 
थोरी नागवि ।’ –त गा २७१६. २. ज नाट, फाटक्यात टक्या, हनरुपयोगी वस्तंूर्ा ढीग, रास (रिी, कसरीने 
खालं्लेल्या कागदारं्ी, प स्तकारं्ी). ३. उसार्ा वाळलेला पार्ोळा; र्ोयट्या. ४. हबनलढाऊ लोक : ‘पेंढार 
वगैरे गाबाळ िंाडून देशास लावनू द्यावें’ –ऐलेसं २९९०. 
 
गाबाळ प . नारळाच्या शेंड्ापासून फ टलेले तंतू, शेंडी. (को.) 
 
गाबाळ न. खोटेनाटे : ‘सत्य आम्हा मनन । नव्हों गाबाळारे् धनी ।’ –त गा २९०७. 
 
गाबाळगुबाळ पहा : गाबाळ 
 
गाबाळगं्रथ प . १. फाटकात टका कसर लागलेला गं्रथ, प स्तक. २. अनेक प स्तकातून घेतलेल्या 
पानारें् बाधंीव प स्तक; रिी कागदार्ा ढीग; वचे्यारें् प स्तक; खड्ारे् प स्तक : ‘ज्या लक्षावधी लोकासं 
बायबल हे केवळ गाबाळ गं्रथ वाटतें...’ –हन ४२०. 
 
गाबाळ मुद्रा अजागळ झकवा मूखच र्या, रे्हरा; भोंगळ म रा, स रत. 
 
गाबाळी, गाभळी  स्त्री. माशाच्या पोटातील अंड्ारं्ी जाळी. (क .) 
 
गाबाळी, गाबाळ्या हव. अव्यवल्स्थत; हनष्ट्काळजी; गैदी; अजागळ : ‘रामदास म्हिे अवघेर्ी 
गाबाळी ।’ –रामदास, स्फ ट अभगं ५. 
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गाबाळो  हव. १. ज नाट व उरला स रला; जीिच व फाटका; हर्रलेला व हवदारलेला इ. २. 
हनरथचक. 
 
गाबी पहा :गाभी 
 
गाभ स्त्री. दोन टेकड्ातील मोठी झखड. (राजा.) 
 
गाभ प . १. गभच (हवशषेतः पशूरं्ा). २. मध्य; गाभा. [सं. गभच] (वा.) गाभ सांडिे, टाकिे – १. 
हविे; गभच पडिे. २. पूिच काल होण्यापूवी हविे. 
 
गाभटिे, गाभडिे अहि. गाभ साडंिे; गभचपात होिे. 
 
गाभडा हव. पूिचत्वास आलेले; दळदार; गाभ ळलेला; पाडार्ा; हपकण्यास आलेला; ग रंभा (आंबा, 
झर्र्). 
 
गाभि, गाभिा, गाभिी हव. १. गभार; गर्मभिी; गभाने य क्त (घोडीहशवाय इतर पशू). २. उघड न 
केलेली, मोघम ठेवलेली (गोष्). (हि. ठेविे). [सं. गर्मभिी] (वा.) (एखाद्याच्या प ढे) गाभि, गाभिा, 
गाभिी गाभ टाकीि – उग्र; भयानक; जाज्वल्य अशा प रुषाहवषयी योहजतात. 
 
गाभिे अहि. गाभि होिे (गाय, म्हैस इ.). 

न. (ल.)ग प्त गोष्; मोघम ठेवलेला मजकूर. 
 
गाभरू प . उनाड पोर. (व.) 
 
गाभसांड प . गभचपात (जनावरासंबंधी योजतात). (हि. करिे, होिे). 
 
गाभळिे पहा : गाभुळिे 
 
गाभळी स्त्री. माशाचं्या अंड्ारं्ा सम दाय. (गो.) 
 
गाभा प . १. मगज; गर; गभच; नार; पोटातील अंश (लाकूड, ताटे, म ळे याचं्या). २. मोना; कोका; 
ताडक (ताडवृक्षार्ा अथवा केळीर्ा). ३. बोखा; शेंडा (ताड, नारळी यारं्ा). ४. पागोट्यातील बतािा, 
आतील भाग; पागोट्याच्या आतील लहान पागोटे; फडके. ५. (ल.) ममच; रहस्य; मतलब; सार : ‘ब द्धीहर्या 
हजभा । बोलार्ा ना र्ाखता ंगाभा ।’ –्ा ७·२०७. ६. मध्य; गभागार (देऊळ इ. र्ा) [सं. गभच] 
 
गाभागोभा प . हरकत; प्रहतबधं; अडथळा : ‘जैसी जळनर्ी प्रहतमा । जळनाशन झबबा । येता ं
गाभागोभा । काहन आहे ।’ –्ा १८·१३६५. 
 
गाभाटिे अहि. १. गाभटिे; अकाली प्रसविे (पशूरें्). २. अपूिच राहिे. 
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गाभार, गाभारा प . १. ज्यात मूती असते तो देवळार्ा आतील भाग. २. माजघर; अंतगृचह : ‘जो 
संतोषार्ा गाभारा ं।’ –्ा ४·१०७. ३. (ल.) मनोगत; ‘तैसें जया अखरा । भेटती गाभारा ं।’ –अमृ १०·२८. 
[सं. गभागार] 
 
गाभारिे अहि. अपूिच राहिे. 
 
गाभाळ, गाभाळिे पहा : गाबाळ, गाबाळिे 
 
गाणभि स्त्री. सगभच जीव : ‘गाहभिी उकढलन । प टा ंमाहिं ॥’ –रा्ा १३·२२७. 
 
गाणभि, गाभीि पहा :गाभि, गाभिी : ‘कमच कता काय ऐशी । हत्रप टी असे ते जैसी । गाहभिी माहरली ॥’ –
्ा १८·९७१. [सं. गर्मभिी] 
 
गाणभिे, गाणभिे  हव. १. फदफदलेले; हकडे पडलेले : ‘श ष्ट्क अथवा सडलें  । गाहभिेंही हो ॥’ –
्ा १७·१५९. २. फ गलेले. 
 
गाभी स्त्री. गाभ; गभावस्था. 
 
गाभी पहा : गाबडी 
 
गाभुटिे, गाभुडिे, गाभोटिे, गाभोडिे अहि. १.पहा : गाभटिे. २. पाडास येिे; ग रंभळिे. पहा : 
गाभुळिे 
 
गाभुटा प . (र्मचकारी) तळाच्या बाहेरच्या बाजूला बसहवलेल्या सागळेच्या त कडास हदलेला जोड. 
(हि. धरिे.) 
 
गाभुडिे  हि. गभचपात िंालेल्या ल्स्थतीत असिे. 
 
गाभुळिे, गाभोळिे अहि. १. पाडाला लागिे; मगज भरून पहरपक्व होण्याच्या ल्स्थतीला येिे; 
ग रंभळिे (फळ). २. उमळिे; उतिे; सडीला लागिे (आंबा इ.) ३. जनावरार्ा गभचपात होिे. (व.) 
 
गाभूळ, गाभोळ हव. दळदार; भरदार; मगजारे् (पाडारे् फळ). 
 
गाभैवन न. सूक्षम अंक र; गभातील पान : ‘का ंगाभेवनें वट  झगवसव े।’ –्ा १०·७०. [सं. गभचपिच] 
 
गाभोळी स्त्री. १. धान्द्यारे् भरीव किीस. २. माशाच्या पोटातील गभच. (क .) 
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गामचाि स्त्री. घोड्ार्ी गती, र्ाल; सरळ व एकसारखी (सात्रक)र्ाल; डौलदार, िानदार, 
हदखाऊ त की र्ालीर्ा एक प्रकार. याला संस्कृतमध्ये धौहरतक म्हितात. 
गामच्छोडा प . पेशवाई व आंग्लाई याचं्या दरम्यानच्या काळात प्रवाशानंा ल टिारी एक जात. 
 
गामा णकरि (भो.)हकरिोत्सारी मूलरव्याच्या अि गभातून उत्साहरत होिारे अहतशय लघ  तरंगलाबंीरे् 
व अहतभेदक हकरि. 
 
गामायगौराय स्त्री. सोम्यागोम्या; फालतू मािूस; कोिीतरी : ‘अरे मी र्वदा र्वकड्ार्ा राजा रावि, 
मला कसें नाहन पत्र पाठहवलेंस? आहि गामायगौराय इत्याहदकानंा पत्रें पाठवनू मला कसें नाहन पाठहवलेंस?’ 
–दशावतार मसाप २७. 
 
गामी हव. जािारा; गमन करिारा. (समासात) आकाशगामी, पाताळगामी. [सं. गाहमन्] 
 
गाय स्त्री. १. धेनू; दूध देिारा, मािसाळलेला, र्ार पायारं्ा एक सस्तन प्रािी. २. (ल.) गरीब. ३. 
(ल.) स्वभावाने गरीब, साहत्त्वक, अनाथ, दीन मािूस. [सं. गो.] (वा.) गाय गोविे – आके्षहपत, अयोग्य 
स्थळी म लगी देिे. गाय णचखिात अडकिे – अडर्िीत, पेर्ात सापडिे. गायवाना करिे – काकळूत 
करिे. (व.) पहा : गयावया करिे.गाय होिे – दीन, द बळा होिे; (द दैवाने, द खण्याने) रंजीस येिे : 
‘उहगर् अबोला धहरला । काहंन हभउन असावें हहरला । िंालें  मी गाय ।’ –प्रभाकर. गायी पाण्यावर आििे – 
रडू आििे. गायी पाण्यावर येिे – डोळे पाण्याने भरिे : ‘गाइ पाण्यावर काय म्हि हन आल्या?’ –बी कवी. 
गायीचा खूर णतखट – अनाथार्ा वाली ईर्श्र. गायीने मािीक णगळिे – जेथे फार मोठा तोटा सोसल्यावार्ून 
झकवा पाप केल्यावार्ून बडू भरून येत नाही तेथे योजतात. गायीवासराची ताडातोड करिे– नातेवाइकातं 
भेद करिे; त्यारं्ा संबधं तोडिे (हवशषेतः मायलेकरारं्ी ताटातूट). गायीवासराची भेट करिे – जवळरे् 
आप्त, स्नेही, नातेवाईक भेटहविे; त्यानंा एकत्र आििे. गायीसारखा हंबरडा फोडिे – मोठ्याने कळवळून 
आिोश करिे (म लाने, बाईने) गायेदूम णपटिे, गायेधूम णपटिे – ग रासारखे उधळिे; हपटीत नेिे. 
 
गाय स्त्री. १. एका जातीरे् काळ्या रंगारे् िं रळ; २. एक पक्षी. 
 
गाय पहा : पारी 
 
गाय स्त्री. एक वनस्पती; लहान इंरावि; कडूवृदंावन. [सं. गो] 
 
गायक हव. गािारा; हवशषेतः व्यावसाहयक गवई. [सं. गै = गािे] 
 
गायकगि प . गािाऱ्यारं्ा समूह; गािारी मंडळी. 
 
गायकी  स्त्री. १. ग रूपासून हमळवलेले हनरहनराळ्या रागातंील हर्जा म्हिण्यारे् ्ान; संपादन 
केलेल्या गाण्यात जास्त भर घालून वाढवलेले ्ान; गाण्यारे् कसब. २. गाण्यार्ी पद्धत. ३. गायनार्ा 
व्यवसाय. 
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गायकी, गायक्या हव. ग रे राखिारा; ग राखी : ‘उगड गायक्या गाईना वाडा ।’ –एहोरा ३२. 
गायगुजी स्त्री. गाय झकवा तसेर् एखादे जनावर : ‘कोिी गायग जी दारी । उभी राहहली, तर हतच्या 
डोक्यात काठी घालतात...’ –स्मगा ३३४. 
 
गायचाळा प . लहान म लारं्ा एक खेळ. 
 
गायिा, गायिी, गायनी  स्त्री. गािारा, गािारीि. पहा : गानी 
 
गायतुरी  स्त्री. गायत्री. (गो.) 
 
गायतोंड्या, गायतोंडा हव. लाजाळू; हभत्रा. 
 
गायत्री  स्त्री. गाय : ‘गायत्री हवकोनी पोट ते जाळती । तया ंहोय गती यमलोकन ।’ –त गा २४२४. 

हव. गाईसारखा गरीब; हनरुपरवी; साधा. [सं.] 
 
गायत्री, गायत्रीमंत्र स्त्री. १. वदेातील एक मंत्र. ॐ भःू भ वः स्वः तत्सहवत वचरेण्यं भगो देवस्य धीमहह 
। हधयो यो नः प्रर्ोदयात् । – सूयच स्त तीच्या या मंत्रारे् महत्त्व व प्रभाव मोठा मानतात. २. एक वैहदक िंद, 
वृत झ. या वृत झार्ी प्रत्येक र्रिात आठ अशी २४ अक्षरे व ३ र्रि असतात : ‘गायत्रीिंद जे म्हहिजे ।’ –्ा 
१०·२८२. 
 
गायदंड  स्त्री. कोबीर्ा गड्डा. 
 
गायदुम  स्त्री. हातावर शरीरार्ा तोल संभाळून पाय डोकीवर आिून हातावर र्ालत जाण्यार्ी 
कसरत. 
 
गायदूम  हव. गोप च्िासारखा हनम ळता. 
 
गायन न. मानवहनर्ममत ध्वनीतून केलेली स रारं्ी आकषचक माडंिी; पद, गािे, अभगं इ. तालास रावर 
म्हिण्यार्ी हिया. [सं. गै = गािे] 
 
गायनश्रेढी स्त्री. (गहित) ज्या श्रेढीतील जवळजवळर्ी तीन पदे घेतली असता पहहल्या व द सऱ्या 
पदातील अंतर आहि द सऱ्या व हतसऱ्या पदातील अंतर या दोन अंतरारें् जे ग िोत झर तेर् ग िोत झर पहहल्या व 
हतसऱ्या पदारे् असते ती श्रेढी. उदा. १२, १५, २० ही तीन पदे. यात तीनपरं्माशं हे ग िोत झर सारखे आढळेल. 
 
गायनाखे हव. १. हनलचज्ज. (गो.) २. अधचकच्चे. 
 
गायपारख स्त्री. ग रारं्ी परीक्षा झकवा वैद्यकी. 
 
गायपारखी प . ग रारं्ा परीक्षक झकवा वैद्य. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गायब हव. गईब; हरवलेला; नष्, गत, ग प्त. (हि. होिे.) [फा. गैब] 
 
गायबाना हिहव. परस्पर; अपरोक्ष. [फा.] 
 
गायमुख  न. पािी वाहून नेण्यासाठी लाकडारे् झकवा दगडारे् केलेले गाईच्या तोंडाच्या 
आकारारे् साधन. 
 
गायर प . शिे साठहवण्यार्ा खड्डा; गार. (क . गो.) 
 
गायरट  न. (झनदाथी) गाय. 
 
गायरा प . ग राखी. 
 
गायरान  न. १. गोर्ार; ग रेर्राई; क रि. २. नापीक, माळ जमीन. 
 
गायरू न. १. (झनदाथी झकवा लहडवाळपिे) गाय. पहा : गायरट. २. (ल.) सौम्य, गरीब, हनरुपरवी 
मािूस. ३. वयात आलेली गाय. (गो.) ४. अगदी लहान जातीर्ी कोकिी गाय. (बे.) 
 
गायवट  न. (र्मचकारी) गौर्मच; गाईरे् कातडे. 
 
गायवाडा प . गोठा. 
 
गायवािा हव. केहवलवािा : ‘(त्यारं्ा) गायवािा रे्हरा पाहून...’ –सामा (सराई) १५०. 
 
गायवान  हव. बावळट : ‘सत्या, मेल्या तू असार् गायवान.’ –पडरे १२४. 
 
गायंडोळ पहा : गांडमांडूळ (गो.) 
 
गायंडोळी स्त्री. आतडी. (गो.) 
 
गाया प . खड्डा; घरटे : ‘रानड करानंन गिेशर्त थीच्या हदवशन र्रंदशचन होऊं नये म्हिून तोंडे ख पसून 
बसण्यासाठी गाये केलेले आहेत.’ –बलवतं ९·९·१९३५. 
 
गायीचा गोरा, गोहरा, पुत्र, बाळ, मूि, बाप १. वासरू; बैल. २. (ल.) मूखच, टोिपा, ढ मन ष्ट्य. ३. 
(ल.) कृतघ्न मािूस. ४. (ल.) गागंरलेला मािूस; वेडा. 
 
गार स्त्री. १. एक कठीि पाढंरा दगड; गारगोटी : ‘का ंरत्नें म्हिौहन गारा । वेंहर् जेवन ॥’ –्ा ९·१४८. 
२. आभाळातून पािी गोठून पडिारा खडा. ३. (ल.) जडजवाहीर, रत्न इ. [सं. ग्रावन्] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गार स्त्री. १. खड्डा; खार् : ‘गारनत हनघाले जीवें जीत ।’ –राहव १९·१२१. २. (ल.) पोट. ३. 
(हविकाम) माग उभा केला असेल त्या जागी र्ाळाच्या पावड्ा दाबण्यासाठी व पाय खाली सोडण्यासाठी 
केलेला खड्डा. ४. िंाडारे् जाळे : ‘पूवाहभम ख गाहरहस कोहळी धाइ घालिे ।’ –ऋ १२६. [सं. गता] 
 
गार हव. १. थंड; फार थंड (पािी इ.). थंड शब्दाबरोबर उपयोग : थंडगार = अहतशय गार : ‘आहि 
भावाथ च पडे गार ।’ –्ा ६·१३४. २. अहतशयत्व दाखहवण्यासाठी हहरवा या शब्दाबरोबर उपयोग. जसे :– 
हहरवागार = दाट, गडद हहरवा. (वा.) गार करिे – पराभतू करिे; एकदम र्हकत करून सोडिे. गार 
पडिे – शरीरारे् उष्ट्ितामान कमी होिे. गार बसिे – शातं व थंड बसिे (वाईट झकवा भलतेसलते काम 
केल्यावर). गार होिे – १. संत ष् होिे; तृप्त होिे (हेतू हसद्ध िंाल्यानंतर). २. हनरुपायास्तव स्वस्थ राहिे. 
३. अहतशय आश्चयच वाटिे. ४. पराभतू होिे, खजील होिे. 
 
गार स्त्री. १. अंड्ातील बलक; २. अंडकोष. 
 
गार स्त्री. घोरपड. (गो.) 
 
गार अ. कता, करिारा या अथी फारसी प्रत्यय. हा समासात येतो. जसे :– हखदमतगार; कामगार. 
[फा.] 
 
गारगोट, गारगोटी प .स्त्री. गार; पाढंरा वाटोळा दगड; र्कमकीर्ा धोंडा. 
 
गारट हव. १. थोडासा गार, थंड (हवा, पािी, वस्तू). २. केवळ गार (कमी झकवा जास्त नव्हे – खारट, 
आंबट, त रट यासारखा प्रयोग). ३. फारर् थंड. 
 
गारटिे, गारठिे अहि. १. थंडीने गोठिे; हथजिे (वस्तू). २. थंडीने झकवा इतर कारिाने बहधर, 
जड होिे; बहहराविे (शरीर, अवयव). ३. दडस, हनबर, कठीि होिे (थंडीम ळे न हपकलेला आंबा झकवा 
गळू). ४. नरम येिे; उत्साह नाहीसा होिे.  
 
गारटे न. खड्डा; खळगा. 
 
गारठिक हव. अहतशय गार : ‘हवसापूरच्या तलावावरून येिाऱ्या गारठिक वाऱ्याम ळे...’ –डाली 
५६. 
 
गारठा प . १. कडाक्यार्ी थंडी; हवतेील अहत गारवा. (हि. पडिे.) २. अहतशय थंडपिा, गारवा 
(पािी इ. र्ा). 
 
गारढोि हव. अहतशय थंड : ‘पािी थंडीत गारढोि व्हायर्.ं’ –अदेशी १२. 
गारिे अहि. थंड पडिे; शातं होिे : ‘सभामंडपारे् देखोहन बवेपि । कैलास  गारैला आपि ।’ –नरुस्व 
१०२४. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गारती स्त्री. नाश : ‘सदाहशवराव कायचकते, लेकीन गरूर मोठा या सबबाने गारती जाहली.’ –ऐहट 
३·१७. 
 
गारद हिहव. हव.१. प रलेल्या, ब डलेल्या, ग्रासलेल्या ल्स्थतीत. २. नष्; समूळ नाहीसा िंालेला; 
उद ध्वस्त; फस्त; ठार : ‘जनकोजी झशदे गारद जाले.’ –इमं २९६. [फा. गारत] (वा.) गारद करिे – १. 
ठार मारिे : ‘मािसं गारद करायला मृत्यलूा सोपं िंालं.’ –फहकरा १२०. २. (एखाद्यार्ा) काही जोर 
र्ालिार नाही असे करिे; हनरुत झर करिे. गारद होिे – १. ठार होिे; मरिे. २. झकमत न राहिे; प्रहतष्ठा 
खलास होिे.  
 
गारद प . गारदी; कवायती फौज : ‘दहा हजार अरब व गारद असे जमा करून आपि व गायकवाड 
असे हमळोन श्रीमंतानंन महीर्ा घाटं धहरला.’ –ऐलेसं २२८३. 
 
गारदाई  स्त्री. १. गारद्यारं्ा दंगा, बडं. २. (ल.) गोंधळ; दंगा; गलका; गदी; झधगामस्ती. ३. नाश; 
न कसान; खराबा; हबघाड. 
 
गारदी पहा : गाडदी : ‘ते गारदी हनष्ठूर, त्याजंला दया कोठून? इच्िारामपंत गाईच्या आड पडला असता,ं 
गाईस द्धा गारद्यानंन इच्िारामपतंास ठार केलें .’ –पेब ९१. 
 
गारप न. कलमी आंब्यारे् िंाड. 
 
गारपगार, गारपगारी, गारपगाऱ्या प . १. मंत्रतंत्राने गारारं्ा पाऊस पाडिारी झकवा गारापासून 
संरक्षि करिारी एक जात : ‘थंडीनें मेले लोक उठहवले गारपगाऱ्यानंन भ त ।’ –ऐपो ४०१. हपकानंा न कसानी 
पोहर्ू नये म्हिून काही खेड्ातून गारपगारी ठेवलेला असे. २. (ल.) ढोंगी; लबाड; ठक; ‘हहर ऐसा 
गारपगारी मद चनया काल खगारी ।’ –प्रला १६. ३. वाममागी; माहंत्रक. 
 
गारपीट  स्त्री. गारारं्ा वषाव; गारारं्ा पाऊस : ‘स रग जा येथें गारपीट होऊन ३४ इसम ठार िंाले.’ 
–के ७·४·१९३९. 
 
गारपेटी  स्त्री. शीतपेटीयंत्र, शीतपेटी; रेहफ्रजरेटर. 
 
गारफी हव. कलमी : ‘एखाद्या गारफी आंब्याला मोहर कमी आला तर...’ –सोबत ७५. 
 
गारबी, गारंबी, गारभी स्त्री. १. एक वेल. २. हतरे् बी. 
 
गारभांड, गारभांडे न. र्ापार्ी बदूंक; गारेच्या र्ापार्ी बदूंक. ‘गंहजहफयाच्या वगैरे गारभाडंी व 
बदं कारं्ा मार ऐसा जाला कन...’ –भाब ६३. 
गारमिी स्त्री. गारगोटी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गारवट  पहा :गारट 
 
गारवट, गारवंठा, गारवंडा, गाणरवठा, गाणरवडा प . थंडपिा; गारठा. (हवा, पािी इ. र्ा). (हि. 
पडिे.) पहा : गारठा 
 
गारवा पहा :गारठा 
 
गारवेि  स्त्री. हनळसर फ लारं्ी सदैव हहरवी पाने असिारी वेल : ‘ही वले (गारवेल) माडंवावर 
झकवा क ं पिावर सोडण्यास फार सोयीर्ी...’ –वनश्री ९४९. 
 
गारशेि  हव. काहीसा दळदार व हपकलेला; गदरलेला (आंबा, फळ). 
 
गारसिे  अहि. १. गारानंी नासाडी होिे. २. थंड होिे (वस्तू, पािी). [सं. कार, काहरयस] 
 
गारसिे  अहि. गदरिे; हपकू लागिे (फळ); गाभ ळिे. 
 
गारसा हव. गारोळा; घारा (डोळा इ.). (व.) 
 
गारा प . १. हगलावा; हर्खल; सरबरीत हमश्रि (हगलाव्यासाठी केलेले पािी, माती, गवत, र् ना, 
शिे इ. रे्). २. खड्डा. (ल.) पातळ व घट्ट अन्नारे् बरबट. 
 
गारा प . अंगावररे् मासं; र्रबी. 
 
गारा प . रानात वाघ आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एखादे जनावर बाधंिे. 
 
गारा प . गाडा. 
 
गारा प . (संगीत) एक राग. गायनार्ी वळे सावचकाहलक. 
 
गारािे पहा : गाऱ्हािे : ‘प्रधान प्रजा तें अवसरन । मज सागंती गारािन ।’ –एरुस्व १·७९. [सं. गहचिा] 
 
गाराफ, गाफय  न. कलमी आंब्यारे् िंाड. (क . गो.) [इं. ग्राफ्ट] 
 
गारीगडदि, गारीगडदर प . खार्खळगा; खड्डा; उंर्सखल भाग : ‘जैसें आंधळें र्ारं्रोन पडे । 
गारन आहि गडधरन ।’ –दास १·३७. – (तंजा.) 
 
गारीगार, गारेगार हव. १. थंड; तृप्त; समाधानी : ‘मािसार्ा आत्मा गारीगार होतो.’ –आआश े
१४. २. थंडगार, गारेगार. (वा.) गारीगार करून टाकिे, गारेगारकरून टाकिे– द सऱ्याला आवडेल असे 
बोलून, वागून त्याला अहतशय खूष करिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गारुड न. सपाच्या हवषावरील उतारार्ा मंत्र. पहा : गारूड [सं.] 
 
गारुडी, गारोडी  प . १. सापारे् हवष उतरविारा माहंत्रक; सपच बाळगून त्यावर पोट भरिारा : 
‘हें जािोहन ऐसी प्रौढी । जो दृहष्सवेंहर् हवष फेडी । तो धावंया श्रीहरी गारुडी । पातला कन ॥’ –्ा २·७२. २. 
जादूगार; नजरबदं करिारा : ‘गारुडी नाहन ऐसा एकू । जो भारन जािें पूवचडंकू ।’ –हशव ८१०. [सं. गारुड] 
 
गारुळा, गारोळा, गाऱ्होळा हव. घाऱ्या डोळ्यारं्ा : ‘हमशारे् आकडे, गारुळे डोळे...’ –एहोरा ८०. 
 
गारंुडा, गारोठा, गारोडा प . अहतशय गारवा, गारठा (हवा, पािी इत्यादीर्ा). 
 
गारूड न. १. जादू; इंरजाल; नजरबंदी. २. कपट; लपंडाव; डावपेर्; िके्कपंजे; जादूटोिा. [सं. 
गारुड] 
 
गारो प . भारताच्या उत झर व ईशान्द्य प्रदेशातंील आहदवासनर्ी जमात. 
 
गाजयप अहि. १. कीती पसरिे. (गो.) २. मोठा नाद होिे. [सं. ग्च] 
 
गाटयर प . मोजेबदं; पायमोज्यार्ा बदं; पायमोजा बाधंायर्ी पट्टी. [इं.] 
 
गाडय प . १. आगगाडीवरर्ा म ख्य अहधकारी. २. रखवालदार; रक्षक; हशपाई. [इं.] 
 
गाफेिी  हव. कलमी आंबे लाविारा. 
 
गाऱ्या गाऱ्याकभगोऱ्या पहा :गाडे गाडेकभगोऱ्या 
 
गाहयपत्य प . श्रौतकमातील एक प्रम ख अग्नी. पहा : पंचाननी [सं.] 
 
गाऱ्हािे  न. १. कागाळी; तिार; द सऱ्यार्ा अपराध सागंिे. (हि. सागंिे, करिे, गािे, देिे.) 
२. प्राथचना; द ःख हनवदेन; हवनंती; हवनविी (देवार्ी, मूतीर्ी). (हि. घालिे, करिे.) [सं. गहचिा] (वा.) 
गाऱ्हािेबोििे – शत्ररू्ा नाश व्हावा म्हिून देवाला करण्यात येिारा नवस. 
 
गाि प . कपोल; तोंडाच्या दोन्द्ही बाजंूरे् मासंल भाग. [सं. गल्ल] (वा.) गाि घडिे – 
(उद्धटपिाबिल) हशक्षा करिे. गाि णनपटिे, गाि बसिे – गाल खोल जािे; तोंड र्ापट होिे (द खिे, 
उपवास यानंी). गाि फुगिे – १. राग येिे. २. गवाने अंध होिे : ‘न त जप ढेंहर् परार्ें गवचभरें गाल वा लवहह 
फ गती ।’ –मोशल्य १·६३. गाि फुगणविे – १. फ रंगटिे; रागाविे; २. फ गिे; शखेी, बढाई मारिे. गाि 
रंगविे, गािात बसणविे, गािात देिे – थोबाडीत मारिे; गाल (मारण्याने) लाल करिे. गािात बसिे – 
थोबाडीत हमळिे. गािावर गाि चढिे, गािावर गाि येिे – (र्ागंल्या खाण्याहपण्याम ळे) रे्हरा ग बग बीत 
होिे. 
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गािकल्ला प . गालावरील हमशारं्ा ग च्ि; कल्ला. 
 
गािकुचा, गािकुच्चा प . गालावरील खळी. 
 
गािगुच्चा प . गालाला घेतलेला हर्मटा; गाल ओढिे. (हि. घेिे, धरिे.) 
 
गािगुडदे, गािगंुड न.स्त्री. (वै.)गालात लहान गाठी होऊन त्या फ गून होिारा रोग; गालार्ा रोग; 
गालफ गी : ‘मी सगळ्यानंा उजव्या गालफडाला गालग डदे िंाल्यारे् सागंत होतो.’ –पोपट २२. 
 
गािगंुडा प . र्पराक; थोबाडीत मारिे. (को.) 
 
गाि गोंजारिी रागावलेल्यार्ी आजचवे, सातं्वन; मनधरिी. (हि. करिे.) 
 
गािकचबा हव. गालफडे बसलेला; खप्पड. 
 
गािठे न. अव. (झनदाथी) गाल. 
 
गािडी, गािोडी स्त्री. १. तोंडाच्या कोपऱ्याजवळील गालार्ी खळी. २. गाल फ गहवल्याने 
पडलेली खळी. 
 
गािदोडी स्त्री. १. माकडाच्या गालातील हपशवी (माकड यात खाद्य भरून ठेवते); गालफड. (हि. 
भरिे, फ गहविे). २. पहा : गािडी २ 
 
गािन न. १. हवतळहविे. २. संधान; हनस्सारि करिे, (दारू) गाळिे. ३. र्ाळिे; िानिे; गाळून 
काढिे. [सं.] 
 
गािप पहा :गािब : ‘याजवरील इभ्रत बह त गालप पडली आहे.’ –पेद २४. 
 
गािपट न. (रागाने, झनदाथी) गाल; थोबाड. 
 
गािफट, गािफड न. १. गालार्ी (बाहेरील) वाटी; गाल असलेली जागा. २. गालपट. ३. गाल 
फ गवनू तोंडात केलेली पोकळी; गालार्ी आतील जागा : ‘वानरार्ें ठेविें । गालफडा ं भरावे र्िे ।’ –
भाराहकल्ष्ट्कंधा १३·१०६. 
गािफुगा, गािफुगी, गािफे पहा : गािगंुड 
 
गािफुगाऊ हव. जाडेजाडे शब्द वापरून िाप पाडिारा; प्रहतहष्ठत : ‘असा आभास काही लोक 
आजकालच्या शास्त्रातील मोठमोठे गालफ गाऊ शब्द वारंवार उच्चारून उत्पन्न करीत असतात.’ –ससावा 
३·५२३. 
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गािब, गािीब हव. वरर्ढ; जोरदार; हशरजोर : ‘इंग्रजावंर हटपू गालब’ –ऐलेसं ८·४४०७; ‘रात्रीरे् 
ठायन हवषप्रयोग करून अखंड दंडायमान व्हावें ही शरम गालीब जाली.’ –इंम २९२. [फा.] 
 
गािबता स्त्री वर्चस्व; वरर्ढपिा : ‘उभयतावंरील गालबता संपाहदली.’ – २·१६. [फा. गाहलब] 
 
गािबोट न. दृष्ीर्ी बाधा होऊ नये म्हिून (मूल, नवरदेव, नवरी इ.च्या) गालावंर काजळ 
झकवा क ं कू यारं्ी लावलेली हटकली. (वा.) गािबोट िागिे –र्ागंल्या गोष्ीला कमीपिा येिे : ‘स शोहभत 
राजधानीला हठकहठकािी वाळत घातलेल्या कपड्ामं ळे गालबोट लागते.’ –अशी ही ३५. 
 
गािणमशी पहा :गिणमशी : ‘या सवांना शोभनू हदसिारे पाढंरेश भ्र केस आहि गालहमशा...’ –व्यंमाक 
५९. 
 
गािवाद्य न. गालावंर बोटे ठेवनू डमरूप्रमािे (शकंराप ढे) आवाज करण्यार्ा प्रकार : ‘हजकडे 
हतकडे ‘शभंो हरहर’ शब्दारं्ा व दक्षप्रजापतीरे् गालवाद्यारं्ा घोष होत आहे.’ –मंज घोषा ५. [सं.] 
 
गािकवधा पहा : गािुगच्चा (हि. घेिे.) 
 
गािा प . दोन खाबंातील अंतर. 
 
गािाचा ढोपर प ढे आलेले गालारे् हाड. 
 
गाणि, गािी स्त्री. हशवी; अपशब्द. (हि. देिे.) [सं.] 
 
गाणिचा  प . स ती कापडावर मऊ लोकर लावनू केलेली म लायम सतरंजी; हर्त्रहवहर्त्र रंगीत 
नक्षीरे् उंर्ी आसन; हर्त्रविच ऊिावस्त्र. [फा. काहलर्ा] 
 
गाणिचा  प . हलफाफा; पाकीट (पत्रारे्). 
 
गाणिच्याचा बूट  देखिा, िानिोकी, पि कामाला हनरुपयोगी मािूस; िानिबेला; अलबेला 
मािूस; (गाहलच्यावररे् हविलेले फूल जसे हनरुपयोगी त्याप्रमािे) हदखाऊ, ऐदी मािूस. 
 
गाणिप्रदान, गाणिप्रयोग  न. प . हशवीगाळ; झनदा; अपशब्द.: ‘मी त्याजवर गाहलप्रयोग 
करुहह लागलो.’ –हन ९७. 
 
गािीकुपास पहा : गाळेकंपास (क .) 
 
गािीगिोची स्त्री. हशवीगाळ; झनदा (हि. करिे). [गालीरे् हद्व.] 
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गािीब हव. बळकट; समथच : ‘स्वामीरे् हस्त गालीब आहेत. कोिाच्याने काय होिे आहे?’ –पेद 
३३·७८. 
 
गािीब मगिूब जयअपजय. 
 
गािुशी  स्त्री. १. गालउशी; लहान हगदी. २. (ल.) स्तन : ‘त झ्या वक्षाच्या मऊ मऊ गाल शीवर 
मस्तक ठेवतार् त्यानंी सगळा शीि शोषनू घेतला.’ –संन्द्यख ८९. 
 
गािंुडा  प . िंोडून िंालेल्या भाताच्या पेंढ्यार्ी पेंढी, ज डी. (रायगड) 
 
गािो प . दालन. (क .) 
 
गािोरा, गाल्होरा प . गालग च्चा : ‘एक उगेर् गालोरे घेती ।’ –अफला २६. 
 
गाव प .न. १. वस्तीरे् हठकाि; ग्राम; मौजा; खेडे; देहे; पत झन; क ग्राम. २. (व्यापक) नगर; शहर. ३. 
गावातील वस्ती; समाज. ४. आश्रय. ५. (दोन गावामधील अंतरावरून) र्ार कोस; योजन; र्ार ते नऊ मैल 
अंतर : ‘मारीर्ातें प्रभ  शत गावंें प खंसमीरें उडवी ।’ –मोरा १·१९९. (समासात) गावक लकिी, गावर्ाभंार, 
गावन्द्हावी, गावभट इ. याप्रमािे बारा बल त्याचं्या नावापूवी गाव हा शब्द लावनू सामाहसक शब्द होतात व त्या 
शब्दावरून त्या त्या बल तेदाराच्या एक वषाच्या कामहगरीवरील हक्कार्ा बोध होतो. [सं. ग्राम] (वा.) गाव 
मारिे – ल टिे; खंडिी बसहविे : ‘दौड करून गावं मारंू लागले.’ –पया १८८. त्या गावचा नसिे – 
द सऱ्यावर ढकलिे; टाळिे (काम); त्या कामाशी आपला अथाअथी काही संबधं नाही असे दशचहविे. गावा 
नावाची हरकी देिे, गावा नावाची हरकी सांगिे – (तू कोठून आलास, त िें नाव काय आहे सागं इ.) ज्याच्या 
अंगात भतूसंर्ार िंाला आहे अशा मन ष्ट्याला (भ ताला झकवा िंाडाला) हवर्ारतात. यावरून पाह ण्याला 
आपि कोठून आलात इ. नम्रपिे हवर्ारिे. गावािा जािे – १. जवळ नसिे. २. (ल.) हनरुपयोगी असिे. 
जसे:– मािें हात काही गावाला गेले नाहीत. (जवळर् आहेत, वळे आली तर त ला रट्टा मारतील.) गावी 
नसिे – पूिच अभाव असिे; अ्ानी असिे; दरकार नसिे; हखजगितीत नसिे. 
 
गावआकार, गावआकारिी प .स्त्री. गावर्ा हहशबे; हहशबेार्ा तक्ता. 
 
गावआखरी हिहव. गावालगत, गावाशवेटी, गावालागून. (व.) 
 
गावई, गवई स्त्री. १. सरकारी ज ल माम ळे आपले गाव सोडून द सऱ्या गावी केलेली वस्ती. २. 
सरकारन ह क मार्ी अमान्द्यता; सरकारी अटनना प्रहतरोध (साऱ्यात सूट, तहक बी इ. हमळहवण्यासाठी गावरे् 
सवच लोक हा उपाय अमलात आिीत असत). 
 
गावकबुिात स्त्री. १. वहहवाटदार खोताने गावातील जहमनीर्ा सारा भरण्याबाबत हदलेली कब ली. 
(को.) २. गावातील गावकऱ्यानंी वहीत झकवा पहडत जमीन कोिती ठेवावी याबिल केलेला हनश्चय, ठराव. 
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गावकर प . १. गावातील वृहत झवतं. २. गावच्या श रातील देवस्त्रीच्या मानपानासंबधंातील एक अहधकारी. 
(राजा.) ३. भतूबाधा नाहीशी करिारा, देवकी करिारा मािूस; धाडी. ४. गावरे् लोक; रहहवासी; गावात 
घरदार शतेभात असिारा : ‘गावकर म्हिती हो पेटली आग ।’ –दाहव ३५०. ५. पाटील; खोत; प ढारी. (क . 
को.) ६. क िबीवाड्ार्ा व्यवस्थापक; क िबी. (रत्नाहगरी) 
 
गावकरी प . १. गावात ज्यारे् घरदार आहे असा त्या गावर्ा रहहवासी; गावात राहिारा. २. 
शतेकरी. 
 
गावकंटक हव. गावग ंड; गावाला त्रास देिारा. [सं. ग्रामकंटक] 
 
गावकी स्त्री. १. गावाच्या संबधंीर्ा हरएक अहधकार (अंमल इ.); गावर्ा कारभार. २. गावसभा; त्या 
सभेत िंालेले ठराव. ३. गावर्ा हवर्ार; गावकरी व प ढारी यानंी एकत्र जमून केलेला हवर्ारहवहनमय. ४. 
वतनदारारं्ा गावाबाबतर्ा परस्पर संबंध व त्यारं्ा समाईक अंतबाह्य व्यवहार. [सं. ग्राहमक] (वा.) गावकी 
घेिे,भरविे – गावातल्या लोकारं्ी सभा भरविे : ‘आहि द सऱ्यार् हदवशी देवीच्या देवळाशी गावकी घेतली.’ 
–एल्गार ९; ‘ते शमवायला र्ारी गावारं्ी गावकी भरवायर्ी वळे येते.’ –एल्गार ९. 
 
गावकुचाळ, गावकुटाळ हव. गावातील झनदक, टवाळ; लोकारं्ी झनदा करिारा. 
 
गावकुटारी हव. ज्याम ळे गावारे् न कसान होईल असा : ‘पि गावक टारी भानगडी मात्र यथामहत, 
यथाशल्क्त र्ालू आहेत.’ –गंगा ६०. 
 
गावकुठार हव. १. गावातील लोकावंर संकट आििारा (र्हाडी, वाईट कमच इ. करून); 
गावभेद्या; क ऱ्हाडीर्ा दाडंा. २. गावातील सामान्द्य लोक : ‘हदल्लीतील वािी, बकाल, बायकादेखील 
गावक ठार (हे) लष्ट्करच्या लोकासं मारंू लागले.’ –भाब १६०. 
 
गावकंुप, गावकूस प .न. १. गावाच्या भोवतालर्ा तट. २. (ल.) वस्त्रार्ा (रंगीत) काठ 
(धोतरजोडा, शलेा इ. र्ा रेशमी, कलाबतूर्ा). 
 
गावकोस न. जमीन मोजण्यारे् एक ज ने स्थूल पहरमाि. गाय हंबरली तर हतरे् हंबरिे हजथवर 
ऐकू जाईल तेवढे जहमनीरे् अंतर. 
 
गावक्या  हव. गावढंळ; बावळट : ‘गावाला गेला राघू गावक्या होऊं नग ।’ –लोले २०६. 
गावखर  न. गावार्ी सीमा, हि; सीमाप्रदेश; पहरसर. 
 
गावखचय  प . (जमीनमहस ली) गावर्ा (धार्ममक समारंभ, करमिूक इ. र्ा) खर्च; पहंडत, 
गोसावी, फकीर इत्यादनना रव्य, हशधासाम ग्री इ. देतात त्यार्ा खर्च. 
 
गावखंडी स्त्री. खंडिी : ‘वसई प्रातंातूंन संभाजीला गावखंडी हमळाली.’ –वसमो. 
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गावखाते न. १. पोलीस; क लकिी इ. गावकामगार लोक. २. गावर्ा हहशबे. 
 
गावखारी स्त्री. गावालगतर्ी शतेी. 
 
गावणखडकी स्त्री. गावक सवार्ी झदडी. 
 
गावखुद, गावखुदय हव. नष्, हनष्ट्प्रभ; महत्त्वशून्द्य : ‘हे सवच गावख दच होऊन या प्रसंगन वृद्धापकाळन 
त्यास श्रीमंतारं्ा ओळंबा आला.’ –इसंहोकै १२. 
 
गावखुरास हिहव. गावानजीक; जवळपास. 
 
गावगत  स्त्री. गावासंबधंीरे् काम; गावरे् काम; गावात उत्पन्न होिारे काम : ‘त्याजला पेशव्यानंन 
पत्र करून हदल्हे कन, त िंें गावगतीरे् काम त िंें तंू कर.’ –राद १९. 
 
गावगन्ना हिहव. दर गावाला; गावोगाव; प्रत्येक गावाकडून – गहिक. 
 
गावगप्प  स्त्री. गावात उठलेली अफवा. 
 
गावगरॉ हव. गावठी. (गो.) 
 
गावगाई, गावगायी स्त्री. नगरभवानी; भटकभवानी; स्वैहरिी, आळशी; गहवष् स्त्री. 
 
गावगाडा प . गावातील सवच प्रकाररे् (तंटे, प्रकरिे, बाबी इ.) कामकाज; गावर्ा कारभार; 
गावकी. (हि. हाकिे, र्ालहविे, साभंाळिे.) 
 
गावगावंढे न. गाव;े खेडी (व्यापक अथी). 
 
गावणगरी हव. गावात उत्पन्न िंालेले; तयार केलेले; गावरािी; गावठी. 
 
गावगंुड, गावगंुडा प . १. गावर्ा म्होरक्या. २. हवद्वानास आपल्या ह शारीने (वास्तहवक हवद्या 
नसता) क ं हठत करिारा गावढंळ. ३. जाद गारारं्ी मात्रा र्ालू न देिारा पंर्ाक्षरी; गारुड्ाला त्याच्यार् 
हवदे्यने झजकिारा : ‘जेवी गारुडीयार्ें रे्टक उदंड । क्षिें हनवारीत गावंग ंड ।’ –जै २४·९. ४. गावात हरकाम्या 
उठाठेवी करिारा, त्रासदायक मािूस; मवाली; सोकाजी; फ कट फौजदार; उडािटप्पू. 
 
गावगंुडकी स्त्री. १. गावग ंडार्ा कारभार; गावकी. २. (ल.) फसवहेगरी; लबाडी. 
 
गावगंुडांचा खेळ  परं्ाक्षरी झकवा जादूगार याचं्याशी गावग ंडारं्ा र्ढाओढीर्ा सामना; म ठीर्ा खेळ. 
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गावगंुडी स्त्री. १. ग्रामदेवतानंा नैवदे्य दाखवनू सवच मानकरी व गोरगरीब यानंा प्रसाद वाटिे. २. 
गावात दाडंगाईने झकवा जबरदस्तीने वागिे; लोकानंा उपरव अगर त्रास होईल असे वागिे; नसत्या उठाठेवी 
करिे. 
 
गावगोहन प . सबधं गावातील गाई एकत्र असलेला कळप. (व.) 
 
गावगौर  स्त्री. सबधं गावात भटकिारी स्त्री; गावभवानी : ‘पोरीबाळीस द्धा हहिवनू प रेसें करतील 
कन, या गावगौरीला हें हभकेर्ें वाि क िी वाहहले म्हिून?’ –प ण्यप्रभाव. 
 
गावघेिी स्त्री. दरोडा; हल्ला : ‘ सम रारे् पािी सातवा हदसी करील गावघेिी ।’ –भाए ६९. 
 
गावचिि, गावचििी, गावचिनी हव. गावात र्ालिारे (नािे). 
 
गावचा डोळा गावर्ा वसेकर, महार, जागल्या. 
 
गावचा िोक गावातील कोिीतरी; कोिास ठाऊक नसलेला; परका; अनोळखी. 
 
गावचावडी स्त्री. १.गावातील सरकारी कामकाजार्ी जागा; र्ौकी २. (ल.) गावातील 
हरकामटेकड्ारें् क टाळक्या करण्यारे् हठकाि. 
 
गावजागा गावठाि. 
 
गावजान्या, गावजाण्या हव. गावदेवतेला वाहहलेले (मूल). 
 
गावजेवि, जेविावळ, भोजन स्त्री.न. १.गावातील सवच लोकानंा घातलेले जेवि. २. गावातील 
स्वजातीला हदलेली मेजवानी. 
 
गावजोशी प . गावातील वृहत झवतं जोसपि करिारा; गावप रोहहत. 
 
गावझाडा प . गावातील (शते इ.) जहमननर्ा क ळकण्याने तयार केलेला विचनपर तक्ता; 
क ळकिीदप्तर. 
 
गावझोळ हव. गावात भटकिारा : ‘जा अभ्यासास बैस गाविंोळा.’ –सनई ७. 
 
गावझोंड प . १. सवच गावापासून कजच काढून नागहविारा. २. गावातील खट्याळ, खाष् मािूस; 
गावाला त्रास देिारा मािूस. 
 
गावटणविे, गावठणविे उहि. १. समावशे करिे; अंतभूचत करिे, होिे. २. धरिे; पकडिे. 
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गावठि, गावठाि न. गावातील वस्तीर्ी जागा (अल्स्तत्वात असलेली झकवा उजाड िंालेली); 
आईपाढंर. [सं. ग्राम + स्थान] 
 
गावठा, गावथा प . १. गावर्ा एक वतनदार. २. खेडवळ; गावढंळ. [सं. ग्राम + स्थ] 
 
गावठी, गावठू हव. १. गावरे्; स्थाहनक. २. गावंढळ; खेडवळ. ३. (हवशषेतः गावठू) रानटी; खेडवळ 
(मािूस, र्ालरीत). [क. गावहट] 
 
गावडमोट स्त्री. पाटलाला द्यावयार्ी मोट (किसारं्ी). (माि.) 
 
गावडा प . १. मीठ, कात तयार करिारी कोकि, गोव्यातील एक जात व त्यातील व्यक्ती. २ एक 
क्ष ल्लक गावकामदार; धनगरातील एक म ख्य अहधकारी. ३. गोव्यातील एक क िबी जात. [सं. ग्रामकूट] 
 
गावडी, गावडे, गाभाडे स्त्री.न. १.गाय (लहडवाळपिे झकवा क ल्त्सतअथी). २. गाय (सामान्द्यपिे). 
(खा.) 
 
गावडुक्कर प . १. ड करार्ी एक जात; गावातर् राहिारे ड क्कर. २. (ल.) गावातील अहनष् गोष्ीत 
प ढारीपि करिारा. 
 
गावडेगजाि स्त्री. अथचशून्द्य बडबड. (क .) 
 
गावढळ, गावढे पहा : गावंढळ, गावंढे 
 
गाविगे  गावरे् अहधकारी झकवा सावकार, सधन लोक. 
 
गाविुकग प . गावर्ा प्रम ख. 
 
गाविे अहि. १. सापडिे; आढळिे (हरवलेली वस्तू). २. हमळिे; प्राप्त होिे (इल्च्ित वस्तू, हेतू). ३. 
भेटिे; गाठ पडिे; हमळिे. ४. पकडला जािे; हातात सापडिे; कह्यात येिे. [सं. ग्रह = घेिे] 
 
गाविे अहि. १. गािे म्हििे; गािे. (व.) २. सदासवचदा म्हििे; जपमाळ घेिे; घोकत राहिे. (को.) 
[सं. गै.] 
गावथळ  पहा :गावठि 
 
गावदी हव. अडािी; मूखच; टोिपा; ढ.[सं. गो] 
 
गावदेवता, गावदेवी स्त्री. गावर्ी संरक्षक देवता; ग्रामदेवता. [सं.] 
 
गावधिे  न. गावर्ी ग रे. 
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गावधे न. १. िंोपडी. २. द सऱ्या गावातले काम. 
 
गावधोंड स्त्री. १. गावावर बसहवलेली जबरदस्त खंडिी. २. (सामा.) गावावर आलेले संकट, 
अहरष्. 
 
गावणनसबत इनाम हनरहनराळ्या प्रासंहगक खर्ाकहरता झकवा सरकारी खर्ाकहरता काढलेल्या 
सावचजहनक कजाच्या फेडीसाठी गावकऱ्यानंी गहाि ठेवलेली जमीन. 
 
गावणनसबत णमरास हजर्ा मालकीहक्क सवच गावकऱ्याकडे हमळून आहे अशी जमीन. 
 
गावनेमिूक स्त्री. गावखर्ाकहरता तोडून हदलेला पैसा. 
 
गावपडीत न. गावातील हबन लागवडीर्ी, पडीत जमीन. 
 
गावपि  न. ग्रामसभा; गावकी : ‘गावंपि माडंहलया वायसें ।’ –हससं ८·१५७.(गो.) 
 
गावपािोठा, गावपािोथा प . गावच्या नदीवरील झकवा तळ्यावरील पािी भरण्यार्ी जागा; पािी 
भरण्यारे् सावचजहनक हठकाि. 
 
गावपाहिी स्त्री. गावातील पीक झकवा शतेजमीन यारं्ी पाटलाने केलेली पाहिी, मोजिी; (सामा.) 
गावार्ी सवच दृष्ीने पाहिी. 
 
गावबिांडा प . गावातील बालंट; उर्ापती; क रापती; त्रास : ‘बेवीस वष ेर्ाकरी सेवा कोिी केली 
र्ाकरीरे् गावबलाडें सोसले.’ –मइसा ३७८. 
 
गावबंदी  हव. गावात वस्ती करून असलेला (हफरस्ता नव्हे.). 
 
गावबैि  प . (पोळ्याच्या हदवशी) पाटलार्ा बैल. हा सवच बलैाचं्या प ढे असतो. हा पाटलार्ा एक 
मान आहे. 
 
गावभवानी स्त्री. भटकभवानी; र्वर्ाल (स्त्री). 
गावमहार प . गावच्या र्ाकरीवर असलेला वर्नदार महार. 
 
गावमामा प . १. गावातील शहािा मािूस. २. गावकऱ्याचं्या हजवावर र्हरताथच र्ालहविारा व 
सवांशी हमळूनहमसळून असिारा मािूस (उपहासात्मक). 
 
गावमावशी स्त्री. गावातील क ं टीि; (सामा.) वयस्क व स्वैहरिी स्त्री. 
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गावमुकादम प . अव. गावरे् सारे श्रेष्ठ वनतदार. 
 
गावमुकादमी स्त्री. वतनी ग्रामव्यवस्था. 
 
गावमुकासे प अव. झधडवडे : ‘काढा मािें काय गावम कासे काढायरे् असतील ते.’ –गिपत ८९. (हि. 
काढिे) 
 
गावमेव्हिी स्त्री. गावातील वेश्या. 
 
गावम्हसन न. गावातील स्मशान; मसिवटा. 
 
गावरस  न. गावातील घािेरडे पािी; लेंडी नाला; लें डे आहोळ : ‘हा ंगा गावंरसें भरलें  । पािी 
पाठन पाय देत आलें  ।’ –्ा १६·२५. [सं. ग्रामरसः] 
 
गावरान  न. १. गाव त्याच्या आसपासर्ा प्रदेश, जमीन. २. गावर्ी व आसपासर्ी लोकसंख्या. 
३. (नाहवक) नैऋच त्येकडील वारा; गावाकडे येिारा वारा. (क .) 
 
गावरान, गावरानी, गावरािी हव. १. स्थाहनक; गावठी; घरग ती; रानवट (भाजी, पदाथच इ.). २. 
गावाकडर्ा; खेडवळ. 
 
गाविी  स्त्री. गाय (लहडवाळपिे माय, माउलीप्रमािे). पहा : गावडी, गावडे 

न. उपटलेल्या हरभऱ्याच्या डहाळ्यारं्ी लहान ज डी, पेंढी. 
 
गाववदयळ स्त्री. गायरानाखेरीज गावच्या हदमतीस असलेली इतर जमीन. 
 
गाववसाहत, गाववसात स्त्री. १. गावर्ी वस्ती. २. गावर्ा वसलेला भाग. ३. गावर्ी लोकसंख्या. 
 
गाववहीत न. गावर्ी लागवडीखालर्ी जमीन.  
 
गाववािा प . एकार् गावर्ा, गावाकडर्ा मािूस. 
 
गाववसे  स्त्री. गावाच्या तटार्ा मोठा दरवाजा. 
गाववेसकर प . गावाच्या वशेीवर पहारा करिारा पाळीर्ा महार. याच्याकडे गावारे् हनकडीरे् काम 
सोपहवलेले असे. 
 
गावशाई  स्त्री. खडबडीत र्पटे मोती. 
 
गावशीव  स्त्री. १. गाव झकवा गाव े(यानंा सामान्द्य सं्ा); नावगाव वगैरे माहहती. २. गावार्ी सीमा, 
हि. (वा.) गावशीव माहीत नसिे – एखादे स्थळ पूिचपिे अपहरहर्त असिे. 
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गावशीवचा हव. गाववाला : ‘मी म्हटलं गावशीवर्ा मािूस आहे म्हिून जेऊ घातलं.’ –कोसला 
२७२. 
 
गावस प . क्षहत्रयारं्ी एक जात. (गो.) 
 
गावसई  स्त्री. १. गावच्या भ ताखेतानंा दरसाल द्यावयार्ी ओवाळिी, बळी (नारळ, कोंबडे इ.) 
२. एकूिएक गाववस्ती; गावकरी; अहखल ग्रामस्थ. ३. भगत सागेंल ते सात झकवा नऊ हदवस गावातील 
यच्चयावत मािसानंी बाहेर जाऊन राहिे. 
 
गावसमाराधना पहा :गावजेवि 
 
गावसवाशीि, गावसवाष्ि स्त्री. १. (गोंधळ, मोहत र इ. प्रसंगी) पाटील झकवा र्ौग ला याच्या 
बायकोला म्हितात. २. (ल.)गावर्ी वेश्या. 
 
गावळ हव. साधीभोळी : ‘कशी फाडंू गावळ ग जरी नवी र्ंरकळा क सरी ।’ –गोस्त्री ८३. 
 
गावळी  हिहव. गावोगाव; सवच गावातून : ‘जेवी हनळहारयारं्ी नासे हनळी । तो हमर्थ्यामात उठवी 
बायकोळी । ते देशन हवस्तारें गावळी । सारं्ा साहरखी ।’ –्ाप्र ६२७. 
 
गावंडा, गावंढा हव. अडािी; खेडवळ. 
 
गावंढळ, गावढाळ, गावढ्या, गावंढा हव. १. खेडवळ; मूखच; रानवट; अडािी : ‘खंती कहरती 
कमार्ी । ते गावढें गा ।’ –्ा ३·१४५. २. खेड्ात राहिारा; शतेकरी. 
 
गावंढे न. लहान खेडे, गाव; शतेकऱ्यारं्ी वाडी; शतेवाडी : ‘मला मािें गावंढेंर् बरें.’ –इसापनीती 
(िते्र). [सं.] 
 
गावंढेकर हव. खेडवळ; गावढं्या : ‘तेथे कोिी गावढेंकर क िबी बसला होता.’ –हन. १४९. 
 
गावंदर, गावंदरी स्त्री. गावालगतर्ी जागा. 
 
गावंधिे  न. गावर्ी ग रे : ‘गोवारी गावधंिे वेटाली ।’ –रा्ा १८·१७२. 
 
गावंधे न. १. वाडी; खेडे. २. द सऱ्या खेंड्ातील कामकाज. 
 
गावा प . प न्द्हा प न्द्हा बोलून दाखहवलेली इच्िा, ध्यास; एकार् गोष्ीर्ी जपमाळ; अट्टाहास; घोष. 
(हि. गािे, लागिे, (संपला असल्यास) मोडिे, सरिे, संपिे, आटोपिे.) (को.) [सं. गै] 
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गावा प . जथा; गट; संघ; घडि : ‘मािूस हवर्श्ासूक प रातन राज्यातंील येका गाव्यारे् आहेत यार्ा 
संग्रह खामखा असावा.’ –पेद ३०·२३५. 
 
गावा, गावी प .स्त्री. (काराहगरी) धातूर्ी तार ओढण्यारे् हत्यार, हर्मटा. 
 
गावाई स्त्री. ग ंताग ंत; घोटाळा : ‘येथ उपदेशामाहज गावाई ।’ –्ा ३·२१. 
 
गावार न. मूखच; अजाि. पहा : गव्हार : ‘पहर दपचिारे्हन आधारें । एकहर् करुहन दूसरें । म ख पाहंत 
गावारें ।’ –रा्ा १५·२४३. 
 
गावार न. गावजेवि. 
 
गावाळी  स्त्री. अफवा; गावगप्पा : ‘ते देसन हवस्तारें गावंाळी सार्ासाहरखी ।’ –्ाप्र ६२६. 
 
गावी स्त्री. (नाहवक) परभािाच्या वर डोलकाठीच्या कळशीजवळरे् (बह धा मोठ्या गलबताला 
लावण्यारे्) शीड : ‘गावी परबान जाया िंालें .’ –थोमारो ९·२३६. 
 
गावीक हव. सावचजहनक; गावरे् (शते, पािी, खर्च, पट्टी इ.). (राजा) 
 
गावुंडगो हव. गावात राहिारा. ( गो.) 
 
गाशा प . खोहगरारे् आच्िादन झकवा हबिायत; वरील अंगास सकलातीरे् झकवा बनातीरे् 
हनरहनराळ्या रंगारे् त कडे व आतील अंगास खारवे असे हशवनू केलेले द हेरी वस्त्र; पातळ गादी. [फा.] (वा.) 
गाशा गंुडाळिे – १. जाण्यासाठी आवराआवर करिे; आपले सामानस मान ग ंडाळून र्ालते होिे; पळून जािे 
: ‘प ण्यातले लोक र्ागंले व्यवहार् आहेत, ते आपल्या हातन लागिार नाहनत अशी खात्री होतार् स्वामननन 
तेथून आपला गाशा ग ंडाळला.’ –हन. २. मरिे. गाशा टाकिे – अंथरूि पसरिे (स्वार खोहगरावरर्ा गाशा 
हनजावयास घेतात त्यावरून) : ‘इकडे स्वारानंनही आपापल्या भाकरी खाऊन ते आता ंगाशा टाकून हवश्रातंी 
घेत उघड्ा पटागंिात पडले होते.’ –स्वप ९५. 
 
गास प . १. कसू, बाधं. २. खाटेरे् गात, बाजूर्ी लाकडे. (व.) 
 
गासडी  स्त्री. गठ्ठा; गाठोडे; मोठा बोजा. पहा : गठडी, गठाि 
गासिापूर करिे सहि. (काहीतरी र्ोरून, उपटून) पळून जािे. 
 
गाणसबानह जबरदस्त. 
 
गाह जमाव.पहा : गाहा 
 
गाहन न. ब डी; हशरकाव. [सं. गाहते] 
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गाहमापी प . खोली अजमावण्यारे् उपकरि. 
 
गाहा प . १. जमाव; २. तयारी; स्थान धरिे : ‘त म्ही आपले फौजेहनशी गाहा करून असिें.’ –शारो 
१·५. 
 
गाही स्त्री. हर्मटा. पहा : गावी 
 
गाही, गाहीदार पहा : नवाही, नवाहीदार : ‘गाही हदधली वदेानें ।’ –देप ८३. 
 
गाळ प . १. गदळ; मळ; घाि; केरकर्रा. २. हर्खल; रेंदा; राब; रबडी. ३. एखाद्या पदाथातून 
गाळून झकवा हनवडून अंश काढून घेतल्यावर राहहलेला अवहशष् भाग; वगळ. ४. साका; तळाशी राहहलेला 
भाग, अंश. [सं. गल = गळिे] 
 
गाळ स्त्री. पठार; मोठे मदैान. (गो.) 
 
गाळ, गाळी स्त्री. हशवी. पहा : गािी. (हि. देिे.) : ‘ऐहसआं देता ंगाळी ।’ –हशव ८७२. [सं. गाहल] 
(वा.) गाळ बसिे, गाळी बसिे– १. काहळमा लागिे. २. हशव्या खािे. 
 
गाळके न. हटपकागद. (क .) 
 
गाळि न. १. गाळण्यार्ी वस्तू. २. (ल.) थकवा; ग्लानी; द दचशा; गहलतावस्था (द खिे, दगदगीरे् 
काम याम ळे आलेली). ३. त च्िता; हतरस्कार; अव्हेर; अनादर. 
 
गाळि न. १. भाबंावलेली ल्स्थती; घाबरेपिा; ते्रधा. २. अस्ताव्यस्तपिा; अव्यवस्था; नासधूस 
(गैदीपिाम ळे कामार्ी झकवा पदाथार्ी). (वा.) गाळि उडिे – घाबरग ंडी होिे; धैयच नाहीसे होिे; 
गभचगहळत होिे. गाळि होिे – भीतीने गागंरून जािे. 
 
गाळि न. गाळिे; रव पदाथच ज्यातून गाळतात ते वस्त्र झकवा पात्र. 
 
गाळिा स्त्री. (क्व.) भीतीने उडालेली ते्रधा, गोंधळ; पळ काढण्यासारखी ल्स्थती; गाळि उडिे. 
 
गाळिावळ स्त्री. गाळण्यार्ाळण्यार्ी मज री. 
 
गाळिी  स्त्री. १. र्ाळिे; गाळिे; शोधिे. २. स्वच्ि करिे; गाळ काढिे; साफ करिे (हवहीर, 
तळे). ३. (सोनारी) मूस. (क . गो.) ४. नरसाळे; गळिी. पातळ पदाथांतील केरकर्रा काढून 
टाकण्याकहरता वापरायरे् वस्त्र झकवा हिरय क्त पात्र. 
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गाळिे उहि. १. वस्त्रातून झकवा हिरय क्त पात्रातून ओतून र्ाळिे; स्वच्ि करिे. २. (ल.) रि करिे; 
बाजूला टाकिे; परतहविे; घालहविे; वाटेला लाविे. ३. ढाळिे (अश्रू, केस, हपसे). ४. घालिे (अंडी). ५. 
वजचिे; वगळिे; टाकिे (मािूस, वस्तू, गोष्). ६. अंग काढून घेिे. ७. श द्ध करिे; र्कर्कीत करिे (धातूरे् 
हजन्नस हवस्तवात घालून). ८. यंत्रात दाबनू हपळून काढिे; तेल, अकच  काढिे (गहळतारे् धान्द्य, बी यारें्). ९. 
मळ, गाळ काढिे (हवहीर, तळे, धरि यातील) : ‘प्राज्य प्रीहतद िंालें  स हृदालंा गाहळलें  जसें आज्य ।’ –
मोसभा ७·३. १०. (अवसान हातपाय इ. शब्दास जोडून) धीर सोडिे; कर् खािे; खर्िे. ११. रस करिे; 
हवतळहविे; पातळ करिे. [सं. गालय] 
 
गाळिे, गाळािे  न. र्ाळिी; गाळिी. 
 
गाळपेरा  हव. धान्द्य पेरण्यालायक बनलेल्या गाळाच्या (जहमनी) : ‘सरकारी तलावातील 
गाळपेरा जमीन ३५ एकर लागवडीकहरता ंखंडाने देिें आहे.’ –के ९·९·१९४१. 
 
गाळवट, गाळवी  हव. रेंदा, दलदल, हर्खल असलेली झकवा नदीर्ा गाळ वाहून आल्याम ळे 
तयार िंालेली (जमीन). 
 
गाळवंड  न. गाळवट जमीन. 
 
गाळवी  हव. गाळ सारून बनलेली (जमीन.). 
 
गाळणशवी, गाळीणशवी स्त्री. झनदा; हशव्या; हशवीगाळ (हि. करिे, देिे). 
 
गाळसाळ प . रेंदा; हर्खल; कर्रा. [गाळरे् हद्व.] 
 
गाळंकार प . द खण्याम ळे आलेली ल्स्थती; गाळि. (गो.) 
 
गाळा प . १. मळ; गाळ; रेंदा; गाळल्यानंतर राहहलेला साका. २. नदीला पूर येऊन गेल्यानंतर 
काठावरील िंाडानंा अडकून पडलेला पातेरा, केरकर्रा; हर्खल; मळी. ३. स्वच्ि झपजलेला कापूस. 
 
गाळा प . १. खि; बहालातील जागा. २. र्ौकट इ. च्या गभारे् प्रमाि. ३. इमारतनच्या दोन 
झभतीमधील भाग; खोली; द कान. 
 
गाळागाळ स्त्री. १. वजचन; वगळिे; टाकिे. २. नाकब ली; नकार. ३. (ल.) वेर्िे; हनवडिे. 
[गाळारे् हद्व.] 
 
गाळाची माती (भगूोल) प राबरोबर वाहून आलेली माती. 
 
गाळीप्रदान, गाणळप्रदान न. हशव्या देिे : ‘समथच समथांसी (श्रीरामास) गाहळप्रदानें समर्मपती ।’ –सप्र 
३·७. 
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गाळीखोर, गाळ्यारा हव. हशवराळ; हशव्या देिारा. 
 
गाळीत न. गाळण्यारे् वस्त्र. 
 
गाळीव हव. १. गाळलेले; र्ाळलेले; वरे्लेले; स्वच्ि केलेले. २. हनवडक; हनवडून घेतलेले. ३. (ल.) 
उत्कृष्; र्ागंले. ४. (ल.) पक्का; हबलंदर; अट्टल; लबाड (ल च्चा, शठ, वडेा). (झनदाथी). 
 
गाळीव मूती, वस्तू सवच द ग चि एकत्र असलेला (मािूस); अट्टल सोदा. 
 
गाळेकंपास प . (स तारी) गळ्यारे् आतून बाहेरून माप घेण्यार्ा कंपास; कैवार. (को.) 
 
गाळेखेरे  न. अव. गोट्या उडहविे व िेंलिे (लहान म लारं्ा एक खेळ). 
 
गाळोटी  स्त्री. गाळवडं जमीन. (व.) 
 
गाळाँ प . रेशमी पातळ; वधूर्ी रेशमी साडी (दैव्); वधूवस्त्र. (गो.) 
 
गांग न. गंगेरे् पािी : ‘का ंबोध साडूंहन गागं ।’ –्ा १४·३५३. 

हव. गंगेरे्; गंगेसंबंधी : ‘आता ंहनवाळूहन कनकें  । भहरला गागंेंपीयखूें ।’ –्ा १६·१९७. [सं. गंगा] 
 
गांगउडा प . गदी; घोटाळा. पहा : गांगरडा (व.) 
 
गांगरडा, गांगडा प . आरडाओरडा; कोलाहल; गलबला. [ध्व.] 
 
गांगरिे, गांगारिे, गांगाविे, गांगिे अहि. भीतीने घाबरिे; गोंधळिे; स रे्नासे होिे; अवधान 
स टिे; पेर्ात पडिे; हदङ् मूढ होिे. 
 
गांगरपट्टी स्त्री. गडबड; धादंल; ताराबंळ; घोटाळा : ‘त्यारं्ी सोळा आिे गागंरपट्टी उडाली व 
त्यारं्ी प री फहजती िंाली.’ –हवद्याहभवृहद्ध १६०. 
 
गांगा हव. पाढंरा; ताबंसू िटा असलेला पाढंरा; शपेटीखाली व तोंडावर ताबंडा बाकी सवच पाढंरा – 
घोड्ार्ा रंग : ‘श द्ध र्श्ेत हनमचळ । त्रया विारे् केवळ । ते गागें घोडे ।’ –गीता १·७८४. [सं. गंगा]. 
 
गांगो प . गाव व गावातील ग रे यारें् रक्षि करिारी एक देवता; ग्रामदेवता. (राजा.) 
 
गांज स्त्री. ओरखडा. (गो.) 
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गांजिी, गांजिूक स्त्री. १. जार्िूक; त्रास; िळ; गाजंिे : ‘वाटे त्या धहरतील तूज तरुिी, होते 
मला गाजंिी ।’ –आकं ८. २. गाजंल्याम ळे होिारे द ःख. 
 
गांजिीचे गवत एक प्रकाररे् मसाल्यारे् गवत. 
 
गांजिे उहि. १. र्ैन पडू न देिे; िळिे; जार् करिे; यातना देिे. २. खनपटीला बसिे; हनकड लाविे; 
सक्तीने पाठ प रहविे. 

अहि. जार्, िळ, त्रास, होिे, सोसिे; गाजंिूक काढिे : ‘आडले गाहंजले पीहडले संसारन । त्यारं्ा 
तंू कैवारी नारायिा ।’ –त गा ८८३. 
 
गांजवा प . एक औषधी मूळ; काष्ठौषधी. 
 
गांजवा, गांणजवा  प . हपशवीसारखे जाळे (फळे वगैरे नेण्यारे्) : ‘मोहरी पावा गाहंजवा पाटन ।’ 
–हनगा १७. पहा : गजबा 
 
गांजा प . भागेंच्या िंाडार्ी वाळलेली फ ले, शेंडे, मंहजऱ्या, त रे. [सं. गंहजका] 
 
गांजा पहा :गांजवा, गांझा 
 
गांजीि, गांजीिमूस प . गाधंीलमाशी. (गो.) 
 
गांजूि न. क लूप उघडण्यारे् (हकल्लीहशवाय) एक हत्यार. (गो.) [पोत च.] 
 
गांजेकस हव. गाजंा ओढण्यारे् व्यसन असिारा; गंजेटी. 
 
गांजो, गांझी प . १. पक्षयाच्या शरीरातील अन्नार्ी हपशवी, कोठा. २. मािसाच्या पोटावरर्ी कातडी. 
(गो.) ३. पहा : गांझा 
 
गांज्या प . तलवारीच्या म ठीच्या मागे असलेले वाकडे, लाबं, शोभेरे् टोक. 
 
गांझा प . गाजंवा; गाजंा; आंबे इ. िेंलिीने गोळा केल्यानंतर ते ठेवण्यारे् जाळे; हारा; िेंला; सारिी. 
[फा. गिंना] 
गांड स्त्री. १. ग दप्रदेश; ढ ंगि. २. मलद्वार; बृहती; बोर्ा. ३. मागर्ी अथवा खालर्ी बाजू; बडू अथवा 
तळ (वस्तूर्ा). [सं. ग द] (वा.) गांड गुडाखू होिे – भीतीने दबनू बसिे; थंडी, पेटके वगैरेंनी आखडले 
जािे. गांड जड होिे – गर्मवष्ठ बनिे; शखेी र्ढिे. गांडतोंड हाती धरिे – बाहेरख्यालीस झकवा खाबपूिास 
प्रवृत झ होिे, सोकाविे; बदफैलीपिा व अहवर्श्ास ह्या दोन्द्ही गोष्ी करिे. गांड फाटिे – भीतीने गागंरिे; 
लेंड्ा गाळिे; गभचगहळत होिे. गांड फाडिे – कडक शब्दात दम देिे; भेदरून जाईल इतका दम देिे. 
गांड मारिे – १. ग दमथै न करिे. २. बृहती तंतरिे. गांड वळिे, गांडीवर रेघ ओढिे – मागे सरिे; नाकबूल 
करिे. गांड वाकडी करिे – नामोहरम होिे; माघार घेिे; तोंड र् कविे. गांडीचे गरगट होिे – पादडले 
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जािे; भसू पडिे; दमिे; थकिे. गांडीत संुठ फुकिे, गांडीत काड्या घाििे – १. एखाद्याला उते झजन देिे; 
भर, फूस देिे. २. (ल.) हशक्षा, फहजती करिे; पराभव करिे. गांडीवर घाव घेिे – कामकाजात फजीत 
होिे; अपमानाने मागे सरिे; पराभव पाविे. गांडीस हात पोचिे – वडील मंडळनच्या ताब्यातून स टून 
स्वच्िंदाने वागण्यास मोकळे होिे. 
 
गांडकिी स्त्री. गोिीच्या मागर्ा पट्टा; लेंडी. 
 
गांडगमाऊ हव. बेअकली; मूखच; नालायक. 
 
गांडगुडघा, गांडगुडघी, गाडंगंुडा स्त्री. प . गाडंीवर ग डघ्याने मारलेला ठोसा. (हि. देिे, मारिे, 
बसिे.) (वा.) गांडगुडघी मारिे – फहजती करिे; ढ ंगिावर ग डघे मारिे : ‘कोथळा हकल्ला फते झ करून 
हसमखानास गाडंग डघ्या मारून काढून हदला.’ –मसािोब ४१. 
 
गांडगुिामी स्त्री. मानहानीर्ी ख शामती; फार हाजंीहाजंी. 
 
गांडगोटा प . पाण्याच्या अभावी गाडं प सण्यासाठी वापरला जािारा दगड. 
 
गांडचोळिा प . र्ड्डी. 
 
गांडजोरा प . (अहशष्) मागून द जोरा; अन मोदन; फूस; (हि. देिे.) 
 
गांडणपटकी स्त्री. १. ढ ंगिावर ढ ंगि आपटिे. २. खेळीमेळी; दाटमतै्री. 
 
गांडपुशा हव. हलकट; नीर्; क्ष ल्लक; यःकहश्चत. 
 
गांडपोते न. जाडेभरडे वस्त्र. (क .) 
 
गांडबोिा प . ढ ंगिावर आलेले गळू; व्रि; क्षत. 
 
गांडभरू हव. (झनदावार्क) संपहत झमान; रव्यवान; धनवान; श्रीमंत. 
 
गांडमिी प . ग ह्य गोष् : ‘राग नको धरंू मनन । गाडंमिी सागंतों ॥’ –त गा ३००३. 
गांडमस्ती स्त्री. श्रीमंतीर्ा माज. 
 
गांडमांडूळ, गांडमहाडूळ  प . काडू; लाल रंगार्ा, द तोंडी, पावसाळ्यात उत्पन्न होिारा 
उरोगामी हकडा. 
 
गांडमैत्री, गांडमैणत्रका पहा : गांडणपटकी २ 
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गांडमोडी इरिे मािूस वाकले असता द मडून ढ ंगि िंाकले जाईल अशा पद्धतीरे् इरले. 
 
गांडमोडी मंुगी म ंगीर्ी एक जात. ही र्ालत असता हहरे् ढ ंगि मोडल्यासारखे हदसते. 
 
गांडर स्त्री. एक वनस्पती; वीरि; नीरतर. 
 
गांडरग  स्त्री. खोटा अहभमान, अहंकार; हरकामा तोरा, ताठा; बढाई. 
 
गांडर दुवा एक वनस्पती. 
 
गांडराऊ, गांडराव ू प . गाडूं; गाडंभराव;ू गंड्ा. 
 
गांडवळ  प .न. काडू. पहा : गांडमांडूळ (को.) 
 
गांडसुकाळ, गांडसुकाळा, गांडसुकाळ्या पहा : गांडराऊ, गांडराव ू
 
गांडा प . उसार्ा एक प्रकार. 
 
गांडा हव. १. खराब; बेढब; वाईट. (व.) २. वडेा; ख ळा. [ग .] 
 
गांडापूर  न. ग दद्वार : ‘गाडंापूर वाहू लागलें  ।’ –एभारूड. 
 
गांडाळ  हव. (अहशष्) १. मोठे क ल्ले झकवा ढ ंगि असलेली; पथृ जघना. २. जाहरिी; व्यहभर्ारी 
(स्त्री.). 
 
गांडीखािचे घोडे उपजीहवकेरे् साधन (नोकरी, व्यापार, धंदा वगैरे). 
 
गांडीव प . १. अज चनारे् धन ष्ट्य : ‘तेथ बेंबळ हात  गेला । गाहंडवार्ा ॥’ –्ा १·१९७. २. (सामा.) धन ष्ट्य. 
[सं.] 
 
गांडू, गांड्या हव. १. (हशवी) गंडस; गाडंमराऊ; षंढ; नप संक; गाडं स काळा. २. द दैवी; हतभागी; 
क र्कामार्ा; नीर् प्रतीर्ा; हलका. ३. नामदच; हभत्रा; असमथच. 
गांडूळ, गांडोळ न. काडू; दानवा. [सं. गण्डोल] 
 
गांडेणचरी प . िंािंंडा; एक प्रकारर्ा मासा. 
 
गांढे हव. द बचल; कमक वत. पहा : गांढ्या 
 
गांढेपि  न. द बळेपिा; हभते्रपिा; गाडूंपिा : ‘काय देवा नेिों आलें  गाढेंपि ।’ –त गा १२९०. 
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गांढ्या हव. (झनदाथी) गंहडया; गाडूं; हतभागी; कपाळकरंटा. पहा : गांड्या 
 
गांढ्याळ हव. हभत्रा; द बचल; गाढं्या : ‘देव गाढं्याळ देव गाढं्याळ । देखोहनया ंबळ लपतसे ।’ –
त गा ३७००. 
 
गांथि, गांथन स्त्री. कूड, साट इ. र्ी बाधंिी; ग ंफि, वीि; ग ंति (क ं पिाच्या उभ्या काठ्यारं्ी); 
िपरार्ी ओमि; वीि व कृती दोन्द्ही. [सं. ग्रथन] 
 
गांथिे उहि. १. गाथिीने बाधंिे; हवििे; ग ंफिे; ग ंतहविे. २. ओविे; माळ करिे. (गो.) [सं. ग्रथन] 
 
गांध स्त्री. (लहान) फोड; गाठ; टेंगूळ; आवाळू (म ंगी, माशी, गाधंील माशी, गोमाशी इ. च्या 
दंशापासून झकवा हपत झापासून िंालेले). (हि. उठिे) [सं. गंधाली] 
 
गांधट, गांधाड न. मोठी गाधं, गाठ (गाधं यारे् हवस्ताहरत रूप). 
 
गांधिी स्त्री. गाधंीलमाशी. पहा : गांधीि 
 
गांधवय न. गायन; गािे. [सं.] 
 
गांधवय िनन, णववाह १. वधूवराचं्या परस्पर संमतीने िंालेले लग्न; प्रीहतहववाह. पहा : अष्टणववाह : 
‘हववाह तंव बह तापहर । हपशार् गाधंवच आस री ।’ –एरुस्व ४·४२. २. (कायदा) स्त्री व प रुष यानंी परस्परावंर 
पे्रमाने मोहहत होऊन केलेला साकेंहतक हववाह. ३. पाट; म्होतूर. 
 
गांणधक हव. गंधकय क्त. 
 
गांधी प . गंधी; औषधी रव्ये हवकिारा; औषधहवक्या. [सं. गाहंधक] 
 
गांधीटोपी स्त्री. खादीर्ी घडीर्ी पाढंरी टोपी. महात्मा गाधंनच्या नावावरून हे नाव पडले. 
 
गांधीि, गांधीि, गांधीिमाशी स्त्री. क ं भारीि माशीसारखी हदसिारी माशी. ही र्ावल्याने गाधं उठते. 
या मधमाशासंारख्या टोळ्यानंी पोळे करून राहतात. यातही नर, माद्या व कामकरी माशा असतात. [सं. 
गंधोली] 
 
गांधीवाद प . महात्मा गाधंननी साहंगतलेले राजकीय व सामाहजक तत्त्व्ान : ‘गाधंीवाद म्हिून 
एक स्वतंत्र हवर्ारपद्धती आहे.’ –हवर्ार. 
 
गांधेि न. गाधंीलमाशी : ‘गाधेंले म्हिती आम रे् घर ।’ –दास १·१०·४२. 
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गांभीयय न. १. मनार्ी शातंी, स्थैयच, गंभीरता; भारदस्तपिा. २. खोली; ओंडी (पािी, आवाज, सूर 
यारं्ी). ३. भयकारकता; झर्ताजनक ल्स्थती. [सं.] 
 
णग 
 
णगअर प . इंधनाच्या वापरात वाढ न करता वगेामध्ये वाढ करण्यास मदत करिारी स्वयंर्हलत 
वाहनातील यंत्रिा. 
 
णगनगी स्त्री. लहान द बेळके; मेढ. (कर) 
 
णगचका, णगचणगचीत हव. मऊ आहि हर्कट; हर्कहर्कीत; मोकळा नव्हे असा (हशजहवलेला भात). 
[ध्व. हगच्] 
 
णगचकगदा प . एकत्र कालहवलेला, सरसरीत, खाण्यार्ा पदाथच; काला; बोडि. [क. हगज.] 
 
णगचणमट, णगचणमड स्त्री. १. हकजहबड हलहहलेली अक्षरे, हर्ते्र, आकडे, आकृती, गोष्; न वार्ता 
येिारे हलखाि; खरडिे; क रयामाजंरारे् पाय. २. खरडलेला, हर्ताड कागदार्ा त कडा. 

हव. १. ओरबाडलेले; ओरखडलेले; हर्डहबड हलहहलेले, ओबडधोबड केलेले (हलखाि, 
काम.) २. गोंधळारे्; भरमसाट; भरकटलेले (भाषि). [क. गीर्  = खरडिे, ओरखडा]  
 
णगचणमडिे अहि. पसारा करिे; इकडेहतकडे वाटेल तसे टाकिे : ‘गाद्याचं्या वळकट्या, धोतरे, शटच 
अशा वस्तंूनी ही खोली हगर्हमडलेली असते.’ –व्यंमाक २५५. 
 
णगचाड न. १. गदच िंाडी; दाट अरण्य. २. घनता; दाटी (अरण्य, िंाडी इ. र्ी). पहा : गचाड 
 
णगच्च हिहव. गच्च; दाट; गदच; खेटून; गदीने. (हि. होिे, भरिे, घालिे, लाविे, लागिे.) पहा : गच्च 
 
णगच्च पहा : णगचणगचीत 
 
णगच्चदाटी स्त्री. हनहबडदाटी; गदच; रे्प; गदी. 
णगच्ची स्त्री. (भोवऱ्यार्ा खेळ) भोवऱ्याच्या खेळात एक भोवरा द सऱ्या हफरत्या भोवऱ्यावर आपटून तो 
तसर्ा हफरत ठेविे. पहा : गुच्चा [क.] 
 
णगजगड  स्त्री. घासाघीस : ‘हैदरारे् वकील आपाजीराम श्रीमंतासी हगजगड करीत होते.’ –पेठे 
दभा २·२०. 
 
णगजगोळा हव. लगदा; हडर्का. (कर.) पहा : णगचका [क. हगजटी = सपक व हर्कट र्वीर्ा.] 
 
णगजणबज स्त्री. दाटी; गोंधळ. [का. हगहजहबहज] 
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णगजणबजिे, णगजणवजिे न. कारे्च्या व सोन्द्याच्या मण्यारं्ी माळ; गळसरी. 
 
णगजणबटिे अहि. खरडिे : ‘गोप्या पोरानं... हबल हगजहबटलं.’ –मक १९६०·९९. 
 
णगजणबड, णगजणमड पहा : णगचणमट 
 
णगजरा हव. घारा. (व.) 
 
णगजणवजिे न. गळ्यातील एक प्रकारर्ी माळ. 
 
णगटकडी, णगटकारी स्त्री. (संगीत) गळ्यातील कंप; कोिताही स्वर वाजवीत असता त्याच्या 
मागच्या व प ढल्या र्ार स्वरानंा िंटका देऊन उत्पन्न केलेला हमश्र स्वर. 
 
णगटकळी, णगटंगळी पहा :गटकळी, गटंगळी 
 
णगटणपट  स्त्री. द सऱ्याला न कळेल असे आपसातील हळू हळू बोलिे : ‘त म्ही दोन... अहधकाऱ्यानंा 
सावचजहनक जागेत हगटहपट करताना ऐकलेत...’ –दोहस ६०. (हि. करिे) 
 
णगटार न. एक तंत वाद्य. 
 
णगट्टी स्त्री. दगडार्ी बारीक खडी : ‘ते र् न्द्याच्या हनर्ममतीसाठी आहि रस्त्यावर हगट्टी म्हिून 
पसरण्यासाठी वापरण्यात येतात.’ –भाख ४४. 
 
णगठ्ठा प . खेळताना मारायर्ी मोठी गोटी वगैरे. पहा : घट्टा 
 
णगडगाप प . हलक्या जातीर्ा जोंधळा : ‘जोंधळा उमाप आला होता, पि तो काही नेहमीर्ा 
हगडगाप, ड करी, शाळू असला नव्हता.’ –उअं २०. 
 
णगडणगणडया, णगडणगणडआ प . वाद्यहवशषे : ‘स पहरवारें जय वाद्यें राय हगडहगहडआ गौम खे भेटी ।’ 
–धउ४७. पहा : णगडणबडी [ध्व. हगड] 
 
णगडणगडी स्त्री. (सोनारी)करिीसारखे एक हत्यार; याने भाडं्ाच्या हकनारीवर तोड्ाच्या 
आकारार्ी गोलाई मारतात. 
 
णगडणगडी, णगडणबडी स्त्री. एक वाद्य : ‘म खवातें सनया रसाळ । गजचती ढोल हगडहबडी ।’ –ह २२·२७. 
[ध्व.] 
 
णगडगे न. ससािा. (गो.) 
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णगडणबड हिहव. डवराच्या आवाजाप्रमािे (आवाज करिे.) [ध्व.] 
 
णगडणबडिे अहि. खरडिे; ओरखडिे; रेखाटिे. [क. गीर् , हगर्हबड] 
 
णगडणबडीत हव. हगर्हमड; खरडलेले; हर्रखोड्ा ओढलेले. 
 
णगडमंनया प . िंाडावरील एक प्रकारर्ा खेळ; सूरपारंब्या (बे.) [क.] 
 
णगडंगी स्त्री. दारूरे् द कान. (प्रा.ं) 
 
णगडी स्त्री. खाली रंुद पोट व वर अरंुद मान अशा आकारारे् भाडें; र्बं.ू 
 
णगड्ड, णगड्डा हव. ठेंगिा; ख जा. २. ठेंगिा व जाड; थपकट व बळकट. [क.] 
 
णगड्डबाविे हव. ठेंगू. (गो.) 
 
णगि प . कंपय क्त, अन नाहसक आवाजदशचक शब्द. [ध्व.] 
 
णगिणगि, णगिणगिा हिहव. १. ग िग ित; गात; आवाज करीत. २. नाकातील आवाजाने; गोंगावत. 
[ध्व.] 
 
णगिणगि स्त्री. १. नाकात बोलिे. २. ग िग ि; गाण्यार्ा, वाजण्यार्ा आवाज. ३. भ िभ ि; 
रडरडून मागिे. [ध्व.] 
 
णगिणगििे अहि. १. नाकात बोलिे; गेंगािा, नाकातील असिे. (शब्द, आवाज). २. ग िग िने; 
गािे; गोंगाविे (हर्लट, घ ंग रटे). 
 
णगिणगिा, णगिणगिीत हव. हिहव. १. सान नाहसक; नाकातील (उच्चार) २. अस्पष्; ग ळग ळीत. ३. 
गात; ग िग ित (डास). 
 
णगिणगिाट प . (हगिहगिर्ा अहतशय)१. ग िग िाट; गोंगाट; सवांर्ा हमळून मोठा आवाज (माशा, 
मच्िर, भ गंा यारं्ा). २. खिखिाट; घिघिाट; मोठा गोंगाट. ३. लाबंर्ा व अस्पष् गोंगाट (हवद्याथी झकवा 
लोकसमूह यारं्ा). ४. हगल्ला; त्रासदायक बडबड; कलकलाट. ५. लोकारं्ी ग िग ि, क रकूर. 
 
णगिणगण्या हव. गेंगािा; नाकात बोलिारा. [ध्व.] 
 
णगििे सहि. गििे; मोजिे. [सं. गग्] 
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णगिणमिचे, गिमिचे अहि. साहंगतलेले ऐकिे; दाद घेिे. (गो.) 
 
णगण्िाठे  न. पायलीर्ा ३२ वा भाग; अधे हर्पटे; कोळव.े (गो.) 
 
णगतसई, णगतसाई स्त्री. एक लहान व सरळ वाढिारे िं डूप. 
 
णगद, गीद, णगध, गीध न. हगधाड : ‘घारें हगदें बह तन येकमेकाथें िंोंबती ।’ –हिप  ३३·१५. 
 
णगद, णगदा प . वजनारे् एक माप. 
 
णगदवा, णगदावा प . घराच्या धाब्यावर पसरण्यार्ी (हवटाचं्या भट्टीतील) माती, र् रा; हवटकरारं्ी पूड. 
 
णगदळून  हिहव. खदखदून; हखदळून : ‘तेव्हा ती हगदळून हसली व म्हिाली...’ –आआश े३१. 
 
णगदा हव. फळातील गर. (िंाडी.) 
 
णगदाडा  प . १. केरकर्रा; घाि. (ना. व.) २. अपमान. (िंाडी.) 

हव. घािेरडा. 
 
णगदार न. झशप्यारे् अंग स्तान. (गो.) [पोत च.] 
 
णगदी स्त्री. नफ्यार्ा भाग; हहस्सेरशी. 
 
णगदीवारी स्त्री. कागदपत्रारं्ी पाहिी. – (तंजा.) 
 
णगधि न. एक औषधी वनस्पती. 
 
णगधाऊ  प . डोळ्यातील पू, हर्पडे इ. (खा.) 
 
णगधाड न. मृत जनावरारे् मासं खािारा पक्षी; गरुडवायले. [सं. गृध] 
 
णगधाडीमशीन न. (म रि) िापण्यारे् एक यंत्र; कोलंहबयन हँडपे्रस. 
 
णगनती स्त्री. मोजदाद. [झह.] 
 
णगनी स्त्री. पूवी इंग्लंडात र्ालिारे एक सोन्द्यारे् नािे. आता हे र्लनी नािे नसून फक्त हहशबेी आहे. 
यार्ी झकमत २१ हशझलग ठरलेली आहे. [पोत च. हगने] 
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णगनीघास न. उष्ट्ि प्रदेशात वाढिारे एक गवत : ‘दीडश ेवषापूवी आहफ्रकेतील उष्ट्ि प्रदेशातून 
आिून येथे रूढ केलेले हे (हगनीघास) गवत आहे.’ –वनश्री ४२४. 
 
णगन्ना प . खरवस; र्ीक (द धार्ा). (कर.) [क. हगण्ि] 
 
णगन्ना हि. ज मानिे. (िंाडी.) 
 
णगन्नी स्त्री. भारतात र्ालिारे एक ज ने धातूरे् नािे. यार्ी झकमत एक आिा होती. 
 
णगन्यानी हव. शहािा; ्ानी : ‘कोंबडा हगन्द्यानी उतार पडे याच्या कानी ।’ –जसा २०. 
 
णगबत स्त्री. झनदा; र्हाडी. (व.) [फा. गीबत] 
 
णगम न. अळवार्ी एक जात. 
 
णगमवस  स्त्री. १. उन्द्हाळ्यात बाहेरून पािी देऊन तयार केलेले (नार्िी, भात यारें्) शते. २. 
अशा तऱ्हेरे् पीक, धान्द्य. [सं. ग्रीष्ट्म] 
 
णगमवा, णगम्हवा पहा : णगमवस २ 
 
णगमाविे अहि. उन्द्हाळ्यातील त्रासाने (र्ारा, पािी याचं्या अभावाने) मलूल होिे, स किे, 
रोडाविे (पशू); उन्द्हाळा बाधिे. (राजा. क .) 
 
णगमाळा  प . उन्द्हाळा : ‘आपदेर्ा मोडवा भगंला । आला आनंद  हगमाळा ।’ –हिप  २·५२·४८. 
पहा : गीम 
 
णगरकन, णगरकर, णगरणदनी, णगरणदशी हिहव. गरगरा; गरगर (भोवरा इ. वाटोळे हफरिे). [ध्व.] 
 
णगरकिे  अहि. गोल गोल हफरिे. [क. हगरी = हफरिे] 
 
णगरका  प . १. कापसातील सरकी काढण्यारे् यंत्र, जीन. २. फेरी; र्क्कर; हगरकाडंा. पहा : 
गरका 
 
णगरकाविी स्त्री. अहतशय वगेाने एका झबदूभोवती हफरविे, घ सळिे यासाठी वापरायरे् साधन. : 
‘द धातले ओषट हगरकाविीने बाजूला काढल्यावर...’ –वनश्री ९. 
 
णगरकांडा, णगरकांडी, णगरकंडा प .स्त्री. १. गरका; र्क्कर; भोवरी; वढेा; फेरा; वळसा. (हि. देिे, मारिे; 
घेिे, घालिे.) २. भोवाडंा; वाटोळा रस्ता; घेर. (हि. खािे, घेिे, घालिे, (उलट) बसिे, पडिे.) ३. 
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एखाद्या हठकािी जाऊन येिे; हेलपाटा. ४. (ल.) राहवडी प्रािायाम; र्पचटपजंरी. ५. (ल.) गोंधळ; घोटाळा; 
गळफाटा. (हि. पडिे). 
 
णगरकी स्त्री. १. पहा: णगरकांडा १, २. (हि. मारिे, देिे, खािे, घेिे.) २. भोवडं; घेरी. (हि. येिे.) ३. 
(गाण्यातील) कंप; तान. (हि. घेिे.) ४. िंपाट्यात गोल हफरण्यार्ी हिया. 
 
णगरके न. घेरी; घ रे; अपस्मार, फेफरे यारं्ा िंटका. (हि. येिे.) पहा : णगरणगरे 
 
णगरगटि न. दाट सारविे; हगरगटिे. (व.) 
 
णगरगटिे उहि. फासिे; सारविे (भाडंी, जमीन). (प्रा.ं) पहा : गरगटिे [क. गीर्  = खरडिे, 
हगरू = ओरखडिे] 
 
णगरणगटाणविे पहा :णगरणविे 
 
णगरणगर, णगरणगरा हिहव. गोलगोल; भोवताली (हफरिे, भोवडंिे). [ध्व.] 
 
णगरणगरिे अहि. १. सभोवार हफरिे; गोलगोल हफरिे; वाटोळे भोवडंिे. २. गरगरिे; र्क्कर, भोवळ 
येिे; हफरिे (डोके). [क. हगहरहगहरहतरग ] 
 
णगरणगर माथा एकमेकारें् हात धरून गोल हफरण्यार्ा म लारं्ा खेळ. 
 
णगरणगर मासा प . गोल हफरून खेळण्यार्ा म लनर्ा एक खेळ. 
 
णगरणगराट प . हफरिाऱ्या र्ाकार्ा होिारा आवाज : ‘त्याच्या सायकलच्या र्ाकारं्ा हगरहगराट 
वामनरावाचं्या कानी आला.’ –जाहंद ३१. 
 
णगरणगरी स्त्री. घेरी; मूच्िा; भोवडं. (हि. येिे.) : ‘तशा संधी हािी नर शर तयानें हगरहगरी ।’ –
वामन हवराट ७·१६९. 
णगरणगरे, णगरणगरी न. स्त्री. १. खेळिे; लाकडी हकरहकरे. २. हवनेे हफरिारे कागदी हभरहभरे. 
 
णगरणगरे  न. एका खाबंावर एक लहान लोखंडी काबं गरगर हफरवनू खेळण्यार्ा ज गार. (गो.) 
 
णगरकगडा प . १. मािसारं्ा गराडा; पहा : गरका, णगरकांडा. २. (ल.) भेसळ; हमसळ; हखर्डी; 
काला (अनेक वेगवगेळ्या वस्तंूर्ा). 
 
णगरगोट  प . उडता पतंग खाली पाडण्याकरता लहान दगडाला दोरा बाधूंन केलेले एक साधन. 
(ना.) 
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णगरचटिे उहि. जमीन, भाडंी खसखसा घासिे; हगरगटिे. (प्रा.) 
 
णगरजाघर न. र्र्च. [पो. इगे्रजा] 
 
णगरटी स्त्री. १. हघरटी; प्रदहक्षिा; वळसा; फेरी. (हि. घालिे.) २. फेरी; हगरकी; भोवरी. ३. (ल.) 
हघरट्या; येरिंारा; जा ये; फेरे. 
 
णगरड, णगरप प . मगज; गर. (गो.) 
 
णगरि, णगरिी स्त्री. कापसारे् सूत काढण्यार्ा, गठे्ठ बाधंण्यार्ा, दळि दळण्यार्ा इ. कारखाना; 
सामान्द्यतः यंत्रावर र्ालिारा उद्योग. 
 
णगरिगाव प . हगरण्या व कारखाने असलेला शहरार्ा भाग. 
 
णगरिूळ  प .स्त्री. खरजेवर वापरले जािारे एक वनस्पतीरे् मूळ. 
 
णगरदनी  स्त्री. उशी. (गो.) पहा : णगरदी 
 
णगरदा स्त्री. खीर : ‘आत शोभती हगरदार्ी वाटी ।’ –जसा ४९५. 
 
णगरदा प . १. ह क्याच्या खालर्ा लहान गाहलर्ा, बैठक. २. हगदी; उशी. ३. घेरा; गराडा. [फा. हगदा] 
 
णगरदार  हव. मासंल, गर असलेले (फळ). 
 
णगरदी स्त्री. १. लहान वाटोळी उशी. २. (ल.) ठेंगिीठ सकी, ग बग बीत स्त्री. [फा. हगदा] 
 
णगरपथा  प . घोड्ाच्या हशरा आखडिारा एक वाय रोग; वात. – अर्श्प २·१८२. 
णगरफतार, णगणरफतार, णगरफदार, णगणरफदार, णगरफ्तार  हव. १. अडकलेला; कैदी; बद्ध; 
बदंी. (हि. करिे). २. हनमग्न : ‘तोपयंत यार् मनस ब्यातं हगहरफदार आहो.’ –मइसा १·९७. ३. 
हववरं्नामग्न; झर्तात र. [फा.] 
 
णगरफतारी, णगणरफतारी, णगरफदारी, णगणरफदारी  स्त्री. १. अटक; कैद; बदंी; बधंन. २. 
हववरं्ना; काळजी; झर्ता : ‘आम्हासंारखे आहेत ते हगरफदारनत मग्न असतात.’ –ऐलेसं १·३९. [फा.] 
 
णगरबडिे, णगरणबडिे अहि. १. माखले जािे; लडबडिे; बरबटिे, २. खरवडिे. 

उहि. माखिे; सारहविे (हर्खलाने) : ‘जैसें बाभ ळीर्ें खोड । हगरबडूहन जाती सरड ।’ –्ा 
१३·५६२. (व.) 
 
णगरबडा  प . सारवि. (व.) 
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णगरबाळिे, णगरवाळिे अहि. ओलसर होिे; गारठिे; ओला होिे : ‘सकाळच्या पारी हरी कशानं 
हगरबाळीला ।’ –जसा ४४९. 
 
णगरबुजिी हव. ख जी; ठेंगू (म लगी). (गो.) 
 
णगरबुजी स्त्री. पोफळीच्या िंाडाच्या गाभ्यातून हनघिारा र् रा : ‘स्वाहमयार्ी अन ग्न्द्या न्द्हव ेतहर । 
हगरब जी पि न पडे भमूीवहर ।’ –हिप  ८·११४. 
 
णगरबॉ प . सामता. (गो.) 
 
णगरभी स्त्री. पोफळीच्या झकवा स पारीच्या िंाडाच्या गाभ्यातून हनघिारे झशपूट, त रा, किीस. (राजा.) 
[सं. गभच] 
 
णगरमाळ हव. डोंगरावरील नापीक, पठारार्ा (प्रदेश). 
 
णगरणमट, णगरमीट न. करार; म दतबदंी (मज रारं्ी). 
 
णगरणमटिे अहि. गोल गोल हफरिे : ‘एकट्याच्या भोवती रात्र हगरहमटते.’ –ध्र पद ८१. 
 
णगरमीट, णगर्णमट  न. एक प्रकारर्ा सामता; भोक पाडण्यारे् एक हत्यार. 
 
णगरव, णगरवी, णगरो न. गहाि. [फा.] 
 
णगरविी  स्त्री. अक्षरवळिी; घोटिी. 
 
णगरविे  सहि. बाहेर काढिे; पकडिे : ‘एक टोळ काटकीच्या शवे्याला बाधूंन ती हबळात घालून 
खेकडी हगरवताना ते हदसत.’ –आआश े१७३. 
 
णगरणविे  उहि. १. वळहविे; हकत्त्यातील अक्षराचं्या वळिावरून (शाईत न ब डहवता) लेखिी 
हफरविे; घोटिे. २. (हकत झा) (ल.) सारखे वागिे; बरह कूम करिे. 
 
णगरंदार, णगरंबार हव. श्रीमंत व तालेवार (मन ष्ट्य). 
 
णगरा प . १. ग्रह. पहा : णगऱ्हा. २. भ तावळ. [सं. ग्रह] 
 
णगरा, णगऱ्हा प . १. दीड तसूरे् (गजार्ा एकर्वदाशं झकवा एक सोळाशं भाग) कापड वगैरे 
मोजण्यारे् साधन : ‘तोफ लाबंी दहा गज दोन हगरे आली.’ –मइसा ७·२६६. २. त कडा. (व.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णगरा प . संकट : ‘ग्रह उच्चटले शहन पालटले आता दूर येथोहन हगरा ।’ –ऐपो १९. 
 
णगरा स्त्री. वार्ा; भाषा; वर्न; वािी. [सं.] 
 
णगरागोटा प . व्याधी. (िंाडी.) 
 
णगराडा  प . अव. आय ष्ट्य. (िंाडी.) 
 
णगराि न. ग्रहि. (र्रं-सूयच ग्रहि.) [सं. ग्रहि] 
 
णगरािी  स्त्री. १. संकट; ओिें; द ःख; वाईट हदवस : ‘लोकासं खर्ार्ी हगरािी फार आहे.’ –
मदबा १·७०. २. रुष्ता : ‘मजीस हगरािी येईल.’ –मइसा १०·२५३. ३. जेरी (हि. येिे); मेटाक टी : 
‘हकल्लेवालेहह हगरािीस आले आहेत.’ –मदबा १·२०७. ४. महागाई; द ष्ट्काळ : ‘लष्ट्करातं हगरािी फार म्हिून 
लोक बह त हैराि...’ –हदमरा २·१०. [फा. हगरानी] 
 
णगरामी  हव. श्रेष्ठ; पूज्य; थोर; मोठी; फार. [फा.] 
 
णगरावि, णगरवाि, णगरेवान न. अंगरख्यार्ा खादं्यार्ा भाग. [फा.] 
 
णगरावळ  स्त्री. अत्यंत रडके पोर. (राजा). 
 
णगराशा  प . ल टारूर्ा धंदा करिारी एक रजपूत जात : ‘तेथें ग जालझसग म्हिोन हगराशा 
होता.’ –भाब ३७. 
 
णगराशी, णगरासी  प . ग जराथेतील एक जमीनधारक जात. यानंा मराठे, वाटमारे, ल टारू 
समजत असत. 

स्त्री. हगराशारं्ा धंदा; वाटमारी. [सं. ग्रास] 
 
णगराशीचा णशरस्ता घाटातील हगराशी (हभल्लासारखी वन्द्य जमात) संस्थाहनकानंा हनधोक 
वहातूकीसाठी जो कर झकवा पट्टी देतात ती. 
 
णगरास प . हगराशारं्ा धंदा; लूट.पहा : णगराशी 

न. हगराशनर्ी टोळधाड, सम दाय, टोळी (ल टण्यास हनघालेली). 
स्त्री. हगराशी लोकारें् वतन : ‘हगरास पूवीप्रमािे आम्ही घेत आलो त्याप्रमािे महालकरी देत 

नाहन.’ –द बारो ५·१६४. 
 
णगरास प . घास : ‘देवानी र्ूळ आंजूळ घेतली. पहहला हगरास घेतला.’ –आलो ४५. 
 
णगरासपि न. १. ल टालूट. २. (ल.) स्वारी; हशकारी; मोहीम. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णगणर, णगरी प . पवचत; डोंगर. [सं.] 
 
णगणरकपाट न. डोंगरातील ग हा : ‘दरेदरक टें : हगहरकपाटें’ –लीर्पू १७. 
 
णगणरकंदर, णगणरकंदरा प .स्त्री. डोंगर-पवचतातील ग हा; दरीखोरी; कपार : हववर : ‘कपी साहंडती 
य द्धसंग्राम भमूी । हनघाले हगहरकंदरी वृक्ष ग ल्मी ।’ –म रामायि, य द्ध १६०. 
 
णगणरगीता स्त्री. येशूहिस्तार्ा पवचतावरील उपदेश. 
 
णगणरघोटी स्त्री. १. (म लारं्ा खेळ) ओवळ्याभोवळ्या; आळ्यामाळ्या. २. हगकी; फेरा; हेलपाटा. 
(हि. घालिे, करिे, लागिे.) 
 
णगणरजन प . डोंगराळ प्रदेशातील मूळ रहहवाशार्ा वशंज. 
 
णगणरजाघर न. र्र्च. हिस्ती धमीयारें् प्राथचनामंहदर. 
 
णगणरकपड प . (भशूा.) र्ोहोबाजंूनी हवभगं अथवा वळी असलेला व मध्ये उठून हदसिारा मोठा 
डोंगर. 
 
णगणरफ्तन मध्येर् हहराऊन झकवा पकडून नेलेला. 
 
णगणरबदार हव. गरीब; दहररी; संकटग्रस्त. 
 
णगणरभ्मि न. प्रवास. 
 
णगणररी, णगरी, णगरीणगरी, णगणरणवरी स्त्री. मूच्िा; घेरी; र्क्कर; भोवडं : ‘तेिें घाए हगहररी आली ।’ 
–हशव १०६६; ‘आले शहरातूंन गरकन िंरकन आली पहाता ंमज हगरी ।’ –पला ४·२; ‘हगरीहवरी आहि अंधारें 
।’ –दास ३·६·२६. [क. हगरी = हफरिे] 
 
णगणरस्तन झर्तािातं : ‘श्रीमंत दादासाहेबारं्ी स्वारी या प्रातंन आली त्याम ळे ते हगहरस्तन.’ –ऐलेसं 
९५७. 
 
णगरी स्त्री. १. हगरकी; फेरा; वढेा; वत चळाकार भ्रमि : ‘पारं्र्ार हगऱ्या मारीत अगदन दमून जहमनीवर 
बसतात.’ –हवि १०. २. घेरी; मूच्िा. 
 
णगरी प . (दसनाम) गोसावी जातीतील एक शाखा; भेद : ‘वाळकेर्श्रातस द्धा हगरी, प री, बरैागी 
लोकारं्ी वस्ती आहे.’ –हवनाभा ७. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णगरीघोटी स्त्री. १. हेलपाटा; खेटा; २. िंोका; हफरका. 
 
णगरीफदार सझर्त झकवा गकच . 
 
णगरीबदारी स्त्री. झर्ता; दीनल्स्थती : ‘त्याजकडे यास पाठवाव ेतरी हे आपले हगरीबदारीमध्ये फारर् 
आहेत. यास्तव पाठहवले नाहीत.’ –पेद. 
 
णगरीणवरी प . एक प्रकारर्ा रोग. 
 
णगरेबाज हव. हवते उडताना हगरक्या मारण्यास हशकवलेले (कबतूर). 
 
णगरेबान स्त्री. गळपट्टी. [फा.] 
 
णगरेस्तकाय स्त्री. श्रीमंती; ऐर्श्यच. (गो.) 
 
णगकांडा, णगकांडी, णगकी, णगर्णगर, णगटी पहा : णगरकांडा 
 
णगगोट प . १. स तारं्ी काटिाट. २. एक खेळ. (िंाडी.) 
 
णगदय हिहव. भोवती; सभोवार : ‘सवच फौजा हदल्लीरे् हगदच जाऊन रसद बंद करावी.’ –हदमरा १·२६६. 

स्त्री. १. पहरघ; घेर; सभोवतालर्ा प्रदेश : ‘नवशें रुपयारें् जमेर्ा गाव िंाशंी हगदीत तजवीज 
करिें.’ –ऐहट ३·५७. २. र्ौकी : ‘अल्ल्पष्नसाहेब यािंी शहराभोंवतन हगदच बसवनू...’ –मइसा १४·६४. 
[फा.] 
 
णगदयनवाई, णगदयनवाही स्त्री. १.(हकल्लाकोट याचं्या) भोवतालर्ा प्रदेश; आसमंतातील भाग : 
‘हगदचनवाईरे् गावं ल टून उद ध्वस्त केले.’ –मइसा १४·२०. २. भोवतालच्या प्रदेशारे् संरक्षि. [फा.] 
णगदयनवाजी प . गस्तकरी; हकल्लेकरी : ‘हगदचनवाजी गहनमाकडील अंताजी मािकेर्श्र आहे त्यास 
पसावें.’ –भाब २०. 
 
णगदयवारी स्त्री. १. पहा : णगदावरी. २. म शाफरी. (व.) 
 
णगदाब प . भोवरा. [फा.] 
 
णगदावरी स्त्री. १. जमवाजमव : ‘तंू बाहेर खेमे दाखल होऊन फौजेर्ी हगदावरी करावी.’ –मइसा 
५·७८. २. बदंोबस्त. ३. जकातवस ली; जकात बंदोबस्त. [फा.] 
 
णगदी स्त्री. १. लहान उशी; हगरदी. २. हकल्ल्याच्या घेरार्ा प्रदेश. ३. गस्त; घरटी; पहारा. [फा. हगदा] 
 
णगनी स्त्री. मूच्िा, भोवळ. (िंाडी.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णगऱ्या प . ग्रह : ‘तो सायबानं गगनात सोडलेला हफरता हगऱ्या!’ –जैत ५४. 
 
णगयारोहक प . एक िीडा म्हिून पहाड, डोंगरकडे र्ढिारी व्यक्ती; डोंगर, पहाड र्ढण्यार्ा िंद 
असलेली व्यक्ती. 
 
णगयारोहि न. डोंगर, पहाड इ. र्ढण्यार्ा िंद; एक साहसी िीडा. [सं.] 
 
णगरेबाज हव. १. हगरक्या घेिारा. २. नखरेल; स्वतःकडे लक्ष वेधून घेिारी; तरतरीत व देखिी. 
[फा. हगरहबाज] 
 
णगवयड स्त्री. कटकट. (गो.) 
 
णगवा, गाव्हा प . ढालीर्ा एक प्रकार. 
 
णगवीदगी स्त्री. १. हनष्ठा. २. अगत्य; पाह िर्ार : ‘मदचमािूस लोकासं हगर्मवदगी करून हकत्येकारें् 
पाहरपत्यर् केहलया उत झम आहे.’ –ऐहट २·७१. [फा.] 
 
णगऱ्हवाळ स्त्री. हगरावळ; हगऱ्ह्यार्ी पीडा; भ तावळ. पहा : णगऱ्हा ३. 
 
णगऱ्हा प . १. जलग्रह; पाण्यातील हपशार्. २. राहू (र्रंाला ग्रासतो म्हिून); ३. ग्रहि. ४. रोडके, 
भ तासारखे पोर. ५. (ल.) त्रास; कटकट; पीडा (एखाद्याला लागलेली). [सं. ग्रह] 
 
णगऱ्हाइकी, णगऱ्हायकी स्त्री. १. धंदा; व्यापार; वदचळ; वहहवाट (माल खरेदी-हविी करिारारं्ी 
द कानावर). २. माल घेिारा वगच, लोक. 
णगऱ्हाईक, णगऱ्हायीक प . न. माल खरेदी करिारा, सामान्द्यतः माल घेिारा वगच. [सं. ग्रह] (वा.) 
णगऱ्हाईक मरिे, णगऱ्हायीक मरिे– हगऱ्हाईक पटहवले जािे. णगऱ्हाईक मारिे, णगऱ्हायीक मारिे– 
आपल्याकडे हगऱ्हाईक ओढून घेिे, पटकहविे. 
 
णगऱ्हाि  न. ग्रहि. [सं. ग्रहि] 
 
णगऱ्हाद  हव. दारूने झिंगलेला. (गो.) 
 
णगऱ्हावळ स्त्री. भ तार्ी पीडा. 
 
णगऱ्हे पहा :णगऱ्हा, ग्रह 
 
णगऱ्हेपूजन न. लग्नाच्या वेळी केलेले ग्रहारें् (सूयच व इतर ग्रह यारें्) पूजन, ग्रहमख; ग्रहशातंी. 
[सं. ग्रहपूजन] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
णगऱ्या प . भतू : ‘एक हगऱ्ह्या बाटलीत भरून त्या जागेतल्या उंबराखाली प रला होता...’ –स्मगा २९. 
 
णगिका  प . गोंगाट; कल्ला; गलका : ‘शकंराला बघतार् सारे हगलका करून ओरडले.’ –
मािूस १८५. 
 
णगिकारी स्त्री. हर्खलमातीरे् बाधंकाम : ‘मध्यें प रविीस हगलकारी व धोंडे घालून प रविी भरतो.’ 
–वसमो. [फा. हगल=हर्खल] 
 
णगिकी, णगिची, णगिके पहा :घोसाळी, घोसाळे 
 
णगिके न. फाटक; दार; िंापा (काठ्या-कामट्यारं्ा). (खा.) 
 
णगिणगिी हव. ओलीझर्ब. (व.) [सं. हगल] 
 
णगिणगिीत हव. १. हबलहबलीत; गलगलीत; थलथलीत (अहधक हपकलेले केळे इ.) २. मऊ आहि 
दबदबीत (राड, गाळ). पहा : णगळणगळीत [सं. हगल] 
 
णगिचा  प . पठािारं्ी एक जात. 
 
णगिणबिे न. सरीसारखा एक दाहगना; हगजहबजले. (गो.) 
 
णगिा हव. १. ओला. २. थ लथ लीत. ३. पारं्ट, ओशट. (िंाडी.) 
 
णगिा, णगल्ला प . १. ओरडाओरड; गोंगाट; गडबड; गलबल : ‘येथें काहंन हगल्ला पडिार नाहन.’ –
मराहर्थोरा ३०. २. तिार; गाऱ्हािे; हफयाद; हनषेध. (हि. करिे, सागंिे, येिे, पडिे, होिे.) : ‘भटजीनन 
नानाप्रकारे इकडील हगला दरबारात हलहहला आहे.’ –ऐलेसं २·३२५. ३. हाकाटी; नालस्ती; झनदा. (हि. 
सागंिे.) ४. रडगािे (प्रपरं्ादी संबंधी). ५. दोष; ठपका : ‘या गोष्ीर्ा हगला आम्हाकंडे नाहन.’ –मइसा ७. 
[फा. हगला] 
 
णगिािी  स्त्री. आजचव; हवनविी : ‘सावकाराथञॅ जातो हन हगलाण्यो करून हदवाळ्येसर वायदो 
करून येतो.’ –मसाप २·२६९. (राजा. क ि.) 
 
णगिावस स्त्री. पािथळ जमीन : ‘जमीन हगलावस व कडधन व सदचभात येिेंप्रमािे.’ –समारो 
४·६०. [फा. हगल = हर्खल] 
 
णगिावा प . १. बाधंकाम िंाल्यावर ते ग ळग ळीत व सपाट हदसावे म्हिून त्यावर हदलेला माती, र् ना, 
हसमेंट इ. थर, लेप : ‘हतच्या आतल्या झभती तर ग ळग ळीत हगलावा केलेल्या होत्या.’ –व्यंमाक १३. २. 
झलपि; सारवि; म लामा (देिे, र्ढहविे). [फा.] 
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णगिाणशक्वा प . तिार; कागाळी : ‘न जािो, पूवी खोजीमक ली खानाहंन हगल्ला-हशक्वाही आमर्ा 
काय हलहहला असेल.’ –मइसा ६·६०२. [झह.] 
 
णगिास  प . ग्लास; पािी हपण्यार्ा पेला (कार्, धातू इ. र्ा). [इं. ग्लास] 
 
णगणिट, णगिीट  न. म लामा; पािी (र्ादंी, हपतळ इ. धातूला हदलेले); लेप.[इं. हगल्ट] 
 
णगिेगुजार, णगळूणगर हव. १. द खावलेला. २. रुष् : ‘हे वृत झ शहाजीस समजल्यावर बह ल हगलेग जार 
आहेत.’ –हदमरा २·२३. [फा.] 
 
णगिेगुजारी स्त्री. १. रुष्ता. २. तिार : ‘भवानी क ं वर ही दरबारास जाऊन खलबत कहरतात म्हिून 
बह त हगलेग जारीनें हलहहलें  होतें.’ –हदमरा २·२३. [फा.] 
 
णगिेफ, णगिीफ  प . अभ्रा (उशी, लोड, तक्या इत्यादीवरील); आच्िादन. पहा : गिेफ [फा. 
गलेफ] 
 
णगल्ली स्त्री. हवटी. (व. ना. काशी) [झह.] 
 
णगविे हि. शातं होिे. 
 
णगवस प . शोध : ‘कन संध्यासरोवरन । सारहसर्ा हगवसू । करु आला सोनेयार्ा सारसू ।’ –रुस्व ४७०. 
 
णगळणगळीत हव. गळगळीत; काठोकाठ; घळघळीत. [सं. गल] 
णगळणगळीत हव. ओलसर, ब ळब ळीत, हकळसवािा स्पशच असलेला : ‘ओलातून वळवळतात त्या 
हजवािूसारखा तो हगळहगळीत वाटू लागतो.’ –गािे ४३. 
 
णगळणगळीत हव. गळगळीत; बेर्व; पािर्ट; नीरस. [सं. गल् = हगळिे] 
 
णगळिे उहि. १. गट्ट करिे; गळ्याखाली उतरविे. २. (ल.) शोषनू घेिे; खाऊन टाकिे (पारा सोने 
शोषतो, भाकरी तूप शोषनू घेते त्याप्रमािे). ३. (ढग, राहू इत्यादीनी) ग्रासिे; व्यापिे; घेरिे : ‘गौतमपत्नी 
हगहळली होती जे पापतापशापाहन ।’ –भक्तमयरू केका ४. ४. लार् खािे. ५. दाबिे; दडपिे; आत कोंडिे; 
आतल्या आत रे्पिे (अश्रू, राग, द ःख). ६. (अपकार, अपमान, अपराध) सहन करिे; पोटात घालिे; 
प्रहतकार न करिे. ७. बळकाविे; लाटिे; ल बाडिे. [सं. गल् = हगळिे] 
 
णगळंकृत हव. हगळलेले; ल बाडलेले; बळकावलेले (धन, पैसा, ठेव). 
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णगळंकृत कन्यादान १. नवऱ्या म लाकडून पैसा घेऊन म लगी देिे. (हि. करिे.) २. एखाद्या 
म्हाताऱ्याला म लगी देिे (उिेश हा की म्हातारा जावई वारल्यावर त्याच्याकडून म लीला हवकून घेतलेल्या 
पैशाखेरीज त्याच्या मालमते झवर गबर व्हाव.े) 
 
कगट हव. द हेरी स ताच्या हविीरे्; भक्कम (ल गडे, कापड.) (कर.) [क.] 
 
कगडी स्त्री. १. खाली रंुद पोटारे्, लहान गळ्यारे् व अरंुद, र्बंसूारखे तीथच ठेवण्यारे् भाडें. २. सतेले. 
३. िंारी. – (तंजा.) [क.] 
 
कगती स्त्री. गिती; मोजदाद: ‘मािसारं्ी झगती ठेविें इत्याहद सूर्ना देण्यातं आल्या.’ –हव ४·९·१९३९. 
 
कगधी स्त्री. भतूकाळातील अहप्रय घटना : ‘िंालं गेलं पार पडन । नको काढू आता झगध्या ।’ –बगा ११२. 
 
कगध्यान  स्त्री. गाधंीलमाशी. (व.) 
 
कगध्यान  स्त्री. एक औषधी वनस्पती. (व.) 
 
कगवसि  स्त्री. उशीर्ा अभ्रा. पहा : गवसिी (गो.) 
 
कगवसिे  पहा :गवसिे : ‘जेंया ंवदेारं्ी आम्हा आश  । तेया ंहगवहसता ंजाले सायास  ।’ –हशव ८३. 
 
कगवसु प . हवस्तार. 
 
 
गी 
 
गी स्त्री. वािी; वार्ा; वर्न : ‘आठा ंप त्रातंें दे राज्यें प्रभ वन कहर सत्या गी ।’ –मोरा १·२०६. [सं.] 
गीझर प . (हव.)पािी तापहवण्यारे् हवजेवर, इंधनवाय ू (गसॅ) वर, सौरशक्तीवर र्ालिारे साधन. 
[इं.] 
 
गीडबीड, गीडबीडे न. एक वाद्य. पहा : णगरणबड: ‘दौडीर्ी गीडबीडी द टाळा ।’ –कृम रा ६५·३०. 
 
गीत न. १. गेय शब्दरर्ना : ‘गीतभाटीव तो श्रविन । किचजप  ॥’ –्ा १७·२९७. गीतारें् प्रकार दोन 
- गाधंवच व गान. २. गािे; पद : ‘स खगीत नृत्य तेथें मजलाही तोर् एक थारा हो ।’ –मोसभा १·३३. ३. गािे 
म्हििे; पद गािे. ४. दळताना झकवा लग्नात म्हितात त्या ओव्या. ५. पदार्ा िंद, वृत झ; िंदोबद्ध गाण्यातील 
एक भेद. 

हव. गाहयलेले; म्हटलेले. [सं. गै = गािे] (वा.) नावे गीत गािे – कोिी आपले कल्याि केले 
असता त्याच्या अपरोक्ष त्यार्ी स्त ती करिे. गीत गािे – १. द सऱ्याजवळ आपली सवच हकीगत सागंिे; 
रडगािे लाविे. २. तेर् तेर् सागंिे; एकर् धरून बसिे. 
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गीतकार प . गीते रर्िारा; पद्यलेखक; गािी हलहहिारा. 
 
गीतमात, गीतमान न. स्त्री. गायनाहद कला; गाण्याच्या (संगीतातील) मात्रा, अंतरा, हनयम 
वगैरे. 
 
गीतरचना स्त्री. हवशषेतः हर्त्रपट, नाटक, ध्वहनम हरका. इ. साठी र्ाल लावता येईल अशी गािी 
हलहहिे : ‘र्ालीवर गीतरर्ना करण्यार्ें हें बधंन...’ –प्रभात १७. 
 
गीतसाळ स्त्री. गायनशाळा : ‘गीतसाळ करी क डी । हकन्नरारं्ी ।’ –उगी २२. 
 
गीतसुड प . पोवाडा; हवजयगान : ‘तयार्ा गाहत गीतस ड  । हकन्नर पवचतन ।’ –रुस्व २५८. 
 
गीतस्वर प . मध र आवाज. 
 
गीता स्त्री. तत्त्वहववरे्नार्ा पद्यात्मक संवादरूप गं्रथ. 
 
गीणत, गीती स्त्री. १. एक िंद; आयेर्ा एक प्रकार; मोरोपतंी आया. यारे् र्ार र्रि असून पहहल्या व 
हतसऱ्या र्रिात प्रत्येकी मात्रा १२ व द सऱ्या व र्वर्थ्यात १८ मात्रा असतात. २. गािे; गीत. [सं.] 
 
गीतोपयोगी नाद (संगीत)ज्या नादात अखंडता, स्पष्ता व माध यच हे ग ि तसेर् प्रमािबद्धता असते तो नाद. 
 
गीद, गीध प . १. हगधाड : ‘कहरता ंरामनामस्मरि । गीध भक्षि करंू न शके ।’ –भारा हकल्ष्ट्कंधा 
१६·९०. २. घार. [सं. गृध] 
 
गीधधार प . हगधाडारं्ा सम दाय. 
 
गीम, गीम्ह प . उन्द्हाळा : ‘आकाश तर गीमासारखंर् तळपत होतं.’ –रात्रकाळी २३५. पहा :णगम 
(राजा क . गो.) [सं. ग्रीष्ट्म] 
 
गीमणदवस प . अव. उन्द्हाळा : ‘गीमहदवसातं मरत कडी हदसिारी नदी...’ –तोरि २७६. 
 
गीर स्त्री. रेघ. 
 
गीर प . गर; मगज; दळ; गाभा; सार. पहा : गर 
 
गीर प . सोरटी बैल; काठेवाडी गाई बलैारं्ी जात. 
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गीर अ. एक प्रत्यय; काम करिारा, कता या अथी नामाला जोडून येिारा प्रत्यय. जसे:– दस्तगीर, 
तमासगीर. पहा : गर, गार [फा.] 
 
गीदयपाषाि प . घोड्ार्ा एक रोग. हा पायाला होतो. – अर्श्प २·२५८. 
 
गीदयपेश हिहव. आसपास; सभोवार : ‘मौजे रीयारे् गीदचपेश दाहा कोसातं पािी नव्हतें.’ –पेद २·१५. [फा.] 
 
गीदयवारी स्त्री. जकातवस ली; जकातबदंोबस्त : ‘सबब बागाइतास गीदचवारी बसहवली आहे.’ –
समारो ६·२२७. [फा.] 
 
गीवाि प . देव; देवता. 

स्त्री. न. १. भाषा, भाषि, बोलिे : ‘बहळराम आहि जगज्जीवन । बोलती स्वगीरे् गीवाि ।’ –ह 
१४·१८३. २. दैवी भाषा; देवभाषा; संस्कृत भाषा : ‘गीवाि शब्द प ष्ट्कळ जनपद भाषाहर् देखता ंथोडी ।’ –
मोरोपतं स्फ ट आया (नवनीत पृ. २५४). [सं.] 
 
गीवाि, गीवािी  हव. ईर्श्री; दैवी; स्वगीय. 
 
गीवाि न. अंगरख्याच्या मानेर्ा (वस्त्रार्ा) त कडा. पहा : णगरावि, णगरवाि 
 
गीि प . गर; मगज; दल. पहा : गीर 
 
गीळ, णगळ प . गळ्यार्ी एक बाजू. (गो.) 
गु 
 
गुइरे न. ग वार्ा कपडा. 
 
गुखडी, गुखाड, गुखाडी स्त्री. सवचजि शौर्ाला जातात ती जागा; हगीनदारी. 
 
गुगि न. इंटरनेटच्या जाळ्यात सवात जास्त वापरली जािारी आहि नेमकी माहहती कमीतकमी 
वळेात शोधून काढिारी यंत्रिा. 
 
गुगुणिपीड ग ग्ग ळाच्या िंाडापासून हनमाि होिाऱ्या गोंदापासून हनमाि होिारा पदाथच. यार्ा उपयोग 
रक्तातील मेद कमी करण्यास होतो. 
 
गुगिी, गुगुिी गोिंदाजी (हिकेट)हळू पि फसवी गोलंदाजी; हगरकीबाज गोलंदाजी : ‘ग ग ली 
गोलंदाजीम ळें  प्रहसद्धीस आलेले ऑस्रेहलयन गोलंदाज...’ –के ४·२·१९४१. 
 
गुगुपंजर न. एक औषध; डोळ्यात फूल पडल्यास त्यावरील औषध : ‘ग ग पजंर झलबारे् रसातं 
घालून लावावें.’ –अर्श्प २·१२१. 
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गुगुळनृत्य न. धनगरार्ा एक नार् : ‘धनगरारं्ा केवळ नृत्यार्ार् – ग ग ळ नावार्ा प्रकार आहे.’ 
–मलो १९. 
 
गुगोबर प . हवष्ठा. (िंाडी) 
 
गुनगि प . दहक्षिेत झलगायतावंर बसवीत असत ते कर. 
 
गुनगुळ, गुगळ प . झलगायत लोकात हववाहापूवी करायर्ा एक हवधी. दोन फ टक्या मडक्यात हवस्तव 
घेऊन हमरविूक काढतात व नंतर ते फोडून टाकतात. (हि. काढिे.) (वा.) गुगुळ काढिे – भेद काढिे. 
 
गुनगुळ, गुगुळ, गुगूळ प . १. एक काटेरी िंाड. याच्या हर्कार्ा धूप करतात. हा स गंधी असतो. हे 
िंाड औषधी आहे. २. ग ग ळार्ा र्ीक; धूप : ‘जैं घे फ लागंधार्ा ग ग ळ  ।’ –्ा १७·२९८. [सं. ग ग्ग ल ] 
 
गुनगुळी  स्त्री. हत झीवले. 
 
गुघाि प . १. ग वार्ी घाि, द गंध; हगीनदारी. २. (ल.) अत्यंत द दचशा; अहनष्ावस्था; दैना. ३. 
घोटाळा; गैरव्यवस्था; गोंधळ (कारभार, संसार, वस्तू इ. र्ा). ४. नासाडी. (हि. होिे.) 
 
गुचकी स्त्री. १. उर्की. (राजा.) २. गटागंळी : ‘पोहिारहर् ग र्क्या खातो ।’ –दास १७·४·४. [ध्व.] 
 
गुचकुिा हव. लहान व गोंडस; हर्म कला. (को.) 
गुच्चा प . १. भोवऱ्यावर भोवरा मारून पडलेला अरीर्ा खोर्ा. (हि. मारिे.) पहा : णगच्ची. २. (ल.) 
पोर्ा; खोर्ा; खोलगा. ३. ब क्का; ठोसा; हर्मटा. ४. आट्यापाट्याच्या खेळातील ह लकाविी. [क. ग च्च ] 
 
गुच्चापािी न. म लारं्ा एक खेळ. 
 
गुच्ची, गुच्छी पहा : गुच्चा १, २, ३. 
 
गुच्छ, गुच्छक प . १. िं बका; गोंडा; घड; घोस; गेंद; त रा; गोटा (फ ले, पाने वगैरेंर्ा) : ‘िंाला धीर 
पहर पहरम्लान सखा जाहतप ष्ट्पग च्िक सा ।’ –मोभीष्ट्म १०·९३. २. माळ; हार; कंठा. ३. ज डी; ज डगा; जमाव. 
४. गवतार्ी पेंढी. [सं.] 
 
गुछिी स्त्री. अंगठा व करंगळी याभोवती वढूेन केलेली दोऱ्यार्ी हवहशष् आकारार्ी ग ंडाळी. 
 
गुज न. ग हपत; गूढ; ग प्त गोष्; रहस्य; ममच (हहत, हनज इ. शब्दाबरोबर प्रयोग) : ‘हें जीवीर्ें हनज 
ग ज ।’ –्ा ४·२८. [सं. ग ह्य] 
 
गुज न. माळ; हार : ‘ग जें हन मोत्यारं्न धहरत हनजकंठन स र्त रा ।’ –हनमा ३·७०. 
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गुज प . घोड्ार्ा एक रोग. हा ग डघ्याला होतो. – अर्श्प २·२८८. 
 
गुज, गंुज न. संकट; कोडे : ‘माताहपत्यावंर ग ज पडलें  ।’ –वसा ४३. (हि. पडिे.) [क. ग ंज  = 
ग ंता होिे] 
 
गुजगुज न. हळूहळू बोलिे; क जब ज. 
 
गुजगुज, गुजगुजे न. ग जग ज, ब गब ग वाजिारे एक वाद्य (नंदीबलैासह येिारे पागं ळलोक 
वाजहवतात ते) : ‘ग जग जें िंािंं नगारा उपागं ।’ –स्वाहद १०·२·४६. [ध्व.] 
 
गुजगुज, गुजगुजा हिहव. क जब जत; प टप टत. 
 
गुजगुजीत हव. गोंडस, स ंदर. 
 
गुजगोष्ट  स्त्री. ग प्त गोष्; मनातील बेत; व्यल्क्तगत अन भतूीवर आधाहरत प्रसन्न शलैीत वार्काशंी 
हहतग ज करीत हलहहलेला लहलत हनबंध; लघ हनबधं. 
 
गुजगौप्य हव. न. ग हपत; रहस्य. 
 
गुजिे, गुजगुजिे अहि. क जब जिे; प टप टिे; हळूहळू बोलिे : ‘आपिपयाहंर् ग जाव े। द जेनवीि 
।’ –गीता १·३००१. 
गुजर स्त्री. ग जरातमधील व्यापार, उदीम करिारी एक जात. [सं. ग जचर] 
 
गुजर प . कसातरी होिारा उदरहनवाह; जोगवि; हनवाह. पहा : गुजारा, गुजराि : ‘तीनश ेरुपये 
रोजातं ग जर होत नाहन.’ –हदमरा १·६१३. [फा.] 
 
गुजरगंुडी स्त्री.  ‘खेळकोटा’ – (तंजा.) 
 
गुजरिी, गुजरािी स्त्री. दाहगन्द्यावर रेंघोतळीने काढलेली बारीक रेघ, नक्षी. 
 
गुजरिी  स्त्री. नकासदारारे् हत्यार. 
 
गुजरिे  अहि. १. ग दरिे; (हदवस, काळ) कंठिे; घालहविे : ‘सहार्ार महहनें हतयें ग जरले 
प ण्यास येऊनी ।’ –ऐपो २७४. २. नाहीसे होिे (वैभव, संपत झी, सौंदयच). ३. मरिे. ४. ओढविे; येऊन बेतिे; 
कोसळिे. (आपत झी, संकट). [फा. ग जर] 
 
गुजरिे  उहि. १. ताब्यात देिे; स्वाधीन करिे; दाखल करिे (अजच इ.). २. कायम करिे; 
अहधहष्ठत करिे (ह िा, जागा). [फा. ग जर] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुजरध्वणन प . घ मून उठिारा आवाज : ‘भटोबासारं्ा भीक्षा शब्द ग जरध्वहन घोहळला उमटे’ –
स्मृस्थ २१९. 
 
गुजरवा  प . (सोनारी)दोन वाट्या जोडून तयार केलेला भोक पाडण्यापूवीर्ा मिी; भोक 
नसलेला मिी. (हि. उठविे, करिे.) 
 
गुजराज  प . ग ह्यारं्ा, रहस्यारं्ा राजा : ‘गौप्य ग जराज उमजलासे हहर’ –हनगा १९०. 
 
गुजराि, गुजरािी स्त्री. १. ग जर; ग जारा; कसातरी उदरहनवाह; कष्प्रद उपजीहवका : ‘आमर्ी 
ग जरािी र्ालेल.’ –मइसा १३·९४. २. कालके्षप. [फा. ग िंरान] 
 
गुजराि, गुजरािी न. स्त्री. नजरािा; भेट : ‘शहानशहानन मेहेरबानगी करून श्रीमंत प्रधानास 
जवाहीर, घोडें, हस्ती ग जरान केले.’ –मइसा ६·५०५. [फा. ग जरान] 
 
गुजराििे सहि. प्रहवष् करिे. पहा : गुजरिे : ‘अजी तजवीज करोन ग जराहिली आहे.’ –मइसा 
८·२०२. 
 
गुजरात, गुजराथ प . ग जराती भाषक बह संख्य असलेले भारतातील एक राज्य. (वा.) गुजरात 
रीतीने रडिे, गुजराथ रीतीने रडिे– खोटा शोक करिे. ग जराथी बायका िाती हपटून जसा आिोश 
करतात, तसा देखावा करिे. 
 
गुजराती मेवा रायिी हे फळ. 
 
गुजरी स्त्री. ताबंडे अंग व पाढंरे पटे्ट असलेले ल गडे : ‘पैठण्याहपताबंर ग जऱ्या शाल  सजेले ।’ –प्रला 
२८. 
 
गुजरी स्त्री. पायातील एक दाहगना : ‘र्रिन वाळे घागहरया । वाकी वर त्या ग जहरया ।’ –व्यं ५६. 
 
गुजरी हव. ग जरासंबधंी (वस्त्र, वषे इ.). 
 
गुजरी स्त्री. ग जर स्त्री : ‘ड डीवर ड डी । र्ाले मोकळी ग जरी ।’ –त गा २८७३. 
 
गुजरी हव. १. गोहजरी. २. (ल.) द ष्; वाईट : ‘भाऊ ग म्हिीतो घाल बहहिीला दूधभात । भावजय 
ग जरी म्हिती आज म्हशीने हदली लाथ ।’ –िंोपाळ्यावरर्ी गािी. 
 
गुजरी स्त्री. १. सायंकाळर्ा बाजार; सराफबाजार. (कर.) २. भाजीबाजार; मंडई : ‘सायंकाळ ग जरीर्ा 
समय.’ –हशहद २५१. [फा. ग ज्री] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुजरीतोडी स्त्री. (संगीत) एक राग. गानसमय हदवसार्ा द सरा प्रहर. 
 
गुजस्त  हव. ग दस्त; गत; िंालेले. [फा.] 
 
गुजागर  प . टाकंसाळीतील धातू गाळिारा. [फा. ग दाह्] 
 
गुजायश स्त्री. जमाव; जमवाजमव : ‘स्वारारं्ी ग जायश र्हंू महहन्द्यात नाहन, हे जािून तो 
दसऱ्यापावतेो दोहोकडील अमका जमाव द वाबातं उतरावयार्ी सबब हीर्.’ –ऐलेसं ४३५४. 
 
गुजार स्त्री. आदा; सोपविूक; देिे. (हि. करिे) : ‘त म्ही आपले परं्सहस्त्रीर्ा जो जमाल कराल तो 
मशार्मनलेसी ग जार करीत जािें.’ –मइसा १५·३७५. [फा.] 
 
गुजारत, गुजारती स्त्री. १. मध्यस्थी (मािसार्ी) : ‘तेंही... हनळो कृष्ट्ि यारें् ग जारतीनें हवहदत 
केलें  कन...’ –इमं १३१. २. (सावकारी) कायदेशीर हवद्यमानता; समक्षता; साक्ष. ३. (जमाखर्च) खडा, कीदच 
इ. त अम कारे् ग जारतीने (कडोन, माफच त याअथी) ग जारत अम क असे हलहहतात. 
 
गुजारतवार, गुजारतीवार हिहव. ग जारतीसह; कायदेशीर साक्षीसह. जसे:– ग जारतवार अज्या - 
पावत्या - तपासिी - वसूल - पट्टी. 
 
गुजारतहाय, गुजारतीहाय स्त्री. अव. (सावकारी) कायदेशीर साक्ष. 
 
गुजारा प . १. हनवाह; कालके्षप; योगके्षम. (हि. करिे, होिे.) पहा : गुजराि. २. गत; हहशबे; पवा; 
पाड. (व.) [फा.] 
 
गुजास्त स्त्री. स्वाधीन; सोपविूक : ‘माल ग जास्त करू.’ –ऐलेसं ७·३५७२. (हि. करिे.) [फा.] 
 
गुजी स्त्री. कालवड; वासरी; लहान गाय; गोजी. 
 
गुझरान, गुझार, गुझारत, गुझरी पहा : गुजराि इ 
 
गुटकन, गुटकर, गुटणदशी, गुटगुट पहा : घुटकन 
 
गुटकळी, गुटकुळी स्त्री. १. गर्कळी; ब र्कळी; गटंगळी; पाण्यात खालीवर होण्यार्ी ल्स्थती 
(ब डिाऱ्यार्ी). (हि. खािे.) २. लहानशी ढेकर; ग र्कळी; आवढंा; घशाशी येिे. [ध्व.] 
 
गुटका प . १. साधू, जादूगाराने हदलेली, तोंडात धरायर्ी गोळी; ग हटका. २. लहान गोळी (औषधार्ी, 
बदं कीर्ी). ३. लहानसा घोट; घ टका. [सं. ग हटका] 
 
गुटका, गुणटका प .स्त्री. लहानसे बाधंीव प स्तक, पोथी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुटकुिा, गुटंुगा, गुटुिा हव. ठेंगिाठ सका; आखूड पि मजबतू; गटू्ट. 
 
गुटगुटीत हव. १. वाटोळा; गरगरीत. २. लठ्ठ; प ष् (मूल, मािूस). 
 
गुटमळिे, गुटळिे अहि. १.घ टमळिे; अडखळिे; आशकंिे; गोंधळिे. २. गमिे; रेंगाळिे; क र्राई 
करिे. ३. धरसोड करिे; काकू करिे. पहा : गुपटिे 
 
गुटिांवचे, गुठिांवचे सहि. १. र्ोरिे; लाबंविे. (गो.) २. ग ंडाळिे. 
 
गुटिी स्त्री. लहान लाडू : ‘म लनना एक एक ग टली व एक एक र्हार्ा कप आिून हदला.’ –स्मृहर् ४८. 
 
गुटिी स्त्री. १. आंब्यार्ी कोय. २. लेंडी. (िंाडी.) 
 
गुटा, गुट्या प . १. औतार्ा एक प्रकार. २. बीनफासेर्ा व बीन जानवळ्यारं्ा क ळव. (वाई) 
 
गुटांवचे सहि. कापसातील सरकी काढिे. (गो.) 
 
गुणटका स्त्री. १. औषधी गोळी. २. गोटी; बदूैल. पहा : गुटका २ [सं.] 
 
गुणटकापात प . हर्ठ् ठ्या टाकिे; नशीब पाहिे. (हि. करिे.) [सं.] 
 
गुटी स्त्री. लहान म लानंा उगाळून द्यायर्ी घरग ती औषधे. [सं. ग हटका] [क. ग ट्टी = म लानंा द्यायरे् 
औषध] 
 
गुटी स्त्री. फळ येिारे पि फूल न येिारे एक मोठे िंाड. 
 
गुटेि, गुठेि न. स तार्ी ग ंजडी; झबडा. (गो.) 
 
गुटोळा हव. गोटोळा; वाटोळा; गोट्यासारखा; गोलाकार. 
 
गुठि स्त्री. दोन्द्ही ग डघ्यावंर आडवा मारलेला वार. 
 
गुठळी, गुठोळी, गुटळी, गुटोळी स्त्री. १. गोळी; गोळा (गोठलेले रक्त, द धातील-दह्यातील कवडी, 
आमटीतील पीठ इ. र्ा). २. गोळा; गाठ (झपजलेला कापूस, कापड यारं्ी). ३. गाठ; गळू. ४. हवष्ेर्ा खडा. 
५. कठीि भाग (प टक ळी, स्हत्रयाचं्या स्तनातील). ६. बी; आठोळी. [सं. गं्रहथल] 
 
गुठळेबाज हव. कामर् कार; अंगर्ोर. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुठा, गुठे, गुठो न. प . नागंरलेली शतेजमीन सारखी करण्यारे्, हडखळे फोडण्यारे्; जमीन साफ 
करण्यारे् शतेीरे् अवजार (औत). [क. ग ट] (वा.)गुठा घाििे, गुठे घाििे, गुठो घाििे– १. र् रडिे; 
फोडिे. २. त डवनू मळिे; र् रगळिे (वस्त्र इ.). 
 
गुठाविे, गुठाणविे उहि. नागंरलेली जमीन ग ठ्याने सारखी करिे. 
 
गुठेिी स्त्री. ग ठा. (क .) 
 
गुठेफळी स्त्री. पहा : गुठा (राजा.) 
 
गुठ्ठी स्त्री. गड्डी; ज डी : ‘िोटीशी ग ठ्ठी हतला म लाबाळारं्ी हमठ्ठी ।’ –एहोरा कोडी ८४. 
 
गुड प . गूळ. [सं.] 
 
गुड प . १. रास; गंज-गंजी (कडब्यार्ी, गवतार्ी). (व.) २. बहंदस्त ढीग. (खा.)[क. ग ड्ड = 
डोंगर] 
 
गुडगुड, गुडगुडा हिहव. ग डग ड, घ डघ ड, ग रग र (पोटातील गडबड, वाळलेल्या नारळातील 
खोबरे, शेंगेतील दािा, ग डग डीतील पािी याप्रमािे) आवाज होिारे. [ध्व.] 
 
गुडगुडिे अहि. ग डग ड असा (क्व. पोटात) आवाज होिे. [ध्व.] 
 
गुडगुडा, गुडगुडे हव. अंगापासून स टून ग डग ड असा होिारा (आवाज) 

प .न. स कलेला, आत वाजिारा नारळ; ग डग डे. (क .) हपकून वाळल्यानंतर फळाचं्या पोटातील 
अंश, गर. [ध्व.]  
 
गुडगुडी स्त्री. धूम्रपान करण्यारे्, तंबाखू ओढण्यारे् एक साधन; ह क्का : ‘ग डग डीर्ें पािी नव्हें मंदाहकनी ।’ 
–मध्व ४९९. [ध्व.] (वा.) गुडगुडी बंद करिे – जातीबाहेर टाकिे; वाळीत टाकिे. 
 
गुडगुडीत हव. लठ्ठ; फोफशा. पहा : गुटगुटीत 
 
गुडघा प . १. पायाच्या मध्यभागावरील साधंा; जानू; ढोपर. २. (ल.) आधार; पाझठबा; आश्रय.[सं. 
घोटक] (वा.) गुडघा देिे – आतून फूस झकवा प ष्ी देिे; हफतूर करिे; अडर्ि उभी करिे : ‘यानंनही 
बदनजर धरून अष्भयास ग डघा देऊन बखेडा कहरतात याप्रकाररे् वतचमान आहे.’ –पेदभा २९·१६९. गुडघे 
टेकिे – ग डघे टेकून बसिे; शरि येिे. गुडघ्यात मान घाििे, गुडघ्यात मान घािून बसिे – १. हताश, 
हनराश होिे, असिे. २. द ःखी असिे. गुडघ्यावर हात देिे, गुडघ्यावर हात येिे – १. ग डघ्यावर हात देऊन 
उठिे, र्ालिे; म्हातारपिाम ळे वाकिे. २. दमिे; त्रासिे; मट् ट्यास येिे; मरगळीला येिे. 
 
गुडणघल्यो हिहव. ग डघ्यावरून अट्टी मारिे. (को.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुडघी, गुडगी स्त्री. १. ग डघ्यापयंतर्ी हवजार; र्ोळिा : ‘ग डगी तंग वर कारं्ा जी ।’ –सला ३८. २. 
ग डघ्याला होिारा एक रोग. 
 
गुडघी स्त्री. (क स्ती) एक डाव. प्रहतपक्षाच्या ग डघ्याच्या वाटीवर व मागून ग डघ्याच्या लविीत आपल्या 
डाव्या झकवा उजव्या पायार्ा जोराने ठोसा मारिे. 
 
गुडघीमेट, गुडघेमेट स्त्री. १. (बलैगाडी) रेताड जमीन फ फाट्यार्ा रस्ता, र्ढि इ. हठकािी बैल 
प ढील पायाच्या ग डघ्याने र्ालतात त्याला म्हितात. २. थकवा; थकून ग डघ्यावर बसिे : ‘हपकलं हपकलं 
जन बोलत क ठं क ठं नंदी आलेत ग डघीमेंट’ –ममा ९३. (हि. येिे) 
 
गुडिे अहि. बेताला येिे; टेकीला येिे; संम ख होिे (मरिाला). (को.) 
 
गुडिे पहा : गुढिे 
 
गुडदा प . ग दा; तरवारीसारखे पाते असलेली लोखंडी गदा. [फा. ग जच] 
 
गुडदा प . केसारं्ी हवहशष् रर्ना. (कर.) 
 
गुडदा प . बकऱ्याच्या पोटातील एक खाण्यालायक मासंार्ा गोळा. 
गुडदािी स्त्री. एक मासा; तेपडी. 
 
गुडदािी, गुडधािी,गुडदानी, गुडधानी,गुडधान स्त्री. हर्क्की; ग ळाच्या पाकात पाकहवलेले र् रम रे, 
दािे, राजहगऱ्याच्या लाह्या वगैरेर्ी हमठाई. [सं. ग ड + धाना] 
 
गुडदाविी स्त्री. पायाने रे्र्िे; त डविी; ध स्ताविी .(क . गो.) 
 
गुडदाणविे, गुडदणविे, गुडधाणविे उहि. रे्र्िे; ठेर्िे; त डहविे; अस्ताव्यस्त करिे; स रक त्या 
पाडिे; हर्रडिे; र् रडिे. पहा : गुधडिे 
 
गुडदी स्त्री. बरू्; बोळा; दट् ट्या; दडा; िंाकि (आतील पदाथच बाहेर पडू नयेत म्हिून दौत, बाटली इ. 
च्या तोंडावर बसहवतात ते लाकूड, कार् इ. र्ा त कडा). [का. ग डस = बदं करिे] 
 
गुडदू हव. ठेंगिा आहि जाड; गटू्ट; हगड्डा व लठ्ठ. 
 
गुडबुजे न. एक वाद्य : ‘गीडबीडन सावरेी । ग डब जन द टाळा ।’ –कृम रा ७७·२९. [ध्व.] 
 
गुडरा प . िंाडाभोवतीरे् क ं पि. (िंाडी.) 
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गुडवे न. उडव;े गंजी. पहा : गुड (गो.) [क. ग डी] 
 
गुडशस्त्र हव. मटन खािारा. 
 
गुडसी स्त्री. ‘िंोपडी’ – (तंजा.) 
 
गुडा प . १. ग ढीपाडवा. २. ग ढीपाडव्यार्ी ग ढी. (व.) 
 
गुडाका स्त्री. आळस; हनरा; िंोप. [सं.] 
 
गुडाकू पहा :गुडाखू 
 
गुडाखू स्त्री. १. गूळ, केळी इ. हमसळून केलेली तंबाखू. २. रोगट हपकाच्या पानावंर झशपडायर्ा तंबाखूर्ा 
काढा. ३. (ल.) ते्रधा; हतरपीट; द ःखपूिच ल्स्थती; द दचशा. [सं. ग डक] (वा.) गुडाखू काढिे – खरडपट्टी 
काढिे. गुडाखू वळिे – घबराट होिे : ‘परंत  त्या हबर्ाऱ्यार्ी आतल्या आत ग डाखू वळली.’ –भहद ३९२. 
 
गुडार न. जाजम; िंोऱ्या; पालपटे्ट; तंब ू(लहान). [क.] 
 
गुडाि न. कें बळारे् लहान घर; खोपट. [क. ग डल  = कें बळार्ी िंोपडी] 
गुडीगार  प . र्दंनाच्या लाकडावर नक्षीकाम करिारे. (व.) 
 
गुडीगुडी हव. ग ळम ळीत. [इं. ग ड] 
 
गुडीगुप  हव. कोिाला कळिार नाही असा : ‘आमच्या खोलीत हतने एक ग डीग प अशी द सरी 
खोली तयार केली.’ –आआश े१८०. 
 
गुडीगूप  हिहव. ग पर्ूप : ‘(हर्मिी) ग डीगूप पखं हमटून बसली.’ –गाधंारी ७०. 
 
गुडीपाडवा पहा : गुढीपाडवा 
 
गुडुप, गुडूप हव. गडद; गदच; दाट (काळोख) : ‘एथें ग ड प अंधार पडला.’ –कम ३·९३. 

न. अहतशय अंधार. [क. ग ड प  = लोखंडार्ी काबं] (वा.) गुडुप णनजिे, गुडूप णनजिे– 
डोळ्यावंरून पाघंरूि घेऊन स्वस्थ हनजिे. 
 
गुडंुब, गुडंुबा, गुडूम न. गळू. पहा : गुळंुब 
 
गुडूची स्त्री. ग ळवले; गरूळ. [सं.] 
 
गुडॉ प . पािी उपसण्यारे् साधन; तेढा; ओकती. (गो.) 
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गुड्डी स्त्री. बरू्; ग डदी. (गो.) [सं. गूड] 
 
गुड्डी स्त्री. ग प्त कारस्थान; कूट; कट. (गो.) 
 
गुड्डी स्त्री. बाह ली. [झह.] 
 
गुड्डिासाव न. कारस्थान. (गो.) 
 
गुड्डड  हव. १. ठेंगिा व जाडजूड; हगड्डा. २. पत्त्याच्या खेळातला ग लाम. [क. ग डु्ड = म लगा, हशष्ट्य, 
ख जा] 
 
गुढ न. मयादा; आवरि : ‘अधोध्वच ग ढें काढी ।’ –्ा १८·७३९. 
 
गुढ न. ग डघा. 
 
गुढगा पहा : गुडघा 
 
गुढगेणमठी स्त्री. पाय द मडून, ग डघे पोटाशी घेऊन त्यानंा घातलेला हातार्ा हवळखा : ‘पि अमीन 
ग ढगेहमठी देऊन बसला होता.’ –सीए ५१. 
 
गुढिे, गंुढाळिे  उहि. व्याप्त होिे : ‘जी भतून भतूळ माहंडलें  । जैसें नक्षत्रन गगन ग ढलें  ।’ –्ा 
११·२८६. िंलू पाघंरिे; पहा : गंुडिे, गंुडाळिे [सं. ग ंठन] 
 
गुढन न. कापिी केल्यानंतर धाडं्ाचं्या किसासंह पेंढ्या बाधंिे. (व.) [सं.ग ंठन] 
 
गुढर, गुढार न. १. हत झीरे् खोगीर; कवर् : ‘एक हस्ती ग ढर घालीत ।’ –उषा ८२०. २. हौदा; 
अंबारी : ‘रत्न-र्ाकें  स विच ग ढार । माजी शोभला लक्षमीवर ।’ –म सभा १·६५. ३. डेरा; राह टी; पाल : ‘जैसें 
होहत ग ढरंू । अनंगारे् ॥’ –हशव २९०. [सं. ग ड = हत झीरे् कवर्] 
 
गुढा प . १. कंबरेभोवती वस्त्रघट्ट राहण्यासाठी खोवतात तो वस्त्रार्ा भाग; कनवटी. (व.) २. 
देवकस्थापनेच्या वेळी मंडपाला बाधंलेले फडके; म हूतचमेढीरे् फडके. ३. पताका; िंेंडा. 
 
गुढा प . दगड. 
 
गुढार न. परर्िाला हभऊन गावकरी लोकानंी केलेले पलायन; दंग्याम ळे पळून आलेला 
मन ष्ट्यसम दाय. 
 
गुढार न. कोडे; रहस्य; ग ह्य गोष् : ‘त का म्हिे तंूहर् हनवडी हें ग ढार ।’ –त गा ९३७. [सं. गूढ] 
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गुढार न. १. पाल; खोप; िंोपडी. पहा : गुढर. २. पालपटे्ट; हाथरी; जाजम. (कर) [क. ग डार] 
 
गुढारिे  उहि. १. आच्िादिे; िंाकिे. २. सज्ज असिे, ठेविे; सजहविे : ‘गाढा वीर ग ढारल्या 
हनजरथन संमूढ आरूढला ।’ –आहवर्श्ाय् २५. ३. कवर्, वस्त्र घालून सजहविे (हत झी) : ‘त्यामागे शमदमाहद 
। मत झागं ग ढारले योगहसद्धी ।’ –स्वाहद १०·२·५७. [सं. ग ढ] 
 
गुढाव प . १. गौरव. २. ग ह्य. 
 
गुढी स्त्री. १. वषचप्रहतपदेला उभारायर्ा ध्वज (आंब्यार्ा मोहोर, झलबार्ा टाहाळा, उंर्ी वस्त्र, गाठी व 
एक भाडें यासह काठीला बाधूंन उभारतात तो). (त्यावरून) आनंदप्रदशचनाथच उभारलेली ध्वजा, पताका : 
‘तव आत्मा उहभताअे ग ढी । रोमारं्हमयें ।’ –हशव ६०. २. देवाला काही प्रश्न वगैरे हवर्ारायरे् िंाल्यास गोटी, 
फूल, तादूंळ वगैरे हर्कटवतात व प्रसाद झकवा कौल मागतात ती. [क. ग डी] (वा.) गुढी उजवी देिे – 
हवनंती मान्द्य करिे; अन कूल कौल देिे. गुढी डावी देिे – हवनंती अमान्द्य करिे; प्रहतकूल कौल देिे. गुढी 
उभारिे – प्रहसद्धी पाविे; कीर्मतवतं होिे; हवजय हमळविे. 
 
गुढी स्त्री. १. देशातंराहून आलेली मृत्यरू्ी बातमी. २. (सामा.) बातमी; वतचमान; हनरोप : ‘हवजयार्ी 
सागें ग ढी ।’ –्ा १४·४१०. 
गुढी स्त्री. १. अढी; द मड; फासा (हपळताना दोरीला पडिारा). (हि. पडिे). २. स रक ती; घडी 
(वस्त्राला पडिारी). [सं. गं्रहथ] 
 
गुढी स्त्री. भगत घ मू लागला म्हिजे त्याच्याप ढे गहू, स पारी, पैसे ठेवतात ती माडं. (खा.) (वा.) गुढी 
परजाविे – हातात गहू घेऊन हवर्ारलेल्या प्रश्नानंा भगत उत झरे देतो त्याला म्हितात. 
 
गुढी स्त्री. खोपटी; िंोपडी; पाल. पहा : गुढर, गुढार : ‘ग ढ्या घाल हनया वनन राहंू, म्हिा त्यातें ।’ –
प्रला १९. 
 
गुढीकारू प . हनरोप्या; जासूद : ‘ग ढीकारु प ढें पाठहवला ।’ –काहलका १७·२१. 
 
गुढीपाडवा प . वषचप्रहतपदा; र्ैत्र श ॥ १; एक सि. या हदवशी ग ढी उभारतात. साडेतीन म हूतांपैकी 
एक हदवस. शाहलवाहन शकार्ा वषारंभ या हतथीपासून होतो. 
 
गुढे न. १. गावकऱ्यानंी काढलेला पळ. पहा : गुढार न. (हि. उठिे, पळिे) २. आपले घरदार, 
मालमत झा सोडून परागंदा होिारा मािूस, क ट ंब. ३. द सऱ्या गावी हपके कापण्यासाठी मदत करण्याकरता 
हनघालेली शतेकरी लोकारं्ी टोळी. ४. जमाव. [क.ग डी = जमाव] 
 
गुढे न. १. गूड; न मळलेल्या धान्द्यार्ी पेंढी, स डी; कवळी; मळायच्या धान्द्याच्या पेंढ्या. २. कापिी; 
काढिी. [क. ग डे्ड = रास, ढीग] (वा.) गुढ्या काढिे – फाल्ग न अमावास्येला बी पेरून, पाडव्याच्या हदवशी 
ते उकरून काढून त्या वषी कोिते पीक र्ागंले येईल यार्ा अंदाज घेिे. 
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गुढे न. कोडे; उखािा. (हि. घालिे, सागंिे, उकलिे.) [सं. कूट] 
 
गुढे न. (हविकाम) वशारन िंाल्यावर हशल्लक राहिारा पाजंिीता भाग. 
 
गुढे न. सखल जागेतील पािी उंर् जागी फेकण्याकरता उपयोगात आिली जािारी हत्रकोिी 
संबळीच्या आकारार्ी टोपली. या टोपलीला दोन्द्ही बाजंूना मागेप ढे दोऱ्या बाधूंन त्या हातात धरून पािी वर 
फेकतात. 
 
गुढेकरी  प . पळून जाऊन आश्रयाथच एके हठकािी गोळा िंालेला जमाव : ‘खंदकावरी ग ढेकरी 
होते त्यानंन वस्तभाव तों गावातं लावनू हदलीर् होती.’ –पेद २८·२६६. 
 
गुढ्याचा पाडवा ग ढे िंाल्यानंतरर्ा, हपके कापल्यानंतरर्ा द सरा हदवस. ब्राह्िाच्या तीन मोठ्या हभके्षच्या 
हदवसापंैकी एक. द सरे दोन हदवस म्हिजे हदवाळीर्ा पाडवा व राखी पाडवा – राखी पौर्मिमेनंतरर्ा हदवस  
 
गुि प . १. मनोधमच झकवा पदाथार्ा धमच; त्यातील बल; तेज; सत्त्व; अंतःल्स्थत धमच; हवद्या, कला, 
सत्य, शौयच इ. धमच : ‘एव ंग िलक्षि ।’ –्ा १७·१३१. २. (न्द्यायशास्त्र) रूप, रस, गंध, स्पशच, संख्या, पहरमाि, 
पथृकत्व, संयोग, हवभाग, परत्व, अपरत्व, ग रुत्व, रवत्व, स्नेह, शब्द, ब द्धी, स ख, द ःख, इच्िा, दोष, 
प्रयत्न, धमच. ३. उत्कृष्ता; योग्यता; व्यंगापासून अहलप्तता; हनदोषता. ४. उपयोग; फायदा; नफा; फल; 
लाभ. ५. हनघालेले फल, वस्तू, पहरिाम, हनपज; उत्पन्न. ६. (ल.) वाईट वळि; वैलक्षण्य. ७. प्रभाव; 
पहरिाम : ‘संपहत झ हें एका तऱ्हेर्ें मद्य आहे, तें आपला ग ि केल्याखेरीज बह धा सोडिार नाही.’ –हन ५३. 
[सं.] (वा.) गुि आठणविे – (मृत, गैरहजर मन ष्ट्याच्या) र्ागंल्या गोष्ी स्मरिे, त्यारं्ा उल्लेख करिे. 
गुिउधळिे, गुिपसरिे, गुिपाजळिे, गुिपाघळिे – स्वाभाहवक वाईट, द ष् स्वभाव बाहेर पडिे; वाईट 
ग िारें् आहवष्ट्करि करिे : ‘पत्र प रते िंाल्यावर सदाहशवराव म्हिाले हे आपल्या मातोश्रननी कसे ग ि उधळले 
पहा!’ –रंगराव. गुि घेिे, गुि देिे – हपशाच्चादी बाधा न व्हावी म्हिून देवाहदकापंासून कौल घेिे, देिे. 
गुि दाखणविे, गुिगुिावर येिे – खरा स्वभाव दाखविे. गुिा येिे – सग ि होिे : ‘ग िा आला हवटेवरी । 
पीताबंरधारी स ंदर जो ।’ –त गा ७. गुि येिे, गुिास येिे, गुिास पडिे – १. लागू होिे; फळिे; स धारिा 
होिे; इष् पहरिाम होिे. २. र्ागंल्या रीतीने वागिे. गुिाची माती करिे – सदग िार्ा द रूपयोग करिे. 
 
गुि प . १. (अंकगहित) ग िून आलेले फळ; ग िाकार. २. (समासात) पट; प्रमाि; ग िाकार. 
जसे:– अष्ग ि = आठपट; सप्तग ि इ. : ‘शतकोहट ग िे तदहधक गमला शर हनकर हवखहरता ंपाथच ।’ –
मोभीष्ट्म ३·५६. ३. (अंकगहित) ग िक. ४. (भहूमती) वत चळखंडार्ीज्या. ५. परीक्षा उतरण्यासाठी ठरहवण्यात 
आलेले संख्याकं. ६. वधूवरारें् घहटत पाहण्यारे् अंक. हे ३६ असतात; वधूवरारं्ी पहत्रका हकती प्रमािात 
ज ळते हे पाहण्यासाठी ठरहवण्यात आलेले ३६ हनकष. [सं.] 
 
गुि प . दोरी; रज्ज ू: ‘हें कमार्ें ग िन ग ंथलें  ।’ –्ा १३·११०३. २. प्रत्यंर्ा; धन ष्ट्यार्ी दोरी : ‘गेला 
लक्षमि हकल्ष्ट्कंधेतें ग ि जोड हन र्ापातें ।’ –मोरामा १·५११. [सं.] 
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गुि प . (व्याक.) संधी करताना वगैरे स्वराच्या रूपात होिारा फेरफार. (इ र्ा ए, उ र्ा ओ, ऋ र्ा 
अर्, ल र्ा अल्) [सं.] 
 
गुि प . उतार; कमीपिा (रोगार्ा). [सं.] 
 
गुि प . हदव्यार्ी वात : ‘पैं ग ि ते त ला खाय ।’ –्ा १३·७२०. [सं.] 
 
गुि प . तोडगा; उपाय : ‘अल्लीसाहेब यार्ें हवशषे नाहन, रानसटवाईर्ा फेरा आहे. ग ि करून देतों 
म्हिून सागंून ग ि करून देऊन गेला होता.’ –ऐलेसं ४०७३. 
 
गुिक, गुिकांक  प . (गहित) ज्या संख्येने ग ितात ती संख्या. 
 
गुिक हव. १. हहशबे ठेविारा; गिना करिारा. २. मध्य ग िक; हवहशष् शक्तीरे्, ग िारे् मान 
दाखविारा विच, जात. [सं.] 
 
गुिकथा स्त्री. १. ईर्श्राच्या ग िारें् कीतचन, प्रशसंन. २. (सामा.) ग ि, ईर्श्री देिगी, स्वधमच इ. 
हवषयी स्त ती.  
 
गुिकप्रमाि न. (गहित) ग िाकाराने वाढिारे संख्येरे् प्रमाि. जसे:– २. ४. ८. १६ इ. प्रमाि. 
 
गुिकर, गुिकारक, गुिकारी हव. १. ग िावह; ग ि करिारे, देिारे. २. पहरिामी; प्रभावी. 
 
गुिकर  हव. ग िसंपन्न; ब द्धी, स लक्षि, सद ग ि यानंी य क्त (मूल). 
 
गुिकिा स्त्री. ग िगान. [सं.] 
 
गुिकिी, गुिकल्ली स्त्री.प . (संगीत) एक राग. गानसमय प्रातःकाळ. हा एक भरैवप्रकार आहे. 
 
गुिकाणरता स्त्री. (वै.)उपर्ार म्हिून पहरिामकारक असिे, प्रभावी असिे (औषध इ.). 
 
गुिकारी हव. प्रभावी; पहरिामकारी. 
 
गुिकी स्त्री. ग ंडी; बटन; हबडे. 
 
गुिगरुवा हव. प . ग िानंी श्रेष्ठ : ‘गोझवद गोपाळ ग िगरुवा वो’ –्ागा २१ 
 
गुिगणहना स्त्री. ग िवती व रूपवती स्त्री : ‘जेव्हा हजवाला वाटेल त मच्या आता ंपाहहजे ग िगहहना ।’ 
–सला ६. 
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गुिगंभीर हव. र्ागंल्या ग िानंी य क्त. [सं.] 
 
गुिगान  न. ग िारें् स्तवन, स्त ती, गायन, प्रशसंा, प्रशस्ती; ग िकथा. (हि. करिे). [सं.] 
 
गुिगुि  स्त्री. १. ग ं ग ं आवाज; हगिहगि (डास, हर्लट यारं्ी). २. हळूहळू कोंडल्याप्रमािे, 
दबनू, अस्पष् बोलिे, वार्िे. ३. क र्क र्; क जब ज. ४. वदंता; बातमी. [ध्व.] 
 
गुिगुििे अहि. १. तोंडातल्या तोंडात म्हििे, गािे, आलापिे; ग ं ग ं करिे; मनाशीर् म्हििे. २. 
ओठातल्या ओठात बोलिे; अस्पष् उच्चार करिे; प टप टिे. ३. नाकात बोलिे; गेंगािे भाषि करिे. ४. 
हनहश्चत न समजण्याजोगे, म ळम ळीत बोलिे; रोखठोक न सागंिे. [ध्व.] 
 
गुिगुिा  प . (प्राहि.) एक िोट्या आकारार्ा पक्षी. 
 
गुिगुिा  प . नाकार्ा पडदा, भाग; घोिा. धक्का लागल्यास यातून रक्त वाहते. [सं. घोिा] 
(वा.) गुिगुिाफुटिे – नाकातून रक्त वाहिे. 
 
गुिगुिीत हव. १. सान नाहसक; नाकातील. २. अस्पष्; ग ळग ळीत; ग िग िल्याप्रमािे (उच्चार). 
 
गुिगुण्या हव. १. ग िग ििारा; हळू, आपल्याशीर् गािारा. २. नाकात बोलिारा. ३. अस्पष् 
आवाज करिारा; प टप टिारा. ४. अस्पष्; हळू; नाकातला; अहनहश्चत (भाषि). 
 
गुिगुळे  पहा : गंुडगळे 
 
गुिग्रहि न. ग ि ओळखिे; ग िार्ी पारख; ग िीजनारं्ा आदर करिे. [सं.] 
 
गुिग्राम, गुिणनधी, गुिपात्र, गुिराशी, गुिसागर; गुिाकर, गुिाची रास, खाि हव.
 सवचग िसंपन्न; स लक्षिी; सद ग िी; अनेककलाकोहवद. 
 
गुिग्राहक, गुिग्राही हव. ग िारं्ा भोक्ता, र्ाहता; ग िारें् र्ीज करिारा; ग िग्रहि करिारा; 
द सऱ्यारे् ग ि ओळखून संतोष मानिारा. [सं.] 
 
गुिघाती हव. ग िदूषक; झनदक; हेटाळिी करिारा. [सं.] 
 
गुिजाविी स्त्री. आदशच. 
 
गुिठेिी स्त्री. अनेक ग ि हजच्यात एकवटले आहेत अशी; ग िखनी : ‘स तारुण्यें तारुण्य ग िठेली 
।’ –आपू १०. [सं. ग ि + स्था] 
 
गुिणिका पहा : गुग्ण्िका, गंुणडका 
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गुििे उहि. १. (ग.) ग ण्य आहि ग िक यारं्ा ग िाकार करिे; संख्येर्ी पट करिे. २. प न्द्हा प न्द्हा वार्िे 
व म्हििे; पाठ करिे; ग ंहडका करिे; घोकंपट्टी करिे. [सं. ग िन] 

न. भ्रमरार्ा ग ंजारव, ग िग ििे. 
 
गुितः न. हिहव. ग िाप्रमािे; ग िान रोधाने. [सं.] 
 
गुित्रय  न. सृष् पदाथांरे् सत्त्व, रज, तम, हे तीन ग ि, धमच. [सं.] 
 
गुित्रयणवरणहत हव. सत्त्व, रज, तम या तीनही ग िाहवरहहत असा (ईर्श्र); हनग चि. [सं.] 
 
गुिदोष  प . अव. र्ागंलेवाईट ग िधमच; स लक्षिे आहि क लक्षिे. 
 
गुिद्रव्य  न. (वै.) रंगसूते्र व प्रहथने याचं्या संय क्त रर्नेने बनलेला ग िसूत्रारं्ा घटक. 
 
गुिधमय प . ग िलक्षि; ग िहवशषे; स्वभाव (बरा, वाईट). पहा : गुि १ 
 
गुिन न. ग िाकार; मोजिी; गिना. 
गुिनखंड प . (ग.) ज्या संख्येने ग िावयारे् ती संख्या. 
 
गुिनाम  न. एखाद्या व्यक्तीच्या नावाऐवजी झकवा नावाला जोडून वापरला जािारा शब्द. 
उपनाव. जसे:– बालगंधवच. 
 
गुिणनधान, गुिणनधी न. ग िारं्ा साठा; ग िखनी. पहा : गुिग्राम : ‘त्यार्ी कन्द्या हर्रत्न 
लावण्याग िें ग िहनधान ।’ –एरुस्व ३·४६. 
 
गुिणनयंत्रि न. एखाद्या तयार वस्तूर्ा, नम ना वगैरे तपासून त्यार्ा दजा, ग िवत झा हनयंहत्रत करिे. 
 
गुिनीय  हव. ग िण्यास योग्य. 
 
गुिपणत्रका स्त्री. ग ि नमूद करावयार्ी पहत्रका. 
 
गुिपणरिामवाद  प . हत्रग िात्मक प्रकृतीतील ग िाचं्या हवकासाने झकवा पहरिामाने व्यक्त सृष्ी 
हनमाि होते असे मत (साखं्य मत). 
 
गुिपंचक न. आहधभौहतक वस्तंूच्या पार् मूलभतू घटकरव्यारं्ा सम दाय (परृ्थ्वी, आप, तेज, 
वाय,ू आकाश झकवा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पशच). 
 
गुिप्राणहकता स्त्री. ग ि जािण्यार्ी वृत झी. 
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गुिभूत  हव. १. गौि; द य्यम प्रतीरे्. २. वरून, पासून हनघिारे; अन कल्ल्पत. 
 
गुिमाया स्त्री. हत्रग िानंी य क्त असलेली माया : ‘म ळन िंाली तें मूळ माया । हत्रग ि िंाले ते 
ग िमाया ।’ –दास ११·१·९. 
 
गुिवचन, गुिवाचक न. ग ि दाखहविारे वर्न, शब्द, हवशषेि. 
 
गुिवत्ता  स्त्री. १. हशक्षि, अभ्यास, अन भव इ. म ळे प्राप्त िंालेला दजा; ग िहवशषे; श्रेष्ठाश्रेष्ठता 
ठरवण्यार्ा हनकष. २. लायकी; पात्रता. 
 
गुिवंत, गुिवान  हव. ग िसंपन्न. 
 
गुिणवशेष प . एखाद्या वस्तूच्या झकवा व्यक्तीच्या ठायी असलेला खास ग ि; हवशषेत्वाने 
जािविारा ग िधमच. 
 
गुिणवशेषि न. (व्या.)हवशषेिार्ा एक प्रकार. हा नामारे् ग ि दाखवतो. 
गुिवेल्हाळ, गुिवेल्हाळी  हव.प .स्त्री. ग िानंी आकर्मषलेला; मोहहत; पहरत ष्. 
 
गुिवैषम्य न. ग ित्रयारे् (सत्त्व-रज-तम) हवषम हमश्रि. 
 
गुिसूत्र  न. (वै.)पेशीमधील आन वहंशकतेशी संबंहधत धाग्याप्रमािे असलेले भाग. 
 
गुिसूत्रचक्र न. (वै.)ग िसूत्रारें् पेशीहवभाजनातील बदलारें् र्ि. 
 
गुिसूत्ररचना स्त्री. (वै.)ग िसूत्रारें् आकारमान, संख्या इत्यादी दशचहविारा आकृहतबधं. 
 
गुितु, गुिणत, गुिती स्त्री. ग िारं्ी प्रशसंा. [सं.] 
 
गुिक्षोभ  प . सत्त्व, रज, तम या ग िारें् प्रमाि हवषम होिे : ‘म लनर्ी त िंी अतक्यच माया । हतसी 
ग िक्षोभ जाहला साह्या ।’ –एभा ६·७६. 
 
गुिक्षोणभिीमाया स्त्री. माया; हत्रग िार्ी साम्यावस्था मोडिारी माया. मूळ मायेतील ग प्त असलेले हत्रग ि 
जेव्हा स्पष् होतात तेव्हा हतला ग िक्षोहभिी म्हितात : ‘स्पष् होती संधी र्त री । जािावी ग िक्षोहभिी ।’ –
दास ९·६·६. 
 
गुिज्ञ हव. ग िग्राहक; ग ि झकवा योग्यता जाििारा; रस्; ममच्; र्हाता. 
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गुिा प . १. गाडीर्ा किा, आस. २. स तार, गवडंी यारें् एक हत्यार; ग ण्या; काटकोन कसा साधावा 
हे बघण्यारे् साधन. 
 
गुिाकार प . १. ग िाकं; ग िनारे् फळ; गहितार्ा एक प्रकार; ग िकाकंाने ग ण्याकंास ग ििे. 
यारे् काही प्रकार :– कोष्की-धावरा-बठैा-हवहवध-ग िकार इ. २. ग ििे; ग िाकार करिे. [सं. ग ण्] 
 
गुिाची वस्तु अलंकाहरक रीतीने झकवा उपरोहधक रीतीने, खेळ्या, कारस्थानी, खोडील : ‘आधी झर्तोपंत 
ग िार्ी वस्तू! यास्तव बाबास हवनंती केली.’ –ऐलेपाम्य प्र ८८. 
 
गुिाढ्य हव. १. ग िसंपन्न. २. एक प्रहसद्ध कवी. बृहत्कथेर्ा कता. [सं.] 
 
गुिातीत हव. ग िाचं्या पलीकडर्ा; हनग चि (ईर्श्र). [सं.] 
 
गुिात्मक हव. १. संख्यात्मक भेदापेक्षा ज्यामध्ये ग िधमार्ा भेद लक्षात घेतला जातो असा. २. 
ग िाशंी संबंहधत; ग िहवषयक. 
 
गुिानुवाद प . ग िारं्ी वाखाििी; ग िकीतचन; प्रशसंा. [सं.] 
 
गुिाथय प . (तत्त्व)ग िवार्क अथवा ग िद्योतक अथच; साथच पदाचं्या वस्त्वथच आहि ग िाथच या दोन 
अथापैकी एक. [सं.] 
 
गुिावह  हव. ग ि देिारे; ग िकारक; पहरिामी; प्रभावी (औषधी इ.). [सं.] 
 
गुिांक प . १. ग िाकार; सहग िक. ५ क्ष यात ५ हा ग िाकं आहे. २. (हशक्षि) दोन व्यक्तनमधील झकवा 
वस्तंूमधील सापेक्ष ग िवत झा दशचहविारा संख्यात्मक हनदेशाकं. 
 
गुिांकन न. (हशक्षि)१. हवद्यार्थ्याच्या प्रगतीर्ी झकवा हमळवलेल्या ग िारं्ी करण्यात आलेली 
नोंद. २. वस्तंूर्ी वा मालार्ी ग िाप्रमािे वगचवारी करिे. 
 
गुिांकभागोत्री स्त्री. १. ग िाकार व भागाकार. २. (व्यापक) अंकगहित; गहित. 
 
गुिांचे, गुिपात्र िेकरू (उप.)अट्टल ल च्चा; लबाड; सोदा. 
 
गुिांबर न. ग िस्थान; स्वगच. 
 
गुिांश प . १. ग िकारीपिा; प्रभाव; स पहरिाम. २. फळ; यश. [सं.]  
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गुणिजन, गुिीजन, गुणििोक, गुिीिोक प . अव. १. गायक, वादक, नतचक वगैरे लोक 
(साम दाहयक); कलावतं मंडळी. २. झहदू कलावहंतिीच्या पोटर्ी संतती; कलावहंतिीर्ा प त्र. ३. सरवजा 
नावार्ा लोकगायक. 
 
गुणित हव. (ग.) ग िलेले. [सं.] 
 
गुणिया हव. ग िसंपन्न : ‘तै ग िाग हिया धरावी । सरोभरी कन ॥’ –्ा १८·१९. 
 
गुणिया प . १. गारुडी; पंर्ाक्षरी; माहंत्रक : ‘आहे ग हिया देवरसी जािता ।’ –सप्र १·३३. २. ग िी; 
ग िवान. 
 
गुिी स्त्री. (कृषी) हठपरी; नाडा व मोट यानंा जोडिारे लाकूड. (बे.) [क.] 
 
गुिी हव. १. ग िानंी य क्त; शास्त्र; कला यात पारंगत; हनप ि; ब हद्धवान. २. माहंत्रक; गारुडी; परं्ाक्षरी 
: ‘त हिंया कपटार्ी िंाडिी । करावया आलों मी ग िी ।’ –एरुस्व १२·९५. ३. (ल.) खोडकर, द्वाड. [सं.] 
 
गुिी स्त्री. ग रारं्ा मानमोडी रोग. 
 
गुिीक हव. ग िय क्त : ‘ग िीक वोजहवले असता ं।’ –गीता १३·१७४. 
गुिे शअ. ग ि शब्दारे् तृतीयेरे् रूप. १. म ळे; कहरता; साठी : ‘तृिार्ें ब िंविें । आंदोळें  वारेन ग िें ।’ 
–्ा १३·५७०. २. आश्रयाने : ‘कोठें तरी देउळाच्या ग िें । देव पहा ।’ –दास १७·१·१२. [सं. ग ि] 
 
गुिेस्त हव. सद ग िी. (गो.) 
 
गुिोत्तर  न. १. (ग.) संख्यारं्ी, दोन पहरमािारं्ी पट, हहस्सा, प्रमाि; दोन संख्यारं्ा केलेला 
भागाकार झकवा भागाकाराने केलेली दोन संख्यारं्ी त लना. २. (ग.) दोन गहिती संख्यामंधील हवहशष् 
प्रकारर्ा संबंध; पहरमाि, संख्या अथवा आकार याचं्या बाबतीत दोन अथवा अहधक वस्तंूर्ा त लनादशचक 
संबधं. [सं.] 
 
गुग्ण्िका स्त्री. आठवि राहण्यासाठी प न्द्हा प न्द्हा वार्िे, म्हििे; घोकंपट्टी. 
 
गुण्य न. हजला ग िायरे् ती संख्या. 

हव. ग िण्यास, गिण्यास योग्य. [सं. ग ण् = मोजिे] 
 
गुण्या प . काटकोन्द्या; स तार, गवडंी यारें् काटकोन बघण्यारे् साधन.पहा : गुिा 
 
गुण्यागोकवदे, गुण्यागोकवदाने हिहव. १.शातंतेने; भाडंितंटा न कहरता; म काट्याने; आनंदाने; 
स्वचे्िेने. २. मोठ्या स्नेहाने, ममतेने : ‘ग ण्यागोझवदें मला दहा वेळ पलंगावर पालवा ।’ –प्रला. ३. र्ागंल्या 
प्रकाराने, रीतीने. 
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गुण्यांक  प . (ग.)हजला ग िायरे् असते ती संख्या. [सं.] 
 
गुतका प . ग ंता; अडर्ि. 
 
गुतका, गुतगा, गुता प . ग त झा; मक्ता (हविी, प रवठा वगैरेर्ा) (को. गो.) : ‘पार् सात हजार रुपये 
तूतच... व सत झावीस हजार.. येथील बाबतीर्ा ग तका जाला होता.’ –पेद १०·५८; सवच तऱ्हेरे् मालकीहक्क. 
 
गुतकुिी पहा : गुदगुिी : ‘तंव ंतंव ंग तक हलया ंहोती ।’ –हशव ६६६. 
 
गुतकेदार, गुतगेदार प . मक्तेदार. (गो.) [क. ग हत झगे = करार] 
 
गुतिे, गंुतिे अहि. १. एकमेकात ग रफटले जािे (दोरा); अडकिे : ‘सूत सूतें ग ंतलें  ।’ –्ा 
१८·१३०६. २. ग रफटिे; ग िफाटिे; अडर्िीत सापडिे; मोकळेपिा ख ंटिे. ३. ग ंग असिे; गढून जािे; 
अडकिे (कामात, उद्योगात – मन ष्ट्य, पश , वस्तू, जागा). ४. फसिे. [सं. ग्रथन] (वा.) गुता काढिे, गंुता 
काढिे – अडर्ि दूर करिे; प्रश्न सोडविे : ‘एवढा ग ता काढलास का मंग िंालंर् त जं काम.’ –पेरिी 
१४९. 
 
गुतवळ, गंुतवळ  स्त्री. १. केस झवर्रताना गळालेल्या केसारं्ा (ग ंतवळारं्ा) ग जडा, सम दाय. २. 
(अव. प्रयोग) (ल.) त रळक, थोडे वाढिारे ख ंट. 

प . १. डोक्याच्या केसातून गळलेला केस; ग ंतवळीपैकी केस. २. ग ंताग ंत (केस, दोरी इ. र्ी). 
 
गुतणविे  उहि. (ल. व शब्दशः) ग रफटहविे; गोविे; अडकहविे. 
 
गुता प . हदवसारे् नेमलेले काम. (िंाडी) 
 
गुतापिे  अहि. ग ंतिे : ‘उद्या आहन ह्यार् कामात मला ग तापून पडाव ंलागलं.’ –ऊन ७२. (वा.) 
गुतापून जािे – एकमेकात हमसळिे; ग ंता होिे : ‘कोट होते, इजारी होत्या, सगळं होतं. एकमेकात ग तापून 
गेलं होतं.’ –वळीव ४४. 
 
गुतापा प . ग ंता : ‘एक ग तापा बसावा हन आडकून पडाव.ं..’ –रैत ४१. 
 
गुतामूत  पहा :गंुतागंुत 
 
गुताव, गंुताव, गंुतावा प . १. ग ंतहवण्यारे् साधन; बधंन. २. करार. 
 
गुती स्त्री. ग ंता; तंटा. 
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गुत्ता, गुत्ती प .स्त्री. १. मक्ता; ठेका. पहा : गुतका. २. अड्डा; हठकाि. ३. (ल.) (त्यावरून) दारूरे् 
द कान (मक्त्याने घेतलेले). ४. पहा : गुता, गंुता. [क. ग हत झगे = करार] 
 
गुत्ता, गुत्तापा प . ग ंता; ग ंतवळ : ‘क स ंब्या पाग ट्यार्ा वाऱ्यानं िंाला ग त झा ।’ –जामो २८२; ‘ग त झापा 
आनी कसला ह तोय?’ –रैत १०. 
 
गुत्ती स्त्री. जाळे; सापळा : ‘जवाहहऱ्या सरदार सश्याप्रमािे ग त झीत पकडला.’ –राले २१६. 
 
गुत्वा प . मासे पकडण्यारे् जाळे. (िंाडी). 
 
गुथिे, गंुथिे अहि. (प्रा.) पहा : गुतिे. १. ओविे; ग ंफले जािे : ‘देह तंव पारं्ारं्ें जालें  । हें कमार्ें 
ग िी ग ंथलें  ।’ –्ा १३·११०३. २. अडकून पडिे; ग ंतले जािे. 

उहि. ओविे; माळ करिे; ग ंफिे. [सं. ग्रथन] 
 
गुथवागुथव स्त्री. (सामा.) ग ंताग ंत; गोंधळ; ग ंताडा. [ग थिेरे् हद्व.] 
 
गुद प . अपानद्वार; परं्कमेंहरयापंैकी पार्व ेइंहरय; गाडं; बोर्ा; मलद्वार : ‘ग दमेंढाआंतौती । र्ारी 
अंग ळें  हनग तन ।’ - ्ा ६·१९५. [सं.] 
गुद, गोद प . हाडाचं्या नळीतील रवपदाथच, र्रबी. 
 
गुदगसाळ स्त्री. साळीर्ा एक प्रकार. (बे.) [क. ग दग = जाड] 
 
गुदगुद, गुदगुदा  हिहव. खतखता (कढ, ऊत याच्या ध्वनीप्रमािे). पहा : गदगद, गदगदा 
 
गुदगुद, गुदगुदी, गुदगुिी स्त्री. १. (ल.) संतोषिे; हषच; आनंद; स ख; आनंदार्ी उकळी. २. कंड; 
आग; खाज (फोड, उष्ट्िता इ. म ळे होिारी). ३. (ल.) फ रफ री; स रस री; कंडू (लढाई, भाडंितंटा इ. र्ी). 
(हि. मोडिे, हजरविे.) 
 
गुदगुदिे अहि. १. कढ येिे; खदखदिे (पदाथच कढताना, ऊत येताना). २. कंड, खाज स टिे 
(शरीर, अवयव यासं). [ध्व. ग दग द] 
 
गुदगुदिी स्त्री. ग दग ली. 
 
गुदगुिी  स्त्री. पोटाला, काखेत वगैरे बोटानंी हळ वार स्पशच केल्याम ळे येिारे हसू, होिारा आनंद. 
(हि. करिे, येिे, स टिे, वाटिे). पहा : गुदगुद. (वा.) गुदगुल्या होिे - मनातून संतोष वाटिे; मनातल्या 
मनात आनंद होिे. 
 
गुदड प . गाळसाळ, टाकाऊ रेशीम. 
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गुदडिे, गुदडा पहा : गुधडिे, गुधडा 
 
गुदडा  प . ग डघा. 
 
गुदद्वार  न. ग द; अपानद्वार. 
 
गुदभं्श  प . शौर्ाच्या वेळी अंग बाहेर येिे (अशक्ततेम ळे); एक रोग. 
 
गुदमरिे, गुदमारिे, गुदमुरिे अहि. १. कोंडमारा होिे; दम, र्श्ास कोंडिे; र्श्ास बदं िंाल्याम ळे 
घाबरिे; घ समटिे. २. उबगिे; उकडिे (उन्द्हाने); गदमदिे; उकाड्ाने जीव कासावीस होिे. 
 
गुदमरा, गुदमारा प . कोंडमारा; जीव घाबरा होिे; कासाहवसी; र्श्ासावरोध. (हि. करिे, 
होिे.) 
 
गुदमस्ती स्त्री. मग्ररूपिा; हशरजोरी; उद्धटपिा; दाडंगाई : ‘त्यानें आपल्या ग दमस्तीनें हातर्ी 
भाकरी घालहवली.’ - हवहक्षप्त ३·९१. 
 
गुदमैथुन न. अनैसर्मगक संभोग; गाडं मारिे. 
गुदरिे अहि. पहा : गुजरिे 

उहि. प्राप्त होिे; ओढविे (संकटादी). [सं.ग दच] 
 
गुदरिे सहि. १. (हफयाद, तिार इ.) दाखल करिे : ‘आगरकरावंर अब्र न कसानीर्ी हफयाद ग दरायर्ी 
तयारी करू लागली.’ - द दचम्य २५३. २. हजर करिे : ‘जरूर हततके महार कामावर आिून ग दरतात.’ - 
गागंा ३४. [झह. ग दरना] 
 
गुदरिे अहि. १. लेपाटिे; बरबटिे; हलडहबडिे. (राजा.) २. (ल.) (द ग चिानंी, द वचतचनानंी) कलंहकत 
होिे; काहळमा लागिे. ३. काळजीग्रस्त होिे; ग ंतिे; अडकिे (संसारात). [झह. ग दरना] 
 
गुदराि, गुदरािी न.स्त्री. पहा : गुजराि,गुजरािी. उपजीहवका; हनवाह; कालके्षप : ‘आिखी मास-
पक्ष ग दराि करायारे्.’ - ऐलेसं ७·३६१६. [फा. ग जरान] 
 
गुदरोग, गुदांकुर, गुदाषय प . मूळव्याध. 
 
गुदिना  हि. आंबा मऊ करिे. (िंाडी) 
 
गुदिविा हव. मऊ केलेला आंबा. (िंाडी) 
 
गुदव्रि न. भगेंर. 
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गुदस्त, गुदस्ता हव. १. मागरे्; गत (वळे, महहना, वषच). २. िंाली गेलेली; होऊन गेलेली (गोष्). [फा. 
ग जस्ता] 
 
गुदस्तबाकी स्त्री. (बदं केलेल्या खात्यार्ी) राहहलेली बाकी. 
 
गुदाज्गर पहा : गुजागर 
 
गुदाम प . वखार; तळघर; कोठार; माल, अडगळ साठहवण्यार्ी जागा. [पोत च. ग दावं] 
 
गुदाम प . (झशपी) ग ंडी, बटि. 
 
गुदारा पहा : गुजारा 
 
गुदारा प . उहकरडा : ‘तल्हाते भाहल हािौहन (हवषयारं्ा) ग दारा करी : एरीसवा’ - मूप्र २४६७. 
 
गुदाळी स्त्री. प्रदहक्षिा; आंदाळी ग ंदाळी = स्वतःभोवती गरगर हफरण्यार्ा म लारं्ा एक खेळ. (गो.) 
 
गुद्दिपेंडी स्त्री. वज्रम ष्ीर्ा खेळ. 
गुद्दा प . म हष्प्रहार; ठोसा; ब क्की. (हि. देिे, मारिे, लगाविे.) [क. ग ि ] 
 
गुद्दा प . खिाळे; खिार्ा तागा. 
 
गुधडिे  उहि. १. ग धड्ा घालिे; पायाने त डविे; र्ोळामोळा करिे; हर्रडिे; उलथापालथ 
करिे. २. (धसम सळेपिाने, अव्यवल्स्थतपिे वापरून) खराब करिे; मळहविे; नासिे (कापड, वस्तू); ३. 
दामटिे; ख ंदळिे; दपटिे (जनावर). 

अहि. ध डगूस घालिे; दाडंगाई करिे. [क. ग ि] 
 
गुधडा, गुधवडा प . १. ध डगूस; र्ोळामोळा, धसफस. २. दाडंगाई. (हि. करिे, घालिे, माडंिे.) ३. 
ख ंदळिी; दामटिी; (फार कामाने िंालेली) खराब ल्स्थती. 
 
गुधाडी स्त्री. उहकरडा; घाि. (व.)पहा : गुखडी 
 
गुना प . १. स रत; रे्हरा; रंग. २. भार; जबाबदारी; प ढारीपिा : ‘सवच मसलतीर्ा ग ना त म्हावंर 
आला आहे.’ - मइसा १२·७९. [फा. गूना] 
 
गुणनया प . गवडं्ारे् हत्यार. (िंाडी) [फा.] 
 
गुनागोठी स्त्री. ग जगोष्ी : ‘मग ते ग नागोठी कराय लागलं.’ - आलो ४४. 
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गुनी हव. उपय क्त. 
 
गुन्यांव पहा : गुन्हा (गो.) 
 
गुन्यांवकार हव. ग न्द्हेगार. 
 
गुन्हा,गुना प . अपराध; अन्द्याय्य वतचिूक; कायद्यारे् उल्लंघन. [फा. ग नाह] 
 
गुन्हापत्र न. दंडपत्र. 
 
गुन्हेगार  हव. अपराधी; दोषी; ग न्द्हा करिारा. [फा.] 
 
गुन्हेगारी स्त्री. १. ग न्द्हा, अपराध करिे; कायद्यारे् उल्लंघन करिे. २. दंड (अपराधाबिल 
ग न्द्हेगाराकडून घेण्यात येिारा). ३. दंडापासून सरकारला होिारे उत्पन्न. [फा.] 
 
गुन्हेगारीशास्त्र न. (समाज.) ग न्द्ह्यारं्ा, ग न्द्हेगारी वृत झीर्ा, वतचि कीर्ा शास्त्रश द्ध अभ्यास. 
 
गुप, गुपणचप, गुपचुप, गुपचूप हिहव. १. हनमूटपिे; म काट्याने; हलकेर्; हनवातं. २. र्ोरून; लपून; 
नकळत. [सं. ग प, ग ंफर् प] 
 
गुपका प . मारलेल्या जागेवर हफरेल असा भोवरा फेकिे. 
 
गुपचीप न. द धावरील साईच्या हमठाईर्ा एक प्रकार. 
 
गुपचीपच्या वड्या साखरपाकाच्या वड्ा. (व.) 
 
गुपटिे अहि. १. बोलताना अडखळिे. २. धरसोड; का ंकू करिे. ३. घोटाळिे; गोंधळिे; स रे्नासे होिे. 
[सं. ग प् + पट] 
 
गुपटमार,गुपटमारा,गुपतमार,गुपतमारा, गुपटघािा, गुपतघािा बाहेर दृष्ोत्पत झीस न येिारे द ःख; 
िपलेले, िपवाव ेलागिारे द ःख. 
 
गुणपत हव. ग प्त; लपवलेले. 

न. ग प्त गोष्. 
 
गुणपत घािा, गुणपत मारा  पहा : गुप्त घािा, गुप्त मार 
 
गुणपस्त हिहव. गंहजफातील एक सं्ा. 
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गुप्त हव.हि.हव. १. ग हपत; अगोर्र; दडवलेले; लपवलेले; र्ोरटे. २. संरहक्षत; राखीव. ३. गूढ. 
(हि. ठेविे, राखिे, होिे.)कोिालाही न कळेल असे. [सं. ग प् = १. रक्षि करिे. २. हनष्ठा] 
 
गुप्तखेचर प . ग प्तपिे झहडिारा. 
 
गुप्तगोई  स्त्री. ग प्त संभाषि; ग प्त र्र्ा : ‘दरम्यान ग प्तगोई िंाली.’ - आंघइ १४. [फा. ग फ्तगो] 
 
गुप्त घािा, गुप्त मार, गुप्त मारा १. ग हपत घाला, मार; ग प्तपिे नाश, अपाय, िळ (मंत्र, कलह, ममचभेद 
करिारी, र्ीड आििारी भाषा इ. नी). २. एकदम, र्ोरटा घाला करिे, र्ोरटा हल्ला करिे(भतू, आजार, 
र्ोर, शत्र ूयानंी). (हि. घालिे, मारिे, करिे, पडिे.) 
 
गुप्तचर  प . एखाद्याला कळू न देता त्याच्या हालर्ालनवर लक्ष ठेविारा, वषेातंर करून हवी ती 
माहहती काढिारा; हेर : ‘त्याच्या पाठलागावर असिारा तो ग प्तर्र होता.’ - स्मगा १९. 
 
गुप्तचर णवभाग आपि पोहलस खात्यातले आहोत हे कळू न देता ग न्द्हा शोधण्यारे् काम करिारा पोहलस 
खात्यार्ा हवभाग : ‘पोहलसाकंडून र्ौकशीरे् काम काढून घेऊन ग प्तर्र हवभागाकडे ते प्रकरि सोपहवले गेले 
आहे.’ - ग्रामा १७५. 
 
गुप्तदूत  प . हेर; ग प्तपोलीस; ग प्त रूपाने बातमी प रविारा; ग प्तर्र. [सं.] 
 
गुप्तधन  न. १. जहमनीत प रून ठेवलेले रव्य. २. (ल.) तप, हवद्या, ्ान, ग ि, र्ात यच, 
शहािपिा इ. प्रत्यक्ष न हदसिारे धन. 

हव. (ल.)हवद्या, ्ान, र्ात यच यानंी य क्त (मािूस). [सं.] 
 
गुप्तभाग प . ग ह्याग; ढ ंगि झकवा प ढला भाग; ग ह्य भाग. [सं.] 
 
गुप्तरोग  प . (वै.)लैं हगक संबंधाम ळे गरमी, परमा यासंारखा जननेंहरयानंा होिारा रोग. 
 
गुप्तवाता कें द्र शत्रचू्या झकवा समाजरोही व्यक्तनच्या हालर्ालनहवषयी हेरामाफच त माहहती गोळा करिारे 
कें र. 
 
गुप्तहेर  प . शत्ररू्ी झकवा प्रहतपक्षार्ी माहहती ग प्तपिे हमळविारा मािूस. 
 
गुप्ताऊ  हव. हिहव. ग प्त; अप्रकटपिे : ‘आन ग प्ताऊ मािूस दरम्यान आहेत त्यासी सागंोन 
वतचमान आिहवतों.’ - पेदभा २७·८३. 
 
गुग्प्तया  प . हेर : ‘मग ग ल्प्तये धाडू म्हहितले ।’ - रुस्व १७. 
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गुप्ती स्त्री. एक शस्त्र. हे बह धा काठी, दंड का, ित्री, क बडी यासंारख्या वस्तूत लपवलेले असते. 
बाह्यरूपावरून आत शस्त्र असल्यारे् लक्षात येत नाही : ‘ग प्ती भाले अहसलता ।’ - नव १२·१७१. [सं. ग प्त] 
 
गुप्प हिहव. हळूर्; नकळत. पहा : गुप 
 
गुफ,गंुफ स्त्री. ग ंतवळ (शेंडी, विेी, केस इ. र्ी). [सं.] 
 
गुफटिे, गुफाटिे, गंुफटिे, गंुफाटिे पहा : गोफाटिे 
 
गुफा, गंुफा स्त्री. १. लताक ं ज; पिचक टी; फादं्यारं्ी बनवलेली िंोपडी : ‘ऋष्ट्यशृगं अहत हवकळ । 
आला तत्काळ ग ंफेसी ।’ - भारा बाल २·१२. २. ग हा; दरी. 
 
गुफा, गंुफा स्त्री. ग ंताग ंत : ‘आवडीर्ा मंत्र साहंगतला सोपा । जेिें नोहे ग ंफा काहंन कोठें ।’ - त गा 
४८७. 
 
गुफेद प . हलव्यार्ा एक प्रकार. (गो.) 
 
गुफ्तार  स्त्री. गोष्; भाषि; बोलण्यार्ी तऱ्हा. [फा.] 
 
गुबकिे  उहि. क दलिे; थकविे; क टिे; मारिे. पहा : गवका 
 
गुबगुबिे अहि. लठ्ठ, जाडजूड होिे; फोपशा होिे. शरीरावरील र्रबीर्ी अहधक वाढ होिे. [सं. 
ग वच] [का. ग बरु = जाड्] 
 
गुबगुबी  स्त्री. ग ब ग ब असा आवाज करिारे र्मचवाद्य; डमरू : ‘(नंदीबलैाकडून होरा वदहवतात) 
त्या वळेी ते ग बग बी व घड्ाळ वाजहवतात.’ - गागंा ८४. 
 
गुबगुबीत हव. १. लठ्ठ; जाडजूड; मासंल; ग टग टीत; गबदूल (मािूस, पशू). २. र्ागंले; भरदार 
(फळ). पहा : गबगबीत [अर. घबघब] 
 
गुबडे, गुबी न. स्त्री. ढ ंगि; कंबरडे. (व.) 
 
गुबदार  हव. भरगच्च; दाट. 
 
गुबदुि  हव. लठ्ठ; ग बग बीत : ‘पि हदवसेहदवस माजंर स कू लागले. आिले तेव्हा कसे ग बद ल 
होते.’ - स्मया २४६. 
 
गुबर न. भ्रम. 
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गुबार गभर; एक प्रकारर्ी तोफ : ‘तोफारं्ी व गरनाळारं्ी गभचिाट तोफा ग बारा समागमे होत्या त्यारं्ी मार 
हदल्ही.’ - महशयाकंा ४८०. 
 
गुबार प . १. मळ; धूळ : ‘हदलातंील ग बार िंाडून हनघोन प्राजंळ व्हावें.’ - मइसा ५·७५. २. संशय : 
‘बोलण्यातं कोित्या गोष्नर्ा पडदा व ग बार राहहला नाहन.’ - ऐलेसं ९·४·८४२. [फा.] 
 
गुबार, गुबारा, गुभार, गुभारा प . १. अंतदाह; द ःख; तोंड बदं पि आत पू असलेली जखम. २. 
पोटात वारा धरिे; पोट गब्ब होिे; पोटार्ा फ गारा, तटतटी, तिावा, फ गवटी (वायमू ळे). [सं. ग बच] [क. 
ग बरु] 
 
गुबार, गुबारा, गुभार, गुभारा प . १. ग प्त दे्वष; मत्सर; हेवा. २. ग ंगारा. (वा.).गुबार देिे, गुबारा 
देिे, गुभार देिे, गुभारा देिे- पळून जािे; ग ंगारा देिे : ‘त्यानंी मौन स्वीकारले. सोन्द्याने तर ग बारार् हदला.’ 
- भहद १८०. 
 
गुबार, गुबारा, गुभार, गुभारा प . १. ढगारं्ा जमाव. २. पाण्यार्ा संर्य. (हि. धरिे.) 
गुबार, गुबारा, गुभार, गुभारा प . ऊन; उष्ट्िता; ताव; उष्ट्ितेने होिारी ल्स्थती. (हि. देिे, घेिे.) 
 
गुबारिे  अहि. लढिे; कष् करिे : ‘कोट पठािाने कबज केला आहे. काही ग बारून हमळाला 
नाही.’ - श्रीयो २·३५३. 
 
गुबारिे  अहि. आतील उष्ट्ितेने कासावीस, घामाघूम होिे; उबगिे; फ गिे. 
 
गुबारा प . १. गोळे उडहवण्यार्ी तोफ; गरनाळ; गडगोळ. २. (दारूकाम) आकाशात उडहवण्यार्ा 
हदवा, कंदील. यात ल्स्पहरटर्ा धूर झकवा साधा हदव्यार्ा धूर कोंडतात. ३. फ गा; वाताने फ गिे. [फा.] 
 
गुबाल्या काढिे हपच्िा प रविे. (व.) 
 
गुबी स्त्री. ढ ंगि. 
 
गुबीणपचकी स्त्री. औषधी ट्यूब (िंाडी). 
 
गुब्बा प . भोवऱ्याच्या खेळात ज्याच्यावर डाव आला असेल त्याच्या भोवऱ्यावर आरीने मारलेला घाव. 
 
गुब्रा हव. ग बग बीत : ‘हात त िंा तो गोंडस ग ब्रा ।’ - ध्र पद ३२. 
 
गुम हिहव. शातंपिे; स्वस्थपिे; म काट्याने. (हि. बसिे, असिे.) [फा.] 
 
गुम हिहव. र् कलेल्या, हरवलेल्या ल्स्थतीत. 

हव. नष्; हरवलेले; र् कलेले. (हि. होिे.) [फा.] 
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गुम न. टेंगूळ; फ गवटा; ग बारा. (व.) [झह. गूमडा] 
 
गुमकट प . र्ाकाच्या त ंब्याला बसहवलेल्या दोन्द्ही बाजूंच्या लोखंडी पट् ट्या. (बे.) 
 
गुमगुम स्त्री. वदंता; वाता; बातमी; क िक ि. [ध्व.] 
 
गुमगुमीत पहा : गुबगुबीत 
 
गुमज, गुमट,गुमढ प . थडगे; म कबरा. पहा : घुमट : ‘नंतर सवचत्रानंन जाऊन माती हदली आहि 
ग मजही बाहंधला.’ - पया ४००. [फा. ग ंबज, ग ंबद] 
 
गुमजा प . (शोभेर्ी दारू) स्वतःभोवती गरगर हफरिारे द तोंडी बाि. 
 
गुमटी स्त्री. वर घ मट असलेले अगदी िोटे देऊळ. 
 
गुमठा, गुमडा प . पखवाजाच्या, मृदंगाच्या खोडार्ा मधला फ गीर भाग. [झह. ग मडा = उंर्वटा] 
 
गुमिे उहि. हरविे. (खा.) [झह. ग माना] 
 
गुमनघुसक्या हव. १. म खस्तंभ. (माि.) २. (ल.) कपटी. 
 
गुमर स्त्री. हकल्ल्मष; झकतू : ‘गतवषी हनखालसता हदसत नाहन. न कले काये मनातं ग मर आहे.’ - प द 
१·१३३. 
 
गुमराइ स्त्री. गवच : ‘नासरजंग तारुण्य, फौज, तोफा व हरसाला बहूत याजंम ळे ग मराई वसत होती.’ - 
झहद खंड १·२२. 
 
गुमशूद हव. (पत्रव्यवहार) गहाळ; हरवलेले; नष् िंालेले : ‘सनद ग मशूद िंाली म्हिौन  इस्कील न 
करिें.’ - मइसा २०·३५५. [फा.] 
 
गुमा प . मक्ता (जहमनीर्ा). (को.) 
 
गुमा प . एक फळ; त ंबा : ‘ह्याला (त ंब्याला) शतेवड, शतेक ं भा व ग मा अशी ही नाव ेआहेत.’ - फहर् 
१०३. 
 
गुमान न. १. मौन, म क्काट : ‘आता राखता ंग मान भलें  बाई वो ।’ - त गा १·३८०. २. घ मेपिा. 
 
गुमान हिहव. म काट्याने; हनम टपिे. (कर.) पहा : गुम 
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गुमान हव. तृप्त; थंड; गप्प; शातं. 
 
गुमान प . १. पवा; खातर; हक्षती; हखजगिती. (हि. नसिे, धरिे, करिे.) : ‘एकमेका ंग मान । न 
धहरती पैं ।’ - हससं ३·१०९. २. वहीम; संशय; झकतू : ‘श्रीमंताकडील सूत्र आलीजाहाकडे असेल ऐसा ग मान 
येथें आहे.’ - मइसा ५·५३. [फा.] (वा.) गुमानात ठेविे, गुमानात राखिे-मोघम, अहनहश्चत ठेविे; स्पष् न 
करिे, न सागंिे. 
 
गुमान प . १. गवच; ताठा : ‘उदास वृत झीच्या ग मानें । उठोन जातो ।’ - दास १५·२·१८. २. आहधक्य. 
 
गुमान प . हवर्ार; मत. 
 
गुमानी हव. १. अहंकारी; गर्मवष्ठ; बढाईखोर : ‘धरंू धाहवला हनदचयत्वें ग मानन ।’ - झकरौपदी ११. २. 
बेग मान; बेपवा; बेहफकीर. 
गुमानी स्त्री. संशय : ‘तेव्हा ंत्यासं सरकारर्ा आश्रा अशी ग मानी येऊन…’ मदरू २·१३७. 

हव. संशयी; संशहयत. 
 
गुमानीत न. ग ह्य. (गो.) 
 
गुमास्तणगरी, गुमास्तेणगरी स्त्री. १. ग मास्त्यारे् काम; म ताहलकी; एजंटारे् काम. २. प्रहतहनहधत्व : 
‘नामाजी लाडंा प िेहून ग मास्तहगरी देऊन कायात मावळास पाठहवला.’ - इंम ५६. 
 
गुमास्ता प . १. म नीम; प्रहतहनधी; म खत्यार; कारभारी; अडत्या; बातमीदार; म तालीक : ‘प्रधान यारें् 
ग मास्ते व आमात्यारे् वगैरे यािंन काम तूतच करावें.’ - मराहर्स ८. २. (कायदा.) कोित्याही व्यवहारात 
प्रहतहनधी म्हिून मोबदला देऊन नेमलेला मन ष्ट्य, एजंट. ३. (वतन कायदा) वतनी नोकरीरे् काम 
करण्याकहरता नेमलेला बदली इसम. 

हव. पाठहवलेला. [फा. ग माश्ता] 
 
गुमास्ता कायदा द कानातील नोकरवगारे् कामारे् तास, वतेन इ. संबंधीर्ा कायदा. 
 
गुरकिी स्त्री. १. गजचना; ग रग र; ड रकाविी (झहस्रपशूरं्ी). २. मािसाने तसा केलेला आवाज. ३. (ल.) 
धमकी; रागारे् बोलिे. [ध्व.] 
 
गुरकिे, गुरकाविे, गुरकाणविे उहि. १. गजचना करिे; गरजिे; ग रग रिे; डरकाळी फोडिे. २. 
भेडसाविे; धमकाविे; आरडाओरडा करून दबहविे; धाक दाखहविे; डोळे वटारिे. [सं. गृ = शब्दे] 
[ध्वहन.] 
 
गुरका प . रागार्ा िंटका; घ स्सा. (हि. येिे.) 
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गुरका, गुरक्या हव. ग रकाविारा; अरेराव; दाडंगा; मोठ्याने आरडाओरड करिारा; खमक्या; मस्त. 
 
गुरकाविी स्त्री. द सऱ्याने घाबरावे, दबले जाव े म्हिून ग रकिे; डोळे वटारिे; धमकाविी; 
डरकाविी. 
 
गुरकी, गुरकाई स्त्री. १. ग रकिी. पहा : गुरकाविी. २. डोळे वटारिे; रागाने पाहिे. 
 
गुरखा प . नेपाळर्ा रहहवासी. 
 
गुरखी प . ग रे राखिारा; गोवारी. पहा : गुराखी [सं. गोरक्षक] 
 
गुरखीटाळा प . (र्मचकार) टाळ्याच्या वरच्या र्ामड्ार्ा भाग. 
 
गुरगटिे, गुरगुटिे, गुरंगुटिे उहि. शरीर अवग ंहठत करिे, कपड्ाने िंाकिे; ग रफटून घेिे; ब रखा 
घेिे; सवच अवयव िंाकतील असे पाघंरूि घेिे. 
 
गुरगुज, गुरगूज प . १. गदा; लोखंडी सोटा. २. फहकराजवळ असिारी (साखळ्या लावलेली) लहान 
गदा. हहने तो स्वतःला मारून घेऊन हभक्षा हमळहवतो. [फा. ग जच] 
 
गुरगुटी स्त्री. ग ंडाळी. (हि. करिे.) 
 
गुरगुटीत, गुरगुट्या, गुरगुऱ्या हव. मऊ (भात) : ‘तूपमेतक टार्ा ग रग टीत भात आपि हतला देत 
आहोत.’ - रथ १३९. 
 
गुरगुडी, गुगुयडी पहा :गुडगुडी : ‘आधी लागे सवय हबहडर्ी माग नी ग ग चडीर्ी ।’ - अवार्ीन ३८८. 
 
गुरगुर, गुरगुरी स्त्री. १. आरडाओरडा; ट रट र; ड रड र; ग रकिी. २. पोटातील, घशातील घरघर 
आवाज. 
 
गुरगुर, गुरगुरा हिहव. १. ग रग रत; ग रकावीत. २. ट रट रत; क रक रत. 
 
गुरगुरि, गुरगुरिी स्त्री. ग रकिी; घ रघ रिे; ग रग रिे. 
 
गुरगुरिे, गुरगुरुिे अहि. १. ग रग र करिे; घ रघ रिे; ग रकिे; ग रकाविे; अंगावर येिे : ‘अपमान 
असा कहरता ंपाहे तो वीरझसह ग रुग रुनी ।’ - मोउद्योग १२·६०. २. माजंराप्रमािे ओरडिे; म्यावं करिे. ३. 
(पोटात) ग रग र आवाज होिे. ४. (घशात) घरघर आवाज होिे. ५. िोधाहवष् होिे. अरेरावी करिे. [क. 
गोरुच = पोटात होिारा आवाज] 
 
गुरगुराट प . अहतशय मोठा ग रग र आवाज; एकदम सवांर्ी गजचना. 
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गुरगुराविे अहि. १. गजचना करिे; अंगावर ओरडिे (मािसाच्या). २. डोळे वटारिे; धमकाविे. 
 
गुरगुरीत हव. १. टवकारलेले; वटारलेले; ग रकाविारे (डोळे). २. फ गलेली; वर उर्लून 
आलेली (प री, पोळी, भाकरी, ग रोळी). ३. फ गलेले; स जलेले (शरीरावयव). 
 
गुरगून, गुरदा प . साखळ्या लावलेला सोटा; गदा; हभके्षकऱ्यारे् हत्यार. पहा : गुरगूज 
 
गुरघुस स्त्री. घूस व माजंर यारं्ी गजचना; ग रम्यावं. 

हिहव. गाढ; शातंपिे; घोरत (िंोप). (हि. करिे, हनजिे.) [ध्व.] 
 
गुरचरि स्त्री. १. गायरान; ग रे र्ारण्यार्ी जागा; गोपर्ार. २. त्याबिल हदलेले पैसे. 
 
गुरचराई स्त्री. र्रिावळ, ग रे र्रण्याच्या परवानगीबिल क रिाच्या मालकाला हदलेला पैसा. 
 
गुरज प . ग जच; गदा. [फा.] 
 
गुरजी स्त्री. क रयार्ी एक जात. [का. ग जच = लाडंगा] 
 
गुरठाि न. ग रे बाधंण्यार्ी जागा. 
 
गुरथळ, गुरथळी स्त्री. १. र्ेंदामेंदा; र् रगाळा; ग धडा. पहा : गुधडिे २. (सामा.) अव्यवस्था; गोंधळ. 
(हि. घालिे, लाविे, माडंिे.) 
 
गुरदंड प . (र्ारिीकहरता) डोंगरावरील ग रे जाण्यार्ा मागच. 
 
गुरदा प . गदा; पहा : गुरगूज [फा. ग जच] 
 
गुरदा प . मूत्रझपड. [फा. ग दा] 
 
गुरदा प . पातळ वाटोळी र्पाती, आरोळी. 
 
गुरपटिे, गुरफटिे, गुरफाटिे उहि. १. ग ंताग ंत होिे, करिे; ग ंतविे; जाळ्यात सापडिे, अडकिे 
(दोरा, पदाथच इ. फेऱ्यात). २. गळफटिे; गोंधळिे; भाबंाविे. ३. गहाळ होिे, करिे; गमाविे. [सं. ग र + 
पट् = हवदारिे] 
 
गुरपटा, गुरफटा, गुरफाटा प . घालमेल; गोंधळ; गळफटा; ग ंताग ंत; अव्यवल्स्थत घालमेलीर्ी, 
गडबडलेली ल्स्थती (वस्तू, मािूस इ. र्ी). (हवशषेतः अलंकाराथी परं्मी हवभक्तीत योजतात. जसे : - 
ग रपट्यात पडिे). 
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गुरबी स्त्री. हर्मिी. (बे.) [क. ग ब्बी] 
 
गुरमय स्त्री. गूळ आहि गरम मसाला घालून केलेली पोळी. ‘कर ग रमय रोट्या, लेक बहहनाई आली ।’ 
- बगा. (अहह.) 
 
गुरमळिे अहि. १. ग रग ििे; म ळम ळिे; प टप टिे; र्ार्रत, अस्पष् बोलिे. २. ग टमळिे; 
गोंधळिे; काकूं, अळंटळं करिे. ३. गमिे; रेंगाळिे; वळे दवडिे. 
 
गुरमा, गुरमी, गुरमाई प . स्त्री. १. मस्ती; आवशे; ताठा; ध ंदी; ऐट कैफ, (तारुण्य, हवद्या इ. र्ी) : ‘प्रहर 
हदसा रहववारन सवच आले आरब ग रमीस ।’ - ऐपो ३९८. २. जेविानंतर झकवा औषधाने होिारी जळजळ, 
आग. ३. रागार्ा िंटका. ४. जागरिाने होिारी डोळ्यारं्ी जळजळ, लाली. 
 
गुरमाळिे अहि. पेंग ळिे; िंोप येिे : ‘तोंडातला उष्ट्ि हवडा र्घळता र्घळता त्यार्ा डोळा 
ग रमाळला.’ - सीए १२४. 
 
गुरव प . एक ब्राह्िेतर प जारी जात झकवा त्या जातीतील व्यक्ती; हवशषेतः शकंरार्ी पूजा करिारी 
जात; एक बल तेदार; गावच्या देवार्ा प जारी. वाजंत्री वाजहविे, रोि पत्रावळी लाविे इ. कामेही हा करतो. 
(झनदाथी) ग रवडा. [क. गोरव = हभके्षकरी, धनगरार्ा उपाध्याय] 
 
गुरवकी स्त्री. ग रवार्ा धंदा (देवपूजादीकमच), हक्क, वृत झी वगैरे. 
 
गुरवडा प . गोड वडा : ‘केण्या फ गे ग रवडे…’ - हनसं २७०. 
 
गुरवडा, गुरवाडा प . ग रे बाधंण्यार्ी जागा; गोठा. 
 
गुरवपंुज प . शतेकऱ्याकडून ग रवाला देण्यासाठी सरकारने वसूल केलेला - घेतलेला - हक्क; 
ग रवार्ा धान्द्यातील वाटा, बल ते. 
 
गुरवळी, गुरळी स्त्री. १. एक पक्वान्न; ग ळार्ी पोळी; साखरप री; ग ळवरी : ‘अनारसे फेहिया ग रवहळया ।’ 
- जै ९४·५२. [ग ळवरी विचव्यत्यासाने] २. ‘तोंडातील अवकाश’ - (तंजा.) 
 
गुरवा, गुरवी हव. श्रेष्ठ, धीर, मोठा : ‘अज चना हे ग रवी भक्ती ।’ - ्ा ९·२२८. [सं. ग वी] 
 
गुरवार हव. गरोदर. (क . गो.) 
 
गुरवासय प . ग रव लोकारं्ी वस्ती, वाडा. (गो.) 
 
गुरवी हव. ग रवासंबंधी (पान, पत्रावळ इ.) 
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गुरळा, गुराळा, गुरळी, गुराळी प . स्त्री. र्ूळ; ग ळिा : ‘उदकामंध्यें साडंी ग रळी ।’ - दास २·१·६४. [ध्व.] 
 
गुरंगुटी  स्त्री. पाय पोटाशी घेऊन िंोपण्यासाठी केलेले शरीरारे् गाठोडे : ‘िंोंपले अजून करून 
ग रंग टी ।’ - स्त्रीजी १·६८. 
 
गुरंजिी  स्त्री. ग रग रिी; गजचना. (गो.) 
 
गुरंजिे पहा :गुरगुरिे (गो.) 
 
गुरंभळिे अहि. गोडसर होिे; गाभ ळिे (पेरू, आंबा इ.); हपकायला येिे. 
 
गुरंभा, गुरंभी हव. पाडारे्; गदरलेले; गाभ ळलेले (फळ). 
 
गुराखी, गुराख्या  प . गोवारी; ग रे राखिारा; गोपाल. [सं. गोरक्षक] 
 
गुराब, गुराव, गुराबा, गुरावा स्त्री. १. एक प्रकारर्ी नौका : ‘स्ववचहल्ल मंडपनच्या भवझसधंूतील बा 
ग राबा ज्या ।’ - मोउद्योग १३·१७३. २. गलबत ठेवण्यार्ी जागा. [फा.] 
 
गुराळ पहा : गुऱ्हाळ 
 
गुकरदा प . बातमी देिारा : ‘कमाहवसदारानें प ष्ट्कळ ग झरदे म्हिजे बातमी देिारे हाती धरून शोध 
र्ालहवला होता.’ - द दैरं १३१. 
 
गुरु फोड, व्रि, करट. 
 
गुरु हव. गरोदर : ‘संबधं  जाला : ग रुहविी जाली’ - दृपा ९४. 
 
गुरु, गुरू प . १. मंत्रोपदेशक. २. धार्ममक उपाध्याय; धार्ममक संस्कार इ. करिारा. ३. उपनयन 
संस्कारामध्ये गायत्री मंत्रार्ा उपदेश करिारा. ४. शासे्त्र इ. हशकहविारा; हवद्यादाता : ‘सकोप हदसती ग रु 
क्षिभरीर् जे तापले ।’ - केका ८८. ५. (ल. झनदाथी) फूस, भर, प्रोत्साहन देिारा, वाईट मसलत देिारा 
मािूस. ६. हपता; बाप; पूज्य, वडील मािूस : ‘गाहत जनमेजया तव ग रुच्या आश्चयच मरि जननार्ें ।’ - मोअर्श् 
४·८०. ७. बृहस्पती; देवारं्ा ग रु : ‘वृत्राहरप्रहत वदला ग रु ज्या या भरधामनीतीतें ।’ - मोसभा ६·७०. ८. 
(सामा.) हशक्षक; मास्तर; आर्ायच. [सं.] 
 
गुरु, गुरू प . सूयचमालेतील सवात मोठा ग्रह. दर तेरा महहन्द्यानंा एक राशी अशी यार्ी गती आहे. 
याच्या अस्तार्ा काल मंगलकायाला वज्यच मानतात. ग रु झसह राशीत असला म्हिजे झसहस्थ व कन्द्याराशीत 
असला म्हिजे त्यास कन्द्यागत म्हितात. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुरु, गुरू हव. १. जड; लठ्ठ; वजनदार. २. मोठा हवस्तृत : ‘हा ग रु माग चय गा ।’ - गीता १३·२२२. 
३. पर्ण्यास जड (पदाथच). ४. दीघच; हद्वमात्र (स्वर). ५. कठीि; अवजड; भारी (वस्तू). ६. आदरिीय; 
मान्द्य; पूज्य. [सं.] 
 
गुरु, गुरू पु. (संगीत) दोन मात्रारं्ा काल.[सं.] 
 
गुरुणकल्ली स्त्री. १. ख बी; मख्खी; शक्कल; कळ, ममच (क लंगड्ारे्); गूढ उकलण्यार्ी य क्ती : 
‘प्रकरि जरा जड आहे, पि त झ्यापासून हतला नरम करण्यार्ी ग रुहकल्ली आता हशकलोर् आहे.’ - त्राहटका. 
२. न समजिारे, खोल, गूढ हलखाि, प्रबधं, मंत्र (ग रूने साहंगतल्याखेरीज न समजिारे). ३. (सामा.) गूढ; 
कठीि गोष्, शकंा. 
 
गुरुकुि  न. १. ग रूरे् क ट ंब. २. ग रुगृही राहून हवद्याध्ययन करण्यार्ी प्रार्ीन आश्रमपद्धती. 
[सं.] 
 
गुरुकुि पद्धती १. प्रार्ीन काळी ग रुक लामध्ये उपयोगात आिली जािारी हशक्षिपद्धती. २. प्रार्ीन 
ग रुक लपद्धतीला अन सरिारी हशक्षिपद्धती. उदा. कागंडी येथील हवद्यापीठात ह्या पद्धतीर्ा उपयोग करून 
हशक्षि देण्यात येते. 
 
गुरुकोष्ठ न. मोठ्या आकारारे् कवर्. 
 
गुरुक्रम  प . ग रुपरंपरागत, अहधकृत हशक्षि. [सं.] 
 
गुरुखूि  स्त्री. ग रूने हदलेला मंत्र. 
 
गुरुगम्य  हव. केवळ ग रुपासूनर् प्राप्त होिारे; ग रुम खातूनर् कळिारे; जे समजून घेण्यासाठी 
ग रूर्ी आवश्यकता असते असे; द बोध; गहन (श्लोक, वर्न, गं्रथभाग). पहा : गम्य : ‘का ंग रुगम्य हन ठाय 
।’ - ्ा ६·४५९. [सं.] 
 
गुरुगुरु  प . पोटातील आवाज. [का. गोरु] 
 
गुरुगोडी स्त्री. ग डग डी : ‘ग रुगोडीर्ी आग पहडली.’ - पेद ४०·१०९. 
 
गुरुघंटाळ हव. १. मोठा आवाज करिारा; वाहर्वीर; ओरडिारा : ‘तरी त्यास संकलनकार म्हिून 
हहिहवण्यास हे ग रुघंटाल तयारर्.’ - प्रहतभा ३·१२. २. अवडंबर माजहविारी. (को.) 
 
गुरुज, गुरुझ प . एक तीक्षि हत्यार : ‘रफई फकीर ग रुजाने भोसकून घेण्यार्ी झकवा मानेतून 
स लतानी घालण्यार्ी जरब देऊन पैसे काढतात.’ - गागंा ९३. 
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गुरुजबारदार प . ग रुज हे हत्यार बाळगिारा सरकारी भालाइतासारखा हशपाई : ‘ग रुजबारदार 
दोघेजि व हजार स्वार हदल्हे आहेत.’ - देव १४·४३. 
 
गुरुजी प . १. ग रु; हशक्षक; आर्ायच; प रोहहत. २. हशक्षक झकवा त्यासारखी पूज्य व्यक्ती यानंा लावण्यात 
येिारा सन्द्मानसूर्क शब्द. जसे : - सानेग रुजी. 
 
गुरुतल्पग, गुरुतल्पी प . १. ग रुपत्नीशी गमन करिारा. २. (ल.) मातेसमान स्त्रीशी गमन करिारा; 
महापापी; नीर्. [सं.] 
 
गुरुत्व न. १. (भौ.) परृ्थ्वीच्या मध्याकडे पडण्यार्ा पदाथार्ा कल. २. जडत्व; वजन. ३. मोठेपिा; 
थोरपिा : ‘तोषेहर्नाशार्ङ्चधरू । ग रुत्वासन ।’ - ्ा १६·२६. ४. ग रुपिा. 
 
गुरुत्वबि न. (भौ.) (परृ्थ्वीच्या) ग रुत्वाकषचिाम ळे उत्पन्न होिारे बल. 
 
गुरुत्वमध्य प . ग रुत्वाकषचिार्ा मध्यझबदू; ज्या झबदूसभोवती पदाथाच्या सवच भागारें् कोित्याही 
ल्स्थतीत समतोलन होते तो झबदू. 
 
गुरुत्वशून्य हव. म ळीर् वजन नसलेले. [सं.] 
 
गुरुत्वाकषयि न. हवर्श्ातील वस्तंूरे् परस्पराकषचि; एक जड पदाथच द सऱ्याला आपिाकंडे ओढतो 
अशी ल्स्थती; परृ्थ्वीमध्याकडे ओढण्यार्ी शक्ती. [सं.] 
 
गुरुदणक्षिा स्त्री. हशक्षि संपल्यानंतर हशष्ट्याने ग रूस द्यावयार्ी देिगी, संभावना; हशकण्यारे् रव्य. 
[सं.] 
 
गुरुद्रोह  प . ग रूर्ा दे्वष; ग रूर्ा हवर्श्ासघात. [सं.] 
 
गुरुद्वार न. हशखाचं्या ग रंूनी स्थापन केलेले मंहदर; (सामा.) हशखारें् मंहदर. [सं.] 
 
गुरुपकड स्त्री. (मल्लखाबं) मल्लखाबंावर उडी मारून दोन्द्ही पाय मल्लखाबंाच्या एका बाजूला नेऊन 
पोटरीच्या पकडीत मल्लखाबं धरून मारायर्ी उडी. 
 
गुरुपीठ  न. ग रूरे् वास्तव्यारे् स्थान; ग रूर्ी गादी; ग रूरे् अहधष्ठान. [सं.] 
 
गुरुपुत्र  प . १. ग रूर्ा म लगा. २. साध संतामंध्ये वाढलेला व त्याचं्याप्रमािे वागिारा; 
सत्प रुषाने उपदेश केलेला; साधू; हशष्ट्य; ग रूअन गृहीत. [सं.] 
 
गुरुपुरुष प . नवरा; पती : ‘व्रतोपवास करावा । ग रुप रुष हनरोपाने ।’ - ग र् ३५·८७. [सं.] 
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गुरुपुष्ययोग, गुरुपुष्यामृतयोग प . एक र्ागंला योग. ग रुवारी प ष्ट्य नक्षत्र आले असता होिारा योग. 
हा अमृतहसहद्धयोग होय. [सं.] 
 
गुरुपूजा  स्त्री. १. कायारंभी राशीला ग रु प्रहतकूल असल्यास करायर्ी बृहस्पतीर्ी पूजा. २. 
आषाढ श द्ध पौर्मिमेच्या हदवशी करतात ती आपल्या ग रूर्ी पूजा. [सं.] 
 
गुरुपौर्णिमा स्त्री. आषाढी पौर्मिमा. या हदवशी आपला मंत्रोपदेशक ग रु, संन्द्यासी इ. र्ी पूजा 
करतात. [सं.] 
 
गुरुप्रचीती स्त्री. १. ग रूर्ी पारख, ग िदोषपरीक्षा. २. ग रूर्ा अन भव येिे. 
 
गुरुप्रसाद प . १. ग रूर्ी कृपा. २. ग रूच्या आशीवादारे् फल (हवद्या, कौशल्य, भरभराट इ.) ३. 
(ल.) भागं; अफू; तंबाखू. [सं.] 
 
गुरुबि  न. स्वराशीस ग रू या ग्रहारे् आन कूल्य असिे. जन्द्मलग्नक ं डलीत हा ग्रह दोन, पार्, 
सात, नऊ या स्थानी असलेला श भ मानतात व या काली ग रुबल आहे असे मानतात. [सं.] 
 
गुरुबंधू प . १. एकार् ग रूरे् दोन झकवा अनेक हशष्ट्य, त्यारें् परस्पराशंी नाते. २. सहाध्यायी. ३. 
स्वतःच्या ग रूर्ा प त्र. [सं.] 
 
गुरुमंत्र  प . १. ग रूने साहंगतलेला धार्ममक उपदेश; ग रूने उपदेहशलेला मंत्र. २. (ल.) 
बरावाईट सल्ला; मसलत; ग प्त हशकवि (बह तेक वाईट अथाने). (हि. देिे, हशकहविे, सागंिे, म्हििे.) 
[सं.] 
 
गुरुमागय  प . ग रूने उपदेहशलेल्या मंत्रासंबधंी जपादी हवधी; ग रूने दाखवलेला परमाथार्ा मागच. 
[सं.] 
 
गुरुमुख  न. अध्ययनाच्या प्रसंगी ग रूच्या म खातूंन वाक्य हनघिे; प्रत्यक्ष ग रूर्ा उपदेश, 
हशकवि. [सं.] 
 
गुरुमुखी स्त्री. हशखाचं्या धमचगं्रथार्ी हलपी. ही देवनागरीवरून बनली आहे. 
 
गुरुरी स्त्री. ताठा; गवच; मस्ती; ग मी; जोर : ‘ज नरकर मोगलानेंही आपले ठाई ग रुरी आिली आहे.’ - 
पेद ३·१४७. [फा. ग रूर] 
 
गुरुिघुणवचार प . १. हलहहण्यात, म ख्यतः पद्यात ऱ्हस्वदीघच स्वरारं्ा काळजीपूवचक हवर्ार; 
ऱ्हस्वदीघाकडे लक्ष. २. बारीक, खोल हवर्ार; सवच बाजूंनी हवर्ार. 
 
गुरुवती  स्त्री. महत्त्व; मोठेपिा; हवस्तार : ‘गं्रथ ग रुवतीर्ा ठावो ।’ - ्ा १·३३. 
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गुरूवागवेषिा स्त्री. ग रूर्ा शोध. 
 
गुरुवार, गुरुणदन प . बृहस्पतीर्ा वार; (रहववारपासून) आठवड्ातील पार्वा हदवस; 
बृहस्पतवार. 
 
गुरुवृत्त  न. मोठे वत चळ, मंडल. [सं.] 
 
गुरुणशक्षा स्त्री. १. अभ्यासाहवषयी ग रूने लावनू हदलेले हनयम; ग रूर्ी हशकवि. २. हनयम वगैरे 
मोडल्याबिल ग रूने हदलेले शासन. [सं.] 
 
गुरुसंप्रदाय प . १. पहा : गुरुमागय. २. हवहशष् ग रूच्या हशष्ट्यारं्ा आर्ार, परंपरा वगैरे. [सं.] 
 
गुरुसांडोवा प . ग रुत्याग : ‘ऐसे ग रुसाडंोवा कहरती’ - तसा ९३५. 
 
गुरुळा स्त्री. र्ूळ; ग ळिी : ‘मीहर् होईन सागळा । करंू स ईन ग रुळा ।’ - ्ा १३·४१९. [ध्व.] 
 
गुरुळी, गुरोळी पहा : गुरवळी, गुरळी 
 
गुरू न. र्त ष्ट्पाद प्रािी; जनावर; गाय; बलै; म्हैस; ढोर. इ. [सं. गोरुप] 
 
गुरू प . १. गोवर, देवी या द खण्यात वाहिारे फोड. न वाहिाऱ्या फोडानंा ‘म काग रु’ म्हितात. २. 
फोड; व्रि; करट : ‘पायास ग रु जाहला म्हिून ऐहकलें .’ - ऐलेसं ३८५६. [का. ग रुळे] 
 
गुरूची कढाई शीखारं्ा लंगर; ग रूद्वारातील भोजनालय. 
 
गुरूचे सीख ज न्द्या ऐहतहाहसक पत्रातूंन हकत्येक वेळा ‘ग रूरे् हशख’ असा हशखारं्ा उल्लेख केलेला 
आढळतो. ग रु नानकाच्या पथंारे् ते ग रूरे् शीख - हशष्ट्य : ‘ग रुरे् सीख आपल्या म लखास गेले.’ - पेदभा 
२९·१०५. 
 
गुरूढोरू, गुरूढोर न. ग रू; गवत खािारे, झशगे असिारे जनावर. 
 
गुरूप, गुरूब हव. ग ड प; गडद; अंधारलेला; दाट (अंधकार). [क. ग ड प ] 
 
गुरूळ प . शतेाच्या बाधंाला खेकड्ाने पाडलेले भोक. यातून शतेातील पािी वाहून जाते. (को.) [क. 
ग रुळे = खळी, भोक] 
 
गुरेढोरे, गुरेवासरे न.अव. गाई, बलै, म्हशी इ. लहानमोठ्या जनावरासंाठी वापरण्यात येिारी 
व्यापक सं्ा. 
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गुरोडा प . १. जनावरारं्ा गोठा; गायवाडा. २. (झनदाथी) ग रू. 
 
गुरोनी स्त्री. १. ग ळारे् रावि. २. र्ूळ. (िंाडी) 
 
गुकी स्त्री. वर्क; दाब : ‘लागेंल ं गे कहव भेदरले अवघ्यावर त्यार्ी ग की ।’ - होला १८. पहा : गुरकी 
 
गुगयटा प . कोळी; हकडा. (गो.) 
 
गुगयजा, गुगूय स्त्री. प . गदा; लोखंडी सोटा. [फा. ग जच] 
 
गुगयिॅत  न. थंड पाण्यार्ा माठ; मातीर्ी घागर. (गो.) [पोत च.] 
 
गुची स्त्री. लढण्यारे् एक हत्यार : ‘रा. पा.ं न. पटवधचन यानंी दादासाहेब ओंकार संग्रहातील ग र्ी 
नावारे् हत्यार दाखहवले.’ - मं षष्ठ सं. वृ. ५. 
 
गुजय प . एक हत्यार : ‘त्याचं्या हाती लोखंडी - ग जच - एक गदेसारखे हत्यार…’ - स्मगा २१७. 
 
गुजयर प . ग जरात राज्य व त्यातील रहहवासी. पहा : गुजर [सं.] 
 
गुजयरी स्त्री. १. ग जराती स्त्री. २. (ल.) स ंदर स्त्री : ‘अहश अनंतग ि ग जचरी ।’ - राजो (मला) १५१. 

हव. ग जराती पद्धतीरे्, ढंगारे्. 
 
गुझयब प . काठी; दंड : ‘प्रवशेद्वारावर सोन्द्यारे् ग िंचब हाती घेतलेले ग िंचबदार उभे होते.’ - स्वामी २४६. 
[फा.] 
 
गुझयबदार प . दरबारातील र्ोपदार; दंडधारी. 
 
गुदा पहा : गुडदा, गदा : ‘बारा हजार ग दा ।’ - ऐपो ४४. [फा. ग जा] 
 
गुबयत स्त्री. नम्रता; अहजजी; काकळूत : ‘इंगे्रज ग बचत दाखवनू काब ूसाधण्यास र् किार नाहीत.’ - 
हदमरा १·५४. 
 
गुमी पहा : गुरमी 
 
गुमोत्या  प . भातार्ी एक जात. (िंाडी) 
 
गुराणविे  अहि. १. हर्डिे : ‘अन् एका डोळ्यानं (शठे) वामनकडे ग राऊन बघत होता.’ - बाहवब  
६. २. ग रग र करून अंगावर येिे. पहा : गुरकाविे (व.) [ध्व. ग रु] 
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गुरी स्त्री. १. राग. २. डूख. (िंाडी) 
 
गुरेबाजी स्त्री. ग मी : ‘आहि अनावर ताबं सताजी, गौरपिार्ी ग रेबाजी ।’ - ध्र पद ५१. 
 
गुवयचार  प . गरोदरपि; गभारपि. (गो.) 
 
गुवार, गुर्णविी हव. गरोदर; गभार. (गो.) पहा : गरवार 
 
गुवी स्त्री. लेख्यशाला; हस्तहलहखत गं्रथारें् संग्रहालय. 
 
गुसेि स्त्री. कोहळ्यार्ी खीर. (िंाडी) 
 
गुऱ्हाळ न. १. ऊस गाळण्यार्ा र्रक; ऊस गाळण्यारे् यंत्र. २. र्रक असलेली जागा. ३. गूळ तयार 
करण्यार्ा कारखाना (यंत्र, इमारत इत्यादी सवच उपकरिासंह). ४. ऊस गाळण्यार्ा, गूळ करण्यार्ा धंदा, 
काम. ५. (ल.) लाबंलर्क हकीगत, भाषि; कंटाळवािे भाषि; र्ऱ्हाट : ‘पि श्रीमंतारें् ग ऱ्हाळ आवरेना 
त्याला ते काय करिार ।’ - ऐलेसं [सं. ग र + आलय] (वा.) एरंडाचे गुऱ्हाळ - कंटाळवािे, हनरथचक बोलिे; 
ज्यातून काही हनषन्न होत नाही असे बोलत राहिे. गुऱ्हाळिाविे - बडबडत बसिे; र्ऱ्हाट लाविे : ‘मी 
आपला काहीतरी ग ऱ्हाळ लावीत असतो.’ - कलंदर ४१०. 
 
गुि प . दंगा; गडबड; आवई; आरडाओरडा : ‘दोन प्रहराप्रमािे जेविार्ा ग ल उडाला.’ - मल्स्थ 
[फा.] 
 
गुि हिहव. पसार; गायब : ‘तेवढ्यात हे ग ल.’ - ऑक्टोपस १७. (हि. करिे, होिे.) 
 
गुि प . फूल. [फा.] 
 
गुि प . १. हदव्यार्ी काजळी; कीट. २. आगकाडीला लावलेले फॉस्फरस व गंधक यारें् पूट. ३. 
ह क्यातील कोळशार्ा गोळा, हवस्तव; हर्लमीतील जळालेला तंबाखू. (वा.) गुिदेिे - मोठ्या हखळ्यारे् 
डोके तापवनू त्याने वाटोळा डाग देिे. ‘पोटास ग ल हदलें  होतें त्यातूंन पू हनघत असतो.’ - ऐलेसं २५५०. 
[फा.] 
 
गुिअनार प . १. डाझळबारे् फूल; अनारकली : ‘सखे ग लअनार ग लर्मन हनहशर्ा रमि तसा 
गोहजरा त िंा म खवटा ।’ - होला १०४. २. डाझळबी रंग. ३. एक िंाड. पहा : गुिनार 

हव. डाझळबी रंगार्ी (शालजोडी, वस्त्र इ.) [फा.] 
 
गुिकिे  अहि. ख षीत रंगेलपिे, मनापासून, मोकळेपिाने हसिे. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुिकंद  प . एक लेह; ग लाबाच्या फ लाचं्या पाकळ्या व खडीसाखर यारें् हमश्रि; ग लाबार्ा 
म रंबा. 
 
गुिकाडी स्त्री. आगकाडी. 
 
गुिकातरी स्त्री. हदव्यार्ी काजळी काढण्यासाठी वापरतात ती कातरी. 
 
गुिकाविी स्त्री. ह लकाविी; ढोंग; फसविूक; मायावी भाषि, व्यापार, रोख, िंोक, आव. (हि. 
दाखहविे, करिे.) 
 
गुिकाणविे उहि. १. ह लकाविी दाखहविे; फसहविे. २. आरडाओरड करून दबाविीने घाबरे 
करिे; गोंधळहविे. ३. (मान शब्दाबरोबर प्रयोग) ओवाळिे; हलहविे; रे्ष्ेने मान म रडिे. पहा : घुिकाणविे 
 
गुिकी स्त्री. स्वच्िंदी, रंगेल हास्य; दयापूिच हास्य; सरल हास्य. (हि. येिे, टाकिे, मारिे.) 
 
गुिकेश  प . कोंबड्ाच्या त ऱ्याप्रमािे असलेले फूल. 
 
गुिखैरा, गुिखैरु प . एक हर्नी - इरािी फ लिंाड. 
 
गुिगिबा प . गोंधळ; दंगा; आवई : ‘बाजूरे् सरदार फौज यािंन आपलाले हमसळीस र्ालावे, 
ग लगलबा काहंन एक होऊं नये.’ - थोशामर् ७२. 
 
गुिगुि,गुिूगुि, गुिगुिू, गुिूगुिू हिहव. हळूहळू; कानाला गोड लागेल अशा प्रकारे; हलक्या 
स्वरात (पे्रम, रहस्य इ. च्या गोष्ी बोलिे.) [ध्व.] 
 
गुिगुि गव्हाच्या पीठार्ी गोड भजी. (आकाराने मोठी) ‘त झ्या नाकार्ी ठेवन भज्या ग लग ल्यावानी ।’ - बगा. 
 
गुिगुिा प . भ मका; आवई; ‘सेनाखासकेल फौजबंदी करून ग जरात प्रातंी जािार यैसा 
र्हंूकडून ग लग ला उठला आहे.’ - झहदखं १·१२९. 
 
गुिगुणित हव. गोड, पे्रमळ, मध र (आलाप). 
 
गुिगुिीत हव. १. जाड; लठ्ठ; ग बग बीत; गोंडस (शरीर). २. मऊ व दबिारी (उशी, गादी). ३. 
फ गलेला आहि मऊ (भात). ४. (सामा). फार मऊ (पदाथच). 
 
गुिगुिेत प . पाण्यार्ा ख जा. (गो.) 
 
गुिगेंद  प . फ लारं्ा ग च्ि : ‘संगीन क र् भरदार, सहजव सजदार, ग लगेंद उसासले ।’ - प्रला 
११३. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुिचनी,गुिणचनी, गुिाचीन स्त्री. फलार्ी एक जात; ग लदावरी. 
 
गुिचमन न. फ लबाग : ‘सखे ग लअनार ग लर्मन’ - होनाजी (मला)१४३. 
 
गुिचांदिी स्त्री. एक फूल. 
 
गुिणचमिी स्त्री. हपवळ्या पोटार्ी हर्मिी (पक्षी). 
गुिछडी, गुिजाणफरी गुिछबू, गुिजाणफरी गुिछब्बू स्त्री. प . एक प्रकाररे् फूल; हनहशगधं. [फा.] 

हव. मोहक रे्हेरा असलेला (मािूस); रंगेल. [फा. ग लेशब्बू] 
 
गुिजार  हव. १. नाजूक; स ंदर; मोहक; रमिीय. २. टवटवीत; प्रफ ल्ल. ३. संपन्न; ऐर्श्यचय क्त : 
‘बाच्िाई तक्त ग लजार हदसे रंगबहार प ण्यार्ी वस्ती ।’ - होला १७८. ४. आबाद : ‘महाल उंडिगावं वगैरे 
महाल ग लजार हदले.’ - मइसा ८·२१२. [फा.] 
 
गुिटोप  प . एक फ लिंाड व त्यारे् फूल : ‘पयातक ग लटोप ग लग हलत जळन कमळिवावरी ।’ 
- प्रला १५५. 
 
गुिटोप  प . कब तरार्ी जात. 
 
गुिडा प . १. (हविकाम) ताण्याच्या अलीकडर्ी शघेटे ज्याला बांधलेली असतात ते बैलीवरील 
आडवे लाकूड. ताण्यार्ी द सरी टोके ज ंपिी अथवा ज ंपिे याला बाधंलेली असतात. ग लडा आहि जंप िी 
यानंी तािा तािला जातो. २. बैलीच्या डोक्यावरील आडवी दाडंी. हहच्या प्रत्येक टोकाला एक लाबं पेंढके 
- पेंढ - पेंढी असते. ही स ताऱ्याला (ग लड्ाशी समातंर असिाऱ्या काठीला) ल्स्थर राखते. 
 
गुितुरा  प . शखंास र नावारे् फ लिंाड. याला हपवळ्या व ताबंड्ा रंगार्ी िं पकेदार फ ले 
येतात. फ लाला वास नसतो (व.) : ‘डवना मरवा ग लत रा । वाळागीर पडदे आिवा ।’ - पला ४·२२. 
 
गुिदस्त प . १. फ लारं्ा ग च्ि; िेंला. २. गंजीफातंील एक सं्ा. र्ार र्ार पानारं्ा एक एक 
दस्त. पाने वाटताना एक दस्त तसार् न पाहता ठेवनू शवेटी तो लावतात. [फा.] 
 
गुिदस्ता प . १. फ लपात्र; फ ले ठेवण्यारे् भाडें. (माळवी) २. प ष्ट्पग च्ि. (वा.).गुिदस्तात ठेविे 
- १. राखून ठेविे. २. लपवनू ठेविे; ग प्त राखिे : ‘पि तें सध्या ंग लदस्तातंर् राहंू देिें बरें.’ - नप क १८. 
 
गुिदान  न. १. फ ले ठेवण्यारे् पात्र; फ लदािी. २. पेटलेला तोडा न हविंता ठेवण्यार्ी लोखंडी 
पेटी. ३. कात्रीने हदव्यार्ी काजळी काढून ठेवण्यारे् पात्र. 
 
गुिदार  हव. फ लारं्ी नक्षी काढलेला : ‘हनत्य नवा पोषाक रंगी ग लदार…’ - भाइसंमंतै्र वषच २० 
अंक १·२६. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुिदावदी, गुिदावरी, गुिदाविी स्त्री. एक फूल व त्यारे् िंाड : ‘शरीर स क मार कन ग लदावरी 
।’ - प्रला ११०. 
 
गुिनार  पहा : गुिअनार 
 
गुिपिे, गुिफिे अहि. १. कष्ाने उच्चारिे; बोलताना अडखळिे; र्ार्रिे. (को.) २. पायात पाय 
अडकतील असे र्ालिे; पायानंा आळेहपळे देत र्ालिे. ३. पहा : गुरफटिे 
 
गुिपरी, गुल्परी स्त्री. स ंदर स्त्री. 
 
गुिफूि  न. गोहजव्हा. 
 
गुिबकाविी स्त्री. एक पाढंरे स वाहसक फूल. 
 
गुिबदन हव. ग लाबाच्या फ लासारखा स ंदर देह असिारी (स्त्री.). [फा.] 
 
गुिबदन प . १. तापत्यातील (रेशमी वस्त्र) एक भेद, प्रकार; एक प्रकाररे् कापड : ‘दाहवली 
कंर् की ग लबदनी ।’ - प्रला १४९. २. एक रंग. 
 
गुिबस, गुिबक्षी स्त्री. सायंकाळी फ लिारे एक फ लिंाड. यार्ी फ ले पाढंरी, ताबंडी, जाभळंी 
वगैरे अनेक प्रकारर्ी असतात : ‘ितें आरशारं्न बहशवलन रंग ग लबासी ।’ - प्रला ९२. 

न. या िंाडारे् फूल. 
हव. या फ लाच्या रंगारे्. [फा. ग लेअब्बास] 

 
गुिमखमि प . स्त्री. एक फ लिंाड व त्यारे् फूल; गेंद. 
 
गुिमस  प . रानटी पाढंरे फूल व त्यारे् िंाड. 
 
गुिमाि हिहव. गायब; बेपत झा. (हि. करिे, पळहविे.) 
 
गुिमुच्छा स्त्री. अव. गालहमशा; गालावरील राखलेले केस : ‘ग लम च्िा होत्या त्या वरच्या 
बाजूस र्ढहवलेल्या.’ - सूयोदय १४७. 
 
गुिमेख  स्त्री. एक प्रकारर्ा हखळा; गाठदार हखळा. हा लहान असून यारे् डोके पसरट असते. 
[फा.] 
 
गुिमेधी, गुिमेंधी, गुिमेहंधी स्त्री. मेंदीर्ा एक प्रकार व त्यारे् फूल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुिमोहोर प . १. एक फ लिंाड. २. (शोभेर्ी दारू) दारूच्या िंाडार्ा एक प्रकार. 
 
गुिविे  सहि. इकडून हतकडे नेिे; िं लविे : ‘ग लवत ग लवत त्याने पे्रक्षकारें् लक्ष द रून येिाऱ्या 
एका मोटरबोटीकडे वेधले.’ - जात्यादें २१९. 
 
गुिसान स्त्री. बदं कीत घालण्यार्ी हशशार्ी गोळी. (गो.) [फा. ग ल = गोळी] 
गुिहवस, गुिहौस स्त्री. ऐषआरामार्ी आसक्ती; र्ैनबाजी. [फा.] 
 
गुिहंसी, गुिहवसी, गुिहौशी, गुिहौसी हव. र्ैनबाज; ऐषारामी; आंबटशोकी; हवषयी; हौशी; आनंदी 
व खर्मर्क. [फा. ग लहवस] 
 
गुिंकार  (गो.)पहा : गाळंकार 
 
गुिाई स्त्री. (गवडंी काम) गोलाई; कोपऱ्याच्या बाहेरील झभतीर्ा गोल भाग : ‘दरजा भरलेले साधें स्पष् 
हदसून दरजा सारख्या जाडीच्या असून र्पट्या ग लाईच्या झकवा घोटिीच्या असाव्या.’ - मरेॅट ७९. [झह.] 
 
गुिाट अढी (मल्लखाबं) मल्लखाबंाकडे पाठ करून उभे राहून उलटी मारून पायाने मल्लखाबंाला हवळखा 
घालिे. 
 
गुिाटचक्र न. एकमेकाचं्या अंगावरून र्िाप्रमािे ग लाचं्या मारण्यार्ी कसरत. 
 
गुिाडी स्त्री. (हविकाम) करवतीकाठारे् हविकाम करण्यारे् यंत्र; र्ाळा. [फा. ग ल = फूल] 
 
गुिाब प . १. एक फ लिंाड. हा ग लाबी, हपवळा, पाढंरा इ. रंगार्ा असतो. फ लापंासून अत झर काढतात 
व ग लकंद तयार करतात. २. या िंाडारे् फूल. ३. ग लाबपािी व अत झर : ‘ग लाबहशसे, उत झमसे तीन र्ार 
पाठहवलेत तर बरें होतें.’ - ब्रर् २५३. [फा.] 
 
गुिाबकंद प . ग लकंद : ‘ग लाबकंद वजन पके्क एक शरे पाठहवला तो घेिे.’ - ब्रर् १२९. 
 
गुिाबचक्री, गुिाबछकडी, गुिाबपाक स्त्री. साखरेच्या पाकातील ग लाबार्ी हमठाई. 
 
गुिाबछकडी स्त्री. १. र्टकर्ादंिी स्त्री. २. एक प्रकाररे् गािे. 
 
गुिाबछडी स्त्री. खडीसाखरेर्ी काडंी. 
 
गुिाबजांब प . न. मदै्यामध्ये तूप व खवा हमसळून त पात तळून नंतर हजलबीसारखी पाकात म रत 
टाकून केलेली हमठाई. 
 
गुिाबदान, गुिाबदािी न. स्त्री. ग लाबपािी ठेवण्यार्ी व ते झशपडण्यार्ी लहान िंारी. [फा. ग लाब्दान] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुिाबदान स्त्री. (पाढंऱ्या रंगाच्या) राक्षार्ी एक जात. 
 
गुिाबपािी न. ग लाबाच्या फ लापासून तयार केलेले स गंधी पािी. हे पानस पारीच्या वळेी अंगावर 
झशपडतात. 
गुिाबपाश प . ग लाबदािी. [फा.] 
 
गुिाबशकर स्त्री. रेवडी; ग लाबपाक : ‘ग लाब - शकरीच्या वड्ा स मारे पन्नास पाठहवल्या त्या 
पावल्या.’ - ऐलेसं १२·६६३६. 
 
गुिाबशेवते न. सोन्द्यारे् ग लाबारे् फूल; एक दाहगना. (गो.) 
 
गुिाबाचे फूि रंगेल व्यक्ती. 
 
गुिाबी स्त्री. एक लहान िं डूप. 

हव. ग लाबहवषयक; ग लाबासारखा (रंग, वास, अत झर). 
 
गुिाबी अत्तर ग लाबाच्या फ लापंासून काढलेले अत झर. 
 
गुिाबी चंदन ग लाबासारख्या वासारे् र्ंदन; र्दंनार्ी एक जात. 
 
गुिाबी जांब, गुिाबी जाम एक फळ; रायजाभंळू. [फा.] 
 
गुिाबी झोप पहाटेर्ी, थंड वळेेर्ी िंोप. 
 
गुिाबी थंडी सौम्य प्रकारर्ी, स खावह थंड हवा; पहाटेर्ी थंडी. 
 
गुिाम प . १. बटकीर्ा म लगा; दासीप त्र. २. कामासाठी हवकत घेतलेला मािूस; दास. ३. (ल.) 
ल च्चा; वस्ताद; ठक; हरामखोर; सोदा. ४. पत्त्यातील ग ल्ल्या; ग लम्या. ५. (कौत काने) ह शार लहान म लगा. 
६. र्गंकारं्न गंहजफातील सहावा रंग. [फा.] 
 
गुिामणगरी, गुिामी स्त्री. १. दास्य; ग लामाप्रमािे राबिे; ग लामवृत झी; ग लामाप्रमािे ख शामत. २. 
सोदेहगरी; शाठ्य; हरामी; ल च्चेहगरी. ३. ग लामारं्ा व्यापार. ४. (ल.) हाजंी हाजंी; ख शामत. ५. पारतंरय, 
परकीय सते झखाली असिे. (हि. करिे.) 
 
गुिामजादा प . (हशवीगाळ) हरामखोर; ल च्चा; लबाड. 
 
गुिामणपचिी, गुिामणपसिी स्त्री. (पत्त्यारं्ा खेळ) प्रथम पाने वाटताना एक एक उतािे पान टाकून 
ज्याला प्रथम ग लाम येईल त्याने करायर्ी हपसिी. 
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गुिामसत्ती स्त्री. पत्त्याचं्या खेळातील एक प्रकार. 
 
गुिार प . एक िंाड : ‘वड, झपपळ, ग लार… या िंाडारं्ाहह खूप प्रसार या पवचतप्रातंावर असून…’ - रूरा 
३१. 
गुिाि प . १. एक रंग; ताबंडा रंग हदलेले पीठ; बाजरी, नार्िी इ. रे् पीठ. २. स रंजी, पतंगी इ. 
लाकडाच्या पाण्याने रंगवनू तयार केलेली पूड. मंगलप्रसंगी, उत्सवात, देवताचं्या जन्द्मोत्सवात व 
जेविावळीच्या वळेी रागंोळीत व हवशषेतः हशमग्यात यार्ा उपयोग करतात. [झह.] 
 
गुिाि स्त्री. न. एक फ लिंाड व त्यारे् फूल. पहा : गुिबासी 
 
गुिािगोटा प . ग लाल भरलेला गोळा. पातळ कारे्च्या, लाखेच्या, अभ्रकाच्या गोळ्यात ग लाल 
भरून तो अंगावर फेकल्यावर तो गोळा फ टतो व ग लाल पडतो. हशमग्यात असे गोळे अंगावर फेकीत असत 
: ‘ग लालगोटे हशवाय हठवले हनरहनराळे अंबारनत ।’ - ऐपो १९९. 
 
गुिाि णचकवे ल गड्ार्ा एक प्रकार, वाि. 
 
गुिािधारी बायकाचं्या हातात घालावयाच्या बागंड्ारं्ा एक प्रकार. 
 
गुिािबार न. कनाती पडद्यासारखे एकप्रकाररे् क ं पि झकवा बाड. म सलमान बादशहाच्या खास 
डेऱ्यासभोवार असे क ं पि असे. 
 
गुिािा, गुल्लािा प . एक फ लिंाड. 
 
गुिािाटू प . (मल्लहवद्या) क स्तीर्ा एक डाव. 
 
गुिािी  हव. १. ग लालाच्या, ग लालासारख्या रंगारे् (वस्त्र). २. ग लालार्ा, ग लालासारखा 
(रंग). 
 
गुिावा प . भ लावा; ग ंगीरे् औषध : ‘घरामधन उंदीर िंाले ग लावा देते मी त्याला ।’ - धाश्रलो ९२. 
 
गुिांडी  स्त्री. िं काडंी : ‘ग लाडंी देऊन पळाली.’ - गोता ११९. 
 
गुणिका  स्त्री. (वै.)प टक ळी; उंर्वटा. 
 
गुणिस्तान न. बाग. [फा.] 
 
गुिी स्त्री. ताबंडे प्रवाळ. (प्रा.ं) [झह. ग ल्ली = ताबंड्ा प्रवाळार्ी एक जात]  
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गुिी स्त्री. ह लकाविी : ‘पाऊस कवा पडायर्ा, कवा न्द्हाई, अशा न सत्या ग ल्यार् दाखवत ह ता.’ - 
रैत १५०. 
 
गुिुच्छ न. (वन.) फ लोऱ्यार्ा एक प्रकार. सवचसाधारि फ ले कमीजास्त लाबंीच्या देठाम ळे एकार् 
पातळीत येतात. 
गुिंुगा पहा : कुिंगा, कुिंुगा 
 
गुिुिी, गुिेि स्त्री. गलोल; गोफि. (व.) [झह. ग लेल] 
 
गुल्फ प . ‘गलबला’ - (तंजा.) 
 
गुल्फ प . पायार्ा घोटा : ‘ग ल्फद्वय धहरजे ।’ - ्ा ६·१९७. [सं.] 
 
गुल्फसंणध, गुल्फसंधी प . (वै.)पायातील घोट्याच्या भागातील साधंा. 
 
गुल्बांग, गुिबांग प . भ मका; आवई; बोलिे; कंडी : ‘बेदरास येण्यार्ा ग ल्बागं दाट होता.’ - मइसा 
७·११२. [फा.] 
 
गुल्म प . न. हवहशष् संख्येर्ा व रर्नेर्ा सैन्द्यहवभाग, त कडी; तीन सेनाम खारं्ी त कडी (सेनाम ख = ३ 
हत झी, ३ रथ, ९ घोडे व १५ पायदळ). [सं.] 
 
गुल्म प . न. ग ंताग ंतीरे् व दाट झकवा पसरिारे िं डूप. तृि, वृक्ष, लता व ग ल्म हे वनस्पहतके्षत्रातील मोठे 
वगच आहेत. [सं.] 
 
गुल्म, गुल्मवात प . न. १. प्रक हपत वातादी दोषाने कोठ्यात उत्पन्न होिारा गोळ्यासारखा एक रोग. 
वायगोळा. क शी, हृदय, नाभी, बस्ती ही त्यार्ी स्थाने आहेत. २. पािथरी. ३. गं्रथी; गाठ. ४. गोळा; गळू; 
गरस. [सं.] 
 
गुल्मोदर प . उदर रोगार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
गुल्ल न. अहतशय ग ंगी; कैफ. (गो.) 

हव. कैफाने उल्लू िंालेला; ध ंद. 
 
गुल्ल, गुल्ली प . स्त्री. गलबला : ‘तत्त्वारं्ा गल्बला जेथें । हनवातं कैर्ें असेल तेथें । याकारिें ग हल्लपरतें । 
कोहियेकें  असावें ।’ - दास १३·५·२४. [ध्व.] 
 
गुल्लडाग प . तापवलेल्या हखळ्याने, म रेने हदलेला डाग, र्ोर्ा; ग ल : ‘ग ल्लडागारं्ी जारं्िी ।’ - दास 
३·७·३४. 
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गुल्ला प . र् काडंा; िं काडंी (हि. मारिे, देिे). (व.) 
 
गुल्ली स्त्री. १. (काशी) हबटी; इटी. २. (ओतकाम) धातूर्ा र्ूर प न्द्हा हवतळून त्यार्ी ओतलेली र्पटी 
वाटोळी र्कती. [झह.] 
 
गुल्ली स्त्री. लहानसा ढीग, गंज. (व.) 
 
गुल्ली स्त्री. हलकल्लोळ; गडबड. 
 
गुल्ल्या प . पत्त्यातील ग लाम. (ग्रामीि.) 
 
गुल्शन प . बाग; उद्यान. [फा.] 
 
गुल्हेर हव. शेंदरी; डाझळबी (रंगारे्). 
 
गुल्हेर न. उंबरारे् फळ. 
 
गुवििे उहि. वापरिे. (व.) 
 
गुवाड पहा : गुखडी (राजा.) 
 
गुवाड प . घािेरी. (बे.) 

हव. १. घािेरडा; ओंगळ, गूघाि. (क . गो.) २. (ल.) कमी हकमतीर्ा. 
 
गुवेर न. भ यार : ‘ग वरेी पाषाि  र्डाहवला’ - कला १५. 
 
गुवेरे न. (लहान मूल झकवा आजारी मािूस याचं्या) हवष्ेने भरलेले वस्त्र. 
 
गुसपिे अहि. गोंधळिे; ग ंतिे. (गो.) 
 
गुसपागोंधळ प . गोंधळ; ग ंताग ंत. (गो.) 
 
गुसि, गुसुि स्त्री. आंघोळ. पहा : घुसळ : ‘आराम होऊन ग सल केली.’ - पया ४६७. [फा. ग स्ल] 
 
गुसिखाना प . न्द्हािीघर; स्नानघर. [फा.] 
 
गुसी स्त्री. खड ग. 
 
गुसुिखाना प . ग प्त सल्लामसलत करण्यारे् हकल्ल्यावरील स्थान. 
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गुस्सा प . राग; िोध; कोप. [फा.] 
 
गुहा स्त्री. दरी; कंदरा; घळ; कपार; डोंगर - पवचतातील बीळ; ग फा. [सं.] 
 
गुहाडी (व.)पहा : गुधाडी 
 
गुहासय हव. प . ग हाश्रयी, ग हेत राहिारा : ‘भिौहन ग हासय समाधी : माझज रेगे’ - ्ाप्र ८५७. 
 
गुणहक पहा : गुयक : ‘हटक देहशर्ा ग हहक  ।’ - रुस्व २१४. 
 
गुणहरा प . १. सरड्ाच्या जातीर्ा एक प्रािी. हा इच्िेला येईल त्याप्रमािे रंग पालटतो : ‘कन ग हहहरया 
सरडारे् नाना रंग ।’ - स्वान  १३·२·९७. २. एक हवषारी साप. (व.) 
 
गुणहरा हव. क र्कट स्वभावार्ा. (व.) 
 
गुणहऱ्या,गुणहरा हव. १. हवषारी. २. दाट; घन रंगार्ा : ‘गोरीला लागे पान । नाग गव्हळ्या ग हहऱ्या । 
बाऱ्या र्ालंू द्या दोहहऱ्या ॥’ - वलो ४८. (व.) 
 
गुय न. १. ग प्त गोष्, वतचमान; गूढ तत्त्व. २. जननेंहरय; उपस्थ; योनी; हशश्न; भग. 

हव. १. खाजगी; एकातंार्ी; आडवळिार्ी (जागा). २. ग प्त; गूढ; प्रच्िन्न (कृत्य, कारभार, 
गोष्). [सं.ग ह् = लपहविे, ग ह्यम]  

 
गुयक प . यक्ष. [सं.] 
 
गुयर प . एक प्रकारर्ा सरडा : ‘जैसा जैसा घडे संग । तैसे ग ह्यरारे् रंग ।’ - दास १३·७·१७. 
 
गुळकी, गुळखी, गुळखे स्त्री. न. १. (झशपी) ग ंडी; हबरडे; बटन. २. (दावे इ. च्या) हबरड्ात 
अडकहवण्यार्ी गाठ. ३. हबरडे व गाठ (एकत्र हमळून). ४. हस्रयारें् एक हशरोभषूि; विेीत झकवा अंबाड्ाच्या 
वर घालायरे् अग्रफूल. (क . राजा.) [सं. गोलक] 
 
गुळखे न. १. गोंधळ; लर्ाडं. (गो.) २. अप रे. (गो.) [सं. गोलक] 
 
गुळगुळथापडी, गुळथापडी स्त्री. १. (लहान म लाला हनजहवण्यासाठी हळू हळू थोपटिे) गोड गोड 
भाषि, वतचन; नरमनरम शब्द. २. ग ळग ळीत, संहदग्ध झकवा मोघम भाषि; ग ळूम ळू बोलिे. ३. समजूत 
पाडिारे, वळविारे, अन कूल करून घेिारे भाषि, वतचन; य ल्क्तप्रय क्ती. 
 
गुळगुळाहव. मऊ, सपाट व गोड : ‘बर्नागी ग ळग ळा लागे वोठन । प्राि नाशी हरघोनी पोटी ।’ - म आहद 
३४·७९. 
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गुळगुळीत हव. साफ, मऊ व र्कर्कीत; हनतळ; सफाईदार; खार्खळग्याहंवरहहत; खरखरीत 
नव्हे असा. [सं. ग ल = गोल] (वा.) गुळगुळीत करिे - उलटीस लटी (हजामत, खरडपट्टी) करिे. 
 
गुळचट, गुळचीट, गुळमट हव. थोडेसे गोड; गोडसर : ‘येक्या संगें तें कडवट । येक्या संगें तें 
ग ळर्ट ।’ - दास ११·७·१६. 

न. गूळसाखर वगैरे गोड पदाथच. 
 
गुळिा, गुळिी प . स्त्री. १. (र्ूळ भरण्यासाठी घेतलेले) तोंडभर पािी; घोट. (हि. घेिे.) २. (पाण्यार्ी, 
रक्तार्ी) टाकलेली र्ूळ. (हि. होिे, टाकिे.) ३.तोंडात येिारे हपत झ; तोंडातील व्रि. (हि. येिे.) ४. तोंड 
ख ळख ळिे, ध िे; र्ूळ भरिे. (हि. करिे.) [ध्व.] (वा.); गुळिा धरिे, गुळिी धरिे - १. ग प्त ठेविे. 
हमठार्ी ग ळिी धरिे असा प्रयोग रूढ आहे. ग ळिी धरल्यावर बोलता येत नाही यावरून. २. न बोलिे; तोंड 
दाबनू धरिे.;गुळिा सोडिे, गुळिी सोडिे - ग ह्य फोडिे. तुपादुधाच्या गुळण्या टाकिे - संपत झीत लोळिे, 
न्द्हािे. 
 
गुळण्िा  प . ग ळार्ा गिपती. (गो.) 
 
गुळत्र, गुळत्रय न. गूळ, राब, काकवी यारं्ा सम दाय : ‘मद पारा ग ळत्र ।’ - दास १५·४·१५. 
 
गुळधवा, गुळणधवा, गुळधुवा, गुळधा पहा : गूळधवा 
 
गुळब, गुळबा, गुळंभ पहा : गुळंुब, गुळंुभ 
 
गुळभात  प . लग्न ठरल्यावर पाह िे मंडळनसाठी करावयारे् भोजन. (क ि.) 
 
गुळभेिीवत हव. अल्पकाल स खदायक; क्षिभगं र; तात्प रते स ख देिारा. 
 
गुळमट, गुळंबट  हव. १. पहा : गुळचट १. २. आंबटसर. (गो.) 
 
गुळमट  हव. स्पष्, हनभीड नसलेला; ग ळम ळीत : ‘कायचकते ग ळमटर् अहभप्राय देतील.’ - साझस 
२६. 
 
गुळमटिे अहि. १. (आंबा, झर्र् इ.) गोडसर होिे. (राजा.) २. अस्पष् बोलिे; घ टमळिे. 
 
गुळमुळिे, गुळमळिे अहि. १. ग िग ििे; तोंडातल्या तोंडात बोलिे. २. बोलण्यात अडखळिे; 
घ टमळिे; का ंकू करिे. [ध्व.] 
 
गुळमुळीत हव. म ळम ळीत; असंहदग्ध; अधचवट; अस्पष्; तोंडातल्या तोंडात (भाषि इ.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुळमेख  स्त्री. मोटेच्या खालच्या र्ाकार्ी कण्यार्ी अरी. 
 
गुळविी, गुळेिी, गुळोिी न. १. गूळहमहश्रत पािी. २. ग ळाच्या पाण्यारे् कालवि (प रिाच्या 
पोळीशी खाण्यासाठी) यात कधी थोडे पीठही घालतात. (क . व.) 
गुळविे  सहि. ग ळाच्या पाकात घोळिे : ‘ग ळवलेले ते खोबरे खायला फार खमंग लागे.’ - माप . 
 
गुळवरी, गुळोरी  स्त्री. एक खाद्य, पक्वान्न. पहा : गुरोळी : ‘माडंा साखरपाडंा ग ळवरी ।’ - एभा 
२७·२९०. 
 
गुळवा, गुळवी, गुळव्या, गुळावा, गुळ्या, गुळरांध्या, गुळहारी हव. गूळ तयार करिारा. 
 
गुळवा प . ग ळातला एक खाद्यपदाथच : ‘घारगे ग ळवे दहहवडे ।’ - रामदास माप . 
 
गुळवेि स्त्री. एक कडू वेल; गरुहडवले; गरूळवेल. (को.) ही वले औषधात फार उपय क्त व महत्त्वार्ी 
असून त रट, कडू, उष्ट्ि, वीयोिीपक व ज्वरनाशक आहे. बह तेक सवच रोगावंर ही उपयोगी पडते. [सं. ग डूर्ी] 
 
गुळशीि, गुळशेि,गुळशेिे न. ताबंडा भोपळा उकडून त्यात दूध व गूळ घालून केलेली खीर. 
(व.) 
 
गुळहार, गुळार पहा : गुऱ्हाळ 
 
गुळळा, गुळाळा प . ग ळिा; र्ूळ : ‘ग ळळा कीजे राउळें । आरोगिातंन ।’ - ऋ ८४. [ध्व.] 
 
गुळंकरी प . वगेवगेळ्या हठकािाहूंन गोळा िंालेल्या मािसापंैकीएक : ‘तो मह द गावी गेला. 
त्याच्यासारखे बरेर् ग ळंकरी तेथे जमले होते.’ - बनगर १२२. 
 
गुळंब, गुळम, गुळमा, गुळमी,गुळाम, गुळीम न. प . वाडगे; हपतळेर्ी मोठी वाटी. (गो. क .) २. न. 
जेवण्यासाठी वापरात असलेले काशारे् पात्र. (बे. गो.) 
 
गुळंब, गुळंबा प . एक पक्वान्न. ग ळाच्या पाकात हशजवलेल्या आंब्याच्या फोडी; ग ळार्ा म रंबा. 
 
गुळाचा गिपती, गुळाचा गिेश १. आळशी; मंद; गलेलठ्ठ; अर्ळोजी. २. होयबा; ब ळा; द बचळ; शिेार्ा पो. 
 
गुळांफो  प . हशजवलेला, पािी म रलेला भात. (क .) 
 
गुळी न. अव. खाडीतील हर्खल : ‘बाधंार्ी भोकें  नजरेस येतारं् तेथें ग ळन म्हिजे खाडनतील हर्खल व 
दगड घालून बदं केलन तर मग त्यात पािी हशरत नाहन.’ - केळआत्म ५१. 
 
गुळी स्त्री. नीळ (िंाड व त्यापासून होिारा पदाथच). [ग . गळी] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गुळी स्त्री. १. शौर्ाच्या वेळी बाहेर येिारा मलाशय. (हि. उतरिे.) २. गोळी; ग हटका; लहान लाडू. 
(गो. क .) (वा.); गुळी होिे - थरकाप होिे. (गो.) 
 
गुळी न. १. वाल इ. हद्वदल धान्द्याच्या मळिीनंतर हनघालेले ग रानंा घालायरे् भसू. २. शेंगारं्ी 
टरफले, िंाडार्ा पाला, वलेारे् त कडे इ. हमळून िंालेले ग रारें् खािे. (को.) 
 
गुळी, गुळीसाखर स्त्री. ताबंडट, भरड अशी एक प्रकारर्ी साखर; ग ळासारखा रंग असिारी एक 
प्रकारर्ी साखर. 
 
गुळीतोळ प . हनळीच्या एक मि उत्पन्नावर घेतला जािारा एक रुपया कर. 
 
गुळु दंगा. 
 
गुळुळा, गुळुळी प . ग ळिी. 
 
गुळंुब, गुळंुबा, गुळूम न. प . १. गरस; गाठ; फोड; गळू. २. िंाडास येिारी आवाळूसारखी गाठ. ३. 
बाडंगूळ; परोपजीवी वनस्पती. [सं. ग ल्म] 
 
गुळू प . दंगल; कट : ‘हकाबादवाल्यानंन अकबरप रच्या जहमनदारास हर्ठ्या हलहहल्या कन त म्ही 
ग ळ  करून ठािें उठवनू देिें म्हिजे आम्ही येतो.’ - पेद २·१३२.[फा. ग ल  = गळा] 
 
गुळे न. (क्व.) द ष्ट्काळाम ळे झकवा दंग्याम ळे परागंदा िंालेला गाव, वस्ती, (राजा.) पहा : गुढार, 
गुढे [का.] (वा.) . गुळे येिे - पेंढार येिे. (बे.) गुळ्यास जािे - आश्रयाथच जािे : ‘शत्ररू्ी फौज आली तेव्हा 
अनाग ंदी प्रातंातं ग ळ्यासं कोपळरे् लोक गेले…’ - ऐलेसं ७६६. गुळ्यास िावून देिे - आश्रयाथच कोठेतरी 
पाठहविे : ‘अनेग ंदी व कनकहगरी संस्थाहनक यानंी म लेंमािसें ग ळ्यास लावनू हदली… कनकहगरी अगदन 
ओस आहे.’ - ऐलेसं ४०९६. 
 
गुळेकरी  प . परागंदा; गाव सोडून जािारी व्यक्ती : ‘हफरंग्याच्या हल्ल्यार्ी बातमी अगोदर 
फ टली असल्याम ळे लोक भीतीनें ग ळेकरी बनून पळून गेले.’ - वसमो. 
 
गुळेरस प . नारळारे् दूध व गूळ घालून बनवलेले हपठाच्या गोळ्यारें् एक पक्वान्न. (हेट.) 
 
गुळ्ये न. मासे पकडण्याच्या जाळ्याला वजनासाठी लावलेली र्पटी कडी. (को.) 
 
गुळ्ळव्वा स्त्री. १. आषाढातील मंगळवारी करण्यात येिारी कनाटकातील ब्राह्िेतरारं्ी 
गौरपूजा. २. (ल.) फलकल मारून बसिारी स्त्री. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गंुग हव. १. बेभान; मूढ; ध ंद; जड; हनपहर्त (ज्वर, िंोप, द ःख, नशा इ. नी.). २. गकच ; तल्लीन; 
हनमग्न (एखाद्या हवदे्यर्ा अभ्यास, व्यासंग यात). ३. थक्क; आश्चयचर्हकत; मोह पावनू परावृत झ; स्तंहभत 
(शास्त्रातील कठीि अंश प रतेपिी मनात न आल्याम ळे इ.). ४. एखाद्या हवषयात एकतानता िंाल्याम ळे इतर 
व्यवसायात अनासक्त, हवरक्त [फा. ग ंग = तल्लीन, मूक] 
 
गंुगिी स्त्री. ग ंगी; िंापड (िंोप, नशा वगैरेर्ी). पहा : गंुगी 
 
गंुगिे अहि. १. ग ंग करिे; घ मिे; ग िग ि करिे (गाधंीलमाशी, भ गंा, भोवरा, जोराने फेकलेला घोडा, 
गोळा वगैरेंनी) : ‘ग ंगल गोळे येती ििािि ।’ - ऐपो २२३. २. (ल.) ह ं ह ं ह ं असे हळू गािे; मोठा आवाज न 
करता तोंडातल्या तोंडात गािे म्हििे.[ध्व.] 
 
गंुगिे अहि. १. ध ंद, जड, मूढ, स स्त होिे (मूच्िा, नशा, िंोप यानंी). २. मागे लागिे; भ लिे; वेडाविे. 
३. हळूर् जािे; हनसटिे; सटकिे. ४. तल्लीन, गकच  होिे; भान हवसरिे; हनमग्न असिे. ५. ग ंग होऊन ड लू 
लागिे; थक्क होिे. 
 
गंुगणविे  सहि. १. ग ंग करिे; मूढ, म ग्ध, जड करिे. २. ग ंग  करायला लाविे. ३. (ल.) एखादी 
वस्तू पळहविे. ४. (म लाचं्या खेळात) जेरीला आििे. [ग ंगिे प्रयोजक] 
 
गंुगारिे  अहि. १. संू संू करीत जािे (गोफिग ंडा). २. फसवनू फरारी होिे; पळून जािे; पसार 
होिे; लबाडीने नाहीसे होिे (गोफिीच्या दगडाप्रमािे). ३. ग ंगीत, ध ंदीत, अमलात असिे (औषध, दारू 
वगैरेच्या). ४. डोळे जड, स स्त होिे (औषध, िंोप याम ळे). [ध्व.] 
 
गंुगारा प . ग ं ग ं आवाज; ग िग ि. २. गोफिग ंड्ार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
गंुगारा प . १. फसवनू पळिे; फरारी होिे; फसहविे. (हि. देिे, मारिे.) २. (सामा.) नजर र् कवनू 
जािे; हनसटिे. 
 
गंुगाविे पहा : गंुगिे १, २, ४. 
 
गंुगी, गंुनया हव. ग ंगीत असलेला; ग ंगलेला. 
 
गंुगी स्त्री. १. स स्ती; जाड्; ध ंदी; बेहोशी; िंापड (िंोप, ताप, द ःख, दारू याम ळे आलेली). (हि. 
येिे, र्ढिे.) २. भलू, बेश द्धी (औषधाने येिारी). 
 
गंुगुरडे, घंुगुरडे न. मच्िर, डास, कीटक वगैरे. [का. ग गड] 
 
गंुघाटा प . गोंगाट; गलबला; आवाज : ‘आस्वलें  हदवाभीतें सायेळ्या । देती ग ंघाटे झककाळ्या ।’ - होला 
११४. [ध्व.] 
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गंुज प . १. कट; ‘हतला आपल्या ग ंजातं घेता ंकामा ंनये.’ - हवहव १०·९·२१०. २. जमाव : ‘मोंगलार्ी 
ग ंज बळावली म्हिजे भारी पडेल.’ - पेद १·५२. [का. ग ंज ] 
गंुज न. स्त्री. झबडा. पहा : गंुजडा 
 
गंुज स्त्री. १. एक औषधी वले, वनस्पती. पाने बारीक व लाबंट असतात. ग ंजेच्या ताबंडी व पाढंरी 
अशा दोन जाती आहेत. ताबंडी ग ंज हवषारी असते. २. ग ंजेरे् बी. याने सोने वगैरे जोखतात. ३. एक वजन, 
पहरमाि, एका तोळ्यारे् ९६ ग ंजाभार वजन असते. [सं.] [का. ग ंजा] 
 
गंुज, गंुजट न. लाकडाला आलेले टेंगूळ; गाठ. [का. ग ंज .] 
 
गंुज स्त्री. जमाव; जथा; जूट.(वा.).गंुज उखळिे - जमाव उधळिे : ‘कळेल तैसे साहहत्य करून 
तेथून ग ंज उखले तो अथच केला पाहहजे.’ - पेद ३·१४६.गंुज फोडिे - १. संशयहनवृत झी करिे. २. जमाव 
फोडिे : ‘भेटून ग ंज फोडून मग हदल्लीकडे येतो.’ - पेदभा २९·२५१. गंुज बांधिे - जमाव करिे : ‘हफीज 
कार्मतकमासी ग ंज बाधंोन दक्षहियासंी ज जिार.’ - झहगिेदभा २·५४. 
 
गंुजट, गंुजार हव. गाठाळ (लाकूड); ग ंजाट. 
 
गंुजडा, गंुजडी, गंुजडे, गंुजारडी प . स्त्री. न. गोळा; झबडा; रीळ (फीत, दोरा, दोरी इ. र्ा). [क. 
ग ंज .] 
 
गंुजडा, गंुजडी, गंुजवडा, गंुजविा, गंुजाडा स्त्री. प . वर ग ंजा डकवलेला मेिार्ा गोळा, ग ंडी, र्ेंडू. 
 
गंुजिे अहि. ग ं ग ं करिे; घोंगाविे (मधमाशी); ग ंजारव करिे. [सं. ग ंजन] 
 
गंुजिाडू प . ग ंजा हर्कटवलेला लाडू : ‘राक्षलाडू ग ंजलाडू ।’ - वसेीस्व ८·११५. 
 
गंुजविा प . १. एक वनस्पती. २. हर्ब डाच्या जातीरे् वाटोळे फळ. 
 
गंुजा स्त्री. अव. प ष्ट्पकोश गळून पडल्यावर राहिारा बीजकोश : ‘िंाडानंा बार फ टतो व मग त्याचं्या 
ग ंजा बाजूनें फळे धरतात.’ - पाि. 
 
गंुजा प . १. ग ंज. २. मोदकासारखा एक पदाथच. (िंाडी) 
 
गंुजा स्त्री. ‘ब दंी’ - (तंजा.) 
 
गंुजाइशी, गंुजाईश, गंुजाईष, गंुजाईस, गंुजाएस १. उत्पन्न; ऐपत : ‘हदवािाने ग ंजाईस अहधक 
साहंगतल्यानें भाडंावयास उभे राहतात.’ - सभासद २५. २. फायदा. पहा : गंुजावीस [फा. ग ंजाइश] 
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गंुजाइशी, गंुजाईश, गंुजाईष, गंुजाईस, गंुजावीस, गंुजाएस स्त्री. १. सवड; जागा. २. अवसर. ३. त्र टी. 
(वा.) गंुजाईस ठेविे- लपवनू ठेविे. [फा. ग ंजाइश] 
 
गंुजायश, गंुजायष स्त्री. पहा : गंुजावीस. १. उपयोग : ‘स्वारारं्ी ग ंजायश र्हू महहन्द्यात 
(बसातीच्या) नाहन.’ - मइसा ८·४३५४. २. प्राप्ती; नफा. (व.) [फा. ग ंजाइश] 
 
गंुजारव  प . १. भ गं्यार्ा ग ं ग ं असा आवाज : ‘प्रदहक्षिा ते अवघे हतलाहो धरूहन ग ंजारव घेहत 
लाहो ।’ - वामन, विे स धाप्रसंग २, श्लो ३. २. गोड आवाजातले ग िग ििे : ‘मध कर वन वन हफरत करी 
ग ंजारवाला ।’ - मानापमान. 
 
गंुजाविे  अहि. लालभडक होिे : ‘अन्द्याबाच्या डोळ्यातून रक्त भरून ते ग ंजावत र्ालले होते.’ - 
सीपो ३३. 
 
गंुजावा प . झबडा; ग ंडाळी (सूत, दोरा यारं्ी) : ‘स तार्ा ग ंजावा करी श द्धला ।’ - वसा ५८. [का. ग ंज  
= ग ंता] 
 
गंुजावीस स्त्री. पहा : गंुजाईस, गंुजायश. १. दोष; अप रेपिा; व्यंग कसर. २. र्ूक; तफावत. ३. 
व्यत्यय; अंतर; कसूर (र्ाकरी, उद्योगधंदा, काम इ. मध्ये). ४. कूस; बाकी. ५. खोर्. 
 
गंुजावीस स्त्री. १. उत्पन्न; नफा; हमळकत; लाभ (धंदा, व्यापार यात). २. बेकायदेशीर नफा; 
खादगी. ३. उपयोग. 
 
गंुजासी  हव. लाभकारक; फायद्यार्ा : ‘हसनाबाद व हनलगे हे दोन्द्ही महाल र्ागंले ग ंजासी 
आहेत.’ - पेद २५·२९५. [फा. ग ंजाइश] 
 
गंुजाळ हव. लालभडक : ‘त्या पक्षयार्ा तो पाढंरा रंग… बारीक ग ंजाळ डोळे…’ - गिूराया ९८. 
 
गंुजाळी  स्त्री. ग ंताग ंत. 
 
गंुजी (गो.)पहा : गंुज 
 
गंुजुिा, गंुजुिॉ प . १. ग ंजवला. पहा : गंुजडा. २. बसलेल्या मािसारें् कोंडाळे, कडे (को.) ३. जमाव; 
घोटाळा. (गो.) [क. ग ंज ] 
 
गंुज्या प . हतळार्ी करंजी. (िंाडी) 
 
गंुठा प . एक र्ौरस साखळीभर जमीन; जमीन मोजण्यारे् एक माप; एक र्ाळीसाशं एकर झकवा १२१ 
र्ौरस याडच; ३३ फूट लाबं - रंुद जहमनीर्ा त कडा. [क. ग ंटे] 
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गंुड प . १. वाटोळे भाडें; हंडा; गंज : ‘तेव्हा ंठेवी र् लीवर ग ंड पाण्यार्ा राही तत्क्षिी ।’ - अफला 
५६. २. (ल.) खरडा; मोत्यार्ा प ढे आलेला भाग, गाठ. ३. वाटोळा दगड; ग ंडा; गोटा. (सामा.) घडीव 
दगड : ‘वहर यमहनयमेंसन ग ंड घहडले ।’ - स्वाहद ७·३·५४. ४. गोळा (लोखंडी, दगडी). ५. लाकूड, कोळसा 
मोजण्यारे् ५६ पौंडी वजन. (तंजा. मरास) [क.] 
 
गंुड प . तोफेर्ा बार. - (तंजा.) 
 
गंुड प . (हविकाम) हत्त्या नावाच्या र्ौकटीखालरे् लाकूड. 
 
गंुड हव. १. मवाली, समाजकंटक. २. वस्ताद; कावबेाज; धूतच. ३. र्त रस्त्र; हरह न्नरी; ह शार; तरबेज. 
 
गंुडगडगी स्त्री. झलगायताचं्या गळ्यातील झलगार्ी पेटी. [क.] 
 
गंुडगळे, गंुडगाळे, गंुडगुळे, गंुडगे, गंुडगी, गंुडगोळे न. लहान ग ंड; ग िगळे; मातीर्ी ग ंडगी : 
‘एक थाळी, लोटा - फ लपात्र, ग ंडगोळे ही हपतळेर्ी… भाडंी…’ - र्दं ३५. २. (ल.) ठेंगू, ठ सका मािूस. 
 
गंुडिे उहि. १. बाधंिे; ग डंाळिे; वळकटी करिे; लपेटिे : ‘तया ग ंडहलया प्रकाशा । के्षत्र  ् नाम ॥’ - 
्ा १४·७९. 
 
गंुडिे अहि. गोत्यात येिे; गंडवले जािे. 
 
गंुडरी, गंुडेरी स्त्री. ब्राह्ीसारखी एक वनस्पती. (गो.) 
 
गंुडळी,गंुडळे, गंुडाळे स्त्री. न. ग ंजडी; ग ंडाळा; वळकटी; झबडा; एकावर एक वढूेन केलेला गोळा 
(कागद, कापड, दोरी इत्यादीर्ा). 
 
गंुडा प . १. वाटोळा, मोठा गोटा, दगड : ‘जैसा पवचतावरौनी वोहटझळ ग ंडा लोहटत तयाहंस तळवटा 
। यावया वेळ न लगे तैसा ।’ - र्िधर, हसद्धातंसूत्रें पू. ५२. २. (ल.) मोठा ग ंड; एक भाडें : ‘दोंर् घागरीर्ा 
ग ंडा हनत्य घ्याव े।’ - रामदासी २·३५. ३. (बाधंकाम) माठीव र्ौरस दगड; हर्रा; मोठी खाडंकी. ४. (क ं भारी) 
मडक्यानंा आकार द्यायर्ा दगड. हा मडके घडहवताना मडक्याच्या आतील बाजूला धरून बाहेरून लाकडी 
पट्टीने ठोकतात. ५. जोत्यार्ा मधला थर; बेंदरीच्यावर पायाशी ओळंब्यात बाधंलेले दगडी काम. ६. (क ं भारी) 
र्ाकार्ा मधला ठोकळा. याच्यावर मातीर्ा गोळा ठेवनू त्याला आकार देतात. ७. झबडा; ग ंडी; ग ंजडी 
(सूतदोऱ्यार्ी). [क. ग ंड ] 
 
गंुडा हव. १. धूतच हरह न्नरी, हरकामी मािूस. अहतशय शहािा, ह शार : ‘प त्र व्हावा ऐसा ग ंडा । ज्यार्ा 
हतही लोकन िंेंडा ।’ - त गा. २. (वाईट अथानेही योजतात) सोदा; ठक. [क. ग ंड] 
 
गंुडाळिी स्त्री. उसार्ी पाती उसाभोवती ग ंडाळण्यारे् काम; ऊसबाधंिी. 
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गंुडाळिे उहि. १. वळकटी करिे; (दोरी इत्यादीने) लपेटिे; वषे्िे. २. एकत्र गोळा करिे. ३. 
आवरिे; आटोपिे; बदं करिे, (उद्योग, कामधंदा). ४. (सामा.) व्याप्ती कमी करिे. ५. आच्िादिे; वढेिे. 
अहि. १. ग ंडाळले जािे. २. (पंर्प्राि एकत्र आल्याम ळे) मरिे. [सं. ग ंठ = वषे्िे] (वा.) गंडाळून ठेविे 
- न ज मानिे; बाजूला सारिे : ‘प्रसंग पडला म्हिजे य ल्क्तवाद ग ंडाळून ठेविारी स धारक मंडळी दृष्ीस 
पडते.’ - लोहटकेले ४·१३८. 
 
गंुडाळिे उहि. १. पराहजत करिे; क ं हठत करिे; हनरुत झर करिे. २. हाताखाली घालिे; 
बळकाविे; काबीज करिे (परका देश, माल इ.). 
 
गंुडाळा, गंुडाळी, गंुडाळे प . स्त्री. न. १. वळकटी; रुळी; भेंडोळे; झबडा; बडंल (कागद, कापड, दोरा 
इ. रे्). २. गाठोडे; गाठ. ३. (हवशषेतः ग ंडाळे, झनदाथी) वडेेवाकडे ग ंडाळलेले पागोटे, रुमाल. ४. दोऱ्यार्ी 
ग ंताग ंत व त्यार्ा गोळा; कसेतरी अस्ताव्यस्तपिे एकत्र बाधंिे; सटरफटर मालारे् बोर्के : ‘ईर्श्रें मोठें सूत्र 
केलें  । मन ष्ट्यमात्र ग ंतोन राहहले । लोभार्ें ग ंडाळें  केलें  । उगवनेा ऐसें ॥’ - दास १७·२·३०. ५. फेरा; भोवती 
हफरहविे; हात (पट् ट्यारे्) : ‘पट् ट्यार्ा ग ंडाळा माहरला ।’ - ऐपो १९. ६. (ल.) गोंधळ; ग ंताग ंत. 
 
गंुडाळी फिक ग ंडाळी करता येण्यासारखा कॅनव्हास कापडार्ा फळा. 
 
गंुणडका स्त्री. घोकंपट्टी; संथा; प न्द्हा प न्द्हा वार्िे व म्हििे; घोकिे; उद्धोष : ‘हतनें जशी काहंन पत्रार्न 
पाठातंरें झकवा ग ंहडकार् केल्या.’ - नवलपूरर्ा संस्थाहनक, प्रकरि ५.[सं. ग िहनका] 
 
गंुणडिे हि. (वस्त्रानंी) सजहविे. 
 
गंुडी स्त्री. एक वनस्पती; जाफरीर्ी ग ंडी. 
 
गंुडी स्त्री. १. लहान ग ंड, भाडें; लहान र्रवी; कासंडी. [ते. क.] २. हबरड्ात अडकवण्यार्ी गोळी, 
गाठ; बटन (अंगरखा, कोट यारें्). ३. पेंढी (पेंढा, गवत इ. र्ी). (को.) ४. झबडा; ग ंडा; ग ंडाळा (दोरा, सूत 
इ. र्ा). (को.) 
 
गंुडी स्त्री. य क्ती : ‘तरस मरावा म्हिून मेटकऱ्यानंी ही ग ंडी केली.’ - वामा ४३. [क. ग ंड.] (वा.). 
गंुडी घाििे, गंुडी देिे - म्हशीने पान्द्हा सोडावा म्हिून हतर्ी शपेटी हतच्या योनीत घालिे. 
 
गंुडीचा णवडा केळीच्या सोपटाने बाधंलेले दोन हवडे, पट् ट्या. (बडोदे) 
 
गंुडीदार  हव. ग ंडी असलेला (अंगरखा). पहा : आंगरखा 
 
गंुडूरिावा प . होला. (िंाडी) 
 
गंुडे न. र्ेंडू; गोळा; झबडा; झपडा (सूत, स ंभ, दोरी वगैरेर्ा). (क .) 
गंुडेरी स्त्री. गंडेरी; उसारे् करव े: ‘कोिी उसार्ी ग ंडेरी र्ोखतात.’ - सामा २००. 
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गंुडो प . वरवटंा; दगडधोंडा. पहा : गंुडा (क .) 
 
गंुडोरा प . ग ंडाळे. (िंाडी) 
 
गंुढि स्त्री. ग ंडी. (गो.) 
 
गंुढा प . १. दगड. २. मयादा : ‘कमा अकमारे् ग ंढे । घातले दोझह कडे ।’ - रा्ा १३·४८. 
 
गंुत, गुत स्त्री. ग ंतिे. पहा : गंुता : ‘या सेतार्ी ग त हसलक असेल त्यार्ी झकमत…’ - मसाप 
२·१७७. [सं. ग्रहथत] 
 
गंुतिुक, गंुतिूक स्त्री.(क्व.)अडविूक; ग ंताग ंत; गोंधळार्ी, घोटाण्यार्ी ल्स्थती. 
 
गंुतिे अहि. १. अडकिे; अडिे; एकमेकात अडकिे. २. (ल.) एखाद्या व्यक्तीच्या मायेत अडकिे. [सं. 
ग ंत] (वा.) गंुतत बोििे- अडखळत, घ टमळत बोलिे; अडखळिे. 
 
गंुतिे न. ग ंता; ग ंताग ंत; ग ंताड, ग ंताडा : ‘तूटे बधंमोक्षार्ें ग ंतलें  एथ ।’ - रा्ा १८·३१७. 
 
गंुतवि स्त्री. बाधंला जािे; एखादे काम, व्यवसाय इत्यादीत अडकिे. 
 
गंुतविूक स्त्री. कारखान्द्यात, उद्योगधंद्यात पैसा घालिे : ‘त्याम ळे भाडंवल ग ंतवि कीस पैसा 
उपलब्ध िंाला.’ - कर १२. 
 
गंुतविे, गंुतणविे  सहि. मन कामात घालिे; अडकविे : ‘थोरल्या बधंूंच्या बरोबर दौलतीच्या 
कामात ते आपलं लक्ष ग ंतवत होते.’ - राऊ १५. 
 
गंुतवळा  प . ग ंताग ंत : ‘अनेक प्रश्नाचं्या ग ंतवळ्यात…’ - ही वाट २२. 
 
गंुता, गुता, गंुताडा, गुताडा, गंुतोळा प . १. अनेक वस्तू एकमेकीतून सहज वगेळ्या करता येिार 
नाहीत अशा प्रकारे हमसळिे. २. शेंडी, वेिीतील ग ंतवळ, ३. ग ंताग ंती (केस, दोरा इ.); ग ंतलेली ल्स्थती. 
 
गंुता, गुता, गंुतारूता प . १. अटकाव; अडथळा; खोटी; प्रहतबधं. २. (ल.) अडर्ि; हरकत; नड : 
‘ह्यामझध काहंन ग ंता नाहन.’ - ऐपो ३२. ३. (ल.) स तक. [क. ग त झ] (वा.) गंुतुन पडिे - स टका न होिे; 
अडकून राहिे; हातातले काम टाकून जाता न येिे. 
 
गंुता, गुता, गंुताड, गुताड प . न. (भात, सावा, हरीक वगैरेरे्) मळिीनंतररे् तृि, गवत, कर्रा. 
१. (भात, सावा, हरीक वगैरेरे्) मळिीनंतररे् गवत, कर्रा. २. हशवऱ्यावरून आयंडा काढला व ब धं्यार्ी 
दोरी सोडून शेंड्ाला बाधूंन तो हलवला की खाली पडतात त्या भाताच्या बारीक पाती. 
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गंुता, गुता प . ब्याद; लर्ाडं. (ना.) 
 
गंुता, गुता प . लढा; तंटा. 
 
गंुतागंुत  स्त्री. १. ग ंता; ग ंताड. २. गळफाटा; घोटाळा; गोंधळ; घोळ. 
 
गंुतापिे  अहि. ग ंतिे. (बे.) 
 
गंुतावळ  स्त्री. सहज न समजिारी गोष्; हकर्कट गोष्; ग ंताग ंत : ‘केवढ्या नात्यारं्ी ग ंतावळ…’ 
- लपव १०९. 
 
गंुताळा  प . ग ंताग ंत. 
 
गंुती स्त्री. १. प्रहतबंध; अडर्ि; ग ंता; बधंन : ‘्ानदेवा सार सावंहळये मूर्मत हनवृत झीनें ग ंहत उगहवली ।’ 
- ्ागा १४६. २. गरज. ३. (ल.) ओढा; पाश : ‘ज्यारं्ी त ज ग ंती । ते तों मोकहलती अंतन ।’ - त गा २६८०. 
(वा.).गंुती पाडिे - अडर्ि आििे; संकटात ढकलिे : ‘मग बोले प्रभावती । त्वाहंर् मजसी पाहडली ग ंती ।’ 
- कथा १·५·२१४. 
 
गंुथाडे न. ग ंताग ंत. पहा : गंुताडा : ‘तत्त्वारं्ें ग ंथाडें जालें  ।’ - दास ९·७·२१. 
 
गंुद, गंुदिी न. स्त्री. भोकर; गोंधि; सेलवट; एक िंाड. [ग . ग ंदी] 
 
गंुधाळा प . एक प्रकाररे् भाडें; ग ंडा. 
 
गंुपिे पहा : गंुतिे : ‘ग ंपले न गव ेमन र्रिन ।’ - गीता १·८३. 
 
गंुपा प . बधंन; ग ंताग ंत : ‘आवडीर्ा मंत्र साहंगतला सोपा । जेिें नव्हे ग ंपा काहंन कोठें  ।’ - त गा 
१·३६९. 
 
गंुणपरे न. जाळे; सापळा : ‘तहर दाहीक हें संसारें । सवे माहंडलें से जे ग ंहपरे ।’ - रा्ा १८·९५१. 
 
गंुफि स्त्री. विेी; हवििे; वीि; वळिे. 
 
गंुफिी स्त्री. १. गाठि; गाथि; गोविी; ओविी. २. वेिी; वीि. 
 
गंुफिे सहि. १. माळेत एकत्र आििे; गाठिे; माळ करिे; गोविे. २. विेी घालिे; वळिे. ३. जोडिे; 
ज ळिी करिे; रर्िे.[सं. ग ंफ] 
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गंुफिे अहि. घोटाळ्यात पडिे; ग ंतिे : ‘ऐसें हवर्ारता ंहवर्क्षि । ग ंफोहन ठेले ॥’ - ्ा ४·८२. 
 
गंुफा स्त्री. १. लताक ं ज; पिचक टी; फादं्यारं्ी बनवलेली िंोपडी : ‘ऋष्ट्यशृगं अहतहवकळ । आला तत्काळ 
ग ंफेसी ।’ - भाराबाल २·१२. २. ग हा; दरी. ३. ग ंताग ंत : ‘आवडीर्ा मंत्र साहंगतला सोपा । जेिें नोहे ग ंफा 
काहंन कोठें ।’ - त गा ४८७. (वा.) गंुफेत ठेविे - मूठमाती देिे; समाधी देिे. [सं. ग हा] 
 
गंुफा प . म लारं्ा एक खेळ. 
 
गंुफाई स तापासून, लोकरीपासून वस्त्र हविण्यार्ी पद्धत. 
 
गंुफाटिे उहि. घाईघाईने उरकिे; हबघडविे; र्ालढकल करिे; वरवर करिे. पहा : गोफाटिे 
 
गंुणफरा, गंुणफरे प . न. ग ंताडा; ग ंताग ंत; जाळे : ‘परी र्ोज हें धन धचरा । जे एवढा हा ग ंहफरा ।’ - ्ा 
१४·२८४. 
 
गंुबज, गंुबद प . घ मट. [फा. ग ंबद] 
 
गंुसाई प . १. गोसाई; गोसावी; साधू; हहरदास. पहा : गोसावी. २. देऊळ, मठ इ. र्ा म ख्य; महंत. 
 
गू 
 
गू प . १. हवष्ा (मन ष्ट्यार्ी); हाग. २. धातूर्ा गंज; मळ. ३. डोळ्यातील पू, मळ. ४. (ल.) दारू. 
[सं.] (वा.) गूकाडी करिे - १. काडीने गू हर्वडिे. २ (ल.) एखाद्यारे् दोष प नः प न्द्हा उच्चारिे. ३. (ल.) 
अहतशय त्रास देिे. ४. (ल.) अहतशय अपकीती करिे. ५. (ल.) नासविे; हबघडविे; खराब करिे. (वा.).गू 
णचवडिे - वेडे होिे; बावर्ळिे. गू जाळिे - १. अंगातील हपशाच्च जाण्यासाठी अंगात येिाऱ्याप ढे हवष्ा 
जाळण्यार्ा प्रयोग. २. एखाद्याला अगदी हखजहविारे, अपमानारे्, हर्डहविारे कृत्य करिे. गू जाळून धूर 
घेिे - वाईट कृत्य करून त्यार्ा आनंद मानिे, त्यार्ी मौज करिे, पाहिे. गुवावरून ओढिे - अहतशय 
फहजती, अपमान करिे; िीथू करिे. 
 
गूघाि स्त्री. वाईट पहरल्स्थती. (वा.).गूघाि करिे - नासिे; हबघडिे. 

हव. वाईट; त्याज्य. 
 
गूज न. ग प्त गोष्; ग ह्य. हहत, हनज या शब्दाशंी जोडून उपयोग. पहा : गुज : ‘बरें पाहता ंगूज तेथेहर् 
राहे ।’ - राम १५५. [सं. ग ज] 
 
गुजबेरी स्त्री. (वन.)एक प्रकाररे् फळ. 
गूड, गूढ न. १. किसासकट बाधंलेली पेंढी, ज डी (जोंधळा, बाजरी वगैरेंर्ी). २. गंजी; ढीग; 
रास; स डी. (खा.) ३. कडब्यार्ी वगैरे उंर् व देवळाच्या हशखरासारखी रर्लेली गंज. (व.) पहा : गुड [कर. 
ग ड्ड = डोंगर, ग डी = देऊळ] 
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गूढ न. १. कूट; कोडे. २. गं्रथातील, लेखातील कठीि स्थळ; मेख. ३. पेर्; पंर्ाईत. ४. ग प्त गोष्; 
ग ह्य : ‘म्हिौहन आघवनहर् गूढें । जें पाऊहन अहत उघडें ।’ - ्ा ८·१३५२. 

हव. १. गहन; द ्ेय; द बोध; अगम्य (हवद्या, शास्त्र) : ‘तया हा परमाथच गूढ ।’ - ्ा ३·१७९. २. 
खोल; ग प्त; अ्ात (काम, गोष्.) [सं.] (वा.). गूढ वाटिे, गूढणदसिे, गूढ पडिे, गूढात पडिे - हवर्ारात 
पडिे; कोडे, पेर् पडिे. 
 
गूढ अथय  प . १. प रलेला ठेवा; भहूमगत रव्य : ‘गूढ अथचसंर्याच्या भ्रमाने कोिी… घरातंील जमीन 
ठोकठोकून पहावी…’ - हन ७९६. २. ग प्त गोष्, हेतू, अहभप्राय. 
 
गूढगंुजन न. गहन, कूटात्मक पि भावगभच असे काव्य; ज्यार्ा अथच फार खोल आहे व ज्यामध्ये 
अहधक अथच गर्मभत आहे असे लेखन; कल्पना. 
 
गूढचार  प . ग प्त बातमीदार; हेर; ग प्त पोलीस. 
 
गूढज, गूढपुत्र, गूढोत्पन्न  प . १. (कायदा) झहदूधमचशास्त्राप्रमािे बारा प त्रापंैकी र्ौथा. २. 
बेबाप्या; बापार्ा पत झा नसलेला. 
 
गूढजत्रू  हव. फोपशा; लठ्ठहनरंजन (ज्याच्या खादं्यारे् हाड मासातं ग प्त िंाले आहे असा). [सं. 
जत्र  = खादं्यार्ा साधंा] 
 
गूढिे सहि. समाहवष् होिे; व्यापिे : ‘दप च कामिोधन गूढला ।’ - ्ा १६·३९६. 
 
गूढिे अहि. ग प्त राहिे : ‘जैसें नक्षत्रन गगन गूढलें  ।’ - रा्ा ११·२८१. 
 
गूढिेखन न. साकेंहतक भाषेतील लेखन. 
 
गूढवाद  प . (तत्त्व) गूढवादाच्या धारिा आहि अन भतूी; ईर्श्र आहि अंहतम सत्य ह्यारें् ्ान, 
मन आहि इंहरये याचं्या पलीकडरे् असून ते झर्तनाने झकवा आत्मदृष्ीने प्राप्त होऊ शकते अशी धारिा व 
हशकवि. 
 
गूढ णवद्या स्त्री. द सऱ्याच्या मनातील हवर्ार जािण्यार्ी हवद्या. 
 
गूढशग्क्तवाद प . (तत्त्व.)काही गूढशक्तनच्या मदतीने हनसगारे् हनयंत्रि करता येते अशी श्रद्धा. 
 
गूढसाक्षी प . (कायदा) ग प्त साक्षीदार. 
गूढस्थि स्त्री. कैद; बदंीखाना : ‘समक्ष बोलिे व्हाव े ते िंाले म्हिजे दादासाहेब गूढस्थलीहून 
हनघिार.’ - ऐलेसं १७७१. 
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गूढस्मृणत, गूढस्मृती स्त्री. (वै.) अल्प स्मृहतभ्रंश; काही वळेाने आठविे. [सं.] 
 
गूढाथय प . समजायला कठीि असे गं्रथ, लेख इत्यादीतील भाग. 

हव. द ्ेय; द बोध. 
 
गूत, गूथ १. ग ंताग ंत; हतढा; गाठ : ‘दीघचकाळ ग्रहथत (मराठी भाषेर्ी) हतर्ी जी गूत ती हाती घेऊन 
हतरे् पदर सोडवनू काहीतरी उकलण्याच्या धोरिात आिून बसवावी.’ - दामभाव्या प्रस्ता. २१. २. 
अव्यवल्स्थतपिे पडलेले, त डवलेले गवत; ग रानंीर् खाण्याजोगे िंालेले गवत. (को.) ३. भाताण्यार्ा पेंढा 
बाधंताना त्यातून खाली पडिारे भाताण्यारे् लहान लहान त कडे. ४.ग ंतवळ. [सं. ग्रहथत] 
 
गूत स्त्री. गाठ, टेंगूळ. 
 
गूथ स्त्री. सूज. (व.) 
 
गूद प . १. कंडू; खाज; आग (हि. येिे, स टिे) २. (ल.) जोर; भर; र्ढ (रोग, साथ, पाऊस इ. 
र्ा). 
 
गून, घून हव. क बडा; पोक आलेला. - (तंजा). [क.गून  = पोक] 
 
गूम हव. नष्; गहाळ; ग प्त : ‘इनामतीच्या सनदा अलाहहदा आपल्यापाशन आल्या होत्या त्या 
हफत्रतीकहरता ंगूम जाहलया.’ - वाडसनदा १४०. 
स्त्री. ग प्त गोष्. (गो.) [फा. ग म] 
 
गूमसूम ग पर्ूप : ‘झर्धी तंबाखूर्ी ग ळिी तोंडात असल्यासारखी बसून राहहली गूमसूम.’ - जैत ७४. 
 
गूमािूस प . घािेरडा, अव्यवल्स्थत मािूस. 
 
गूि प . जरीर्ी वीि. (गो.) [फा. ग ल = फूल] 
 
गूि स्त्री. १. दंगल; आरडाओरडा; गलगा : ‘तीन रोज उपवास लश्करातं गूल एकर् जाहाली.’ - 
पेद २०·१७६. २. (ल.) बोभाटा; प्रहसद्धी; जाहीरपिा : ‘रात्रनर् गूल िंाली असती तर फार वाईट होतें.’ - 
बाळ २·१२७. [फा.] 
 
गूिणखळा प . मोठ्या दरवाजात ठोकता येिारा रोंदार्ा हखळा. 
 
गूिगिबा प . दंगा; बखेडा : ‘खंबायतकर मोगल उगेर् सरकाररे् महाल खाऊन गूल गलब्यारे् 
वळेेस हे शतै्य होतात.’ - ऐहट १·८०. 
 
गूिडाग  पहा : गुल्लडाग 
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गूळ प . उसार्ा रस आटवनू केलेला घन पदाथच; साखरेर्ा कच्चा प्रकार, अवस्था. [सं. ग ड] [क. 
ग ळ] (वा.).गूळ करिे - उपहास, झनदा करिे. गूळ देिे, हाती देिे - १. लालूर् दाखविे; लार् देिे. २. 
फसविे; भ रळ घालिे; िं लविे; तोंडावर हात हफरहविे. गूळपुऱ्या वाटिे - हौस प रविे. 
 
गूळकैरी  स्त्री. गूळ घालून केलेले हबनमोहरीरे् आंब्यारे् लोिरे्. (व.) 
 
गूळखोबरे न. १. गूळ आहि खोबरे यारं्ा खाऊ. २. (ल.) हनव्वळ फसविूक; लार्; लालूर् : 
‘गूळखोबरें हवलोक हन भलत्याहह जनाहस बाळक वळावा ।’ - मोउद्योग ७·९. ३. (ल.) पोकळ भाषि, वर्न. 
(वा.).गूळखोबरेदेिे - लालूर् दाखहविे.  
 
गूळदगड, गूळधोंडा प . १. ग ळाच्या ढेपेत सापडिारा दगड : ‘ग ळासाहरखा ग ळदगड । परी तो 
कहठि हनर्ाड ।’ - दास ८·५·४७. २. (ल.) ढोंगी, कपटी मन ष्ट्य. 
 
गूळधवा, गूळधावा, गूळणधवा, गूळधुवा, गूळधेवा,गूळदेवा, गूळधावी  प . केवळ ताबंडा नव्हे, 
केवळ पाढंरा नव्हे असा हमश्र रंग; ग ळी रंग. 

हव. अशा रंगार्ा (मोती इ. पदाथच) 
 
गूळधानी हव. लालसर; ग ळधवा रंगार्ा (मोती). 
 
गूळपापडी स्त्री. १. एक पक्वान्न; ग ळात पाकवलेल्या रव्याच्या वड्ा. २. ग ळाच्या पाकात भाजलेली 
किीक वगैरे घालून केलेले लाडू. (राजा.) ३. (ल.) एखाद्याने मागे अपराध करून समक्ष गोड गोड, कपटी 
भाषि करिे; ग ळग ळ थापडी. [क. ग ळ् वापहट] 
 
गूळपीठ  न. एकमेकारं्ा दाट स्नेह; मेतकूट; एकी; सलोखा; एकहवर्ार. 
 
गूळमारी स्त्री. उसाच्या प्रत्येक मळ्यापाठीमागे साडेबावीस शरे गूळ असा घेण्यात येत असे तो कर. 
 
गंूडिे सहि. आच्िादिे; ग ंडाळिे : ‘गूंडूहन घेतला पटन । रत्नदीप  ॥’ - रा्ा १३·१००५. 
 
गृ 
 
गृध्र प . १. हगधाड. २. (उप.) वृद्ध मन ष्ट्य. हगधाडाला फार आय ष्ट्य असते यावरून. [सं.] 
 
गृध्रव्यहू  प . हगधाडे आपल्या भक्षयाभोवती ज्याप्रकारे वेढा घालतात तशी सैन्द्यरर्ना : ‘गृध्रव्यहू 
सैन्द्य रर्ाव े। गृध्रास देखून स्वभाव े। गरुड नये त्या स्थळन ।’ - जे १२·९३. 
 
गृध्राविीनक न. (नृत्य). पाय थोडाग डघ्यात वाकवनू पाठीमागे पसरिे व दोन्द्ही हात प ढे पसरिे. 
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गृह न. घर; सदन; आलय; आगर; मंहदर; मकान. [सं.] 
 
गृहकच्छप प . कासवाच्या पाठीच्या आकारार्ा दगडी पाटा,खल. 
 
गृहकिह प . भाऊबदंकी; घरग ती तंटा; यादवी; अंतःकलह. 
 
गृहकायय  न. (हशक्षि). १. पहा : गृहपाठ. २. पालकानंी म लावंर टाकलेली जबाबदारी व त्यानंा 
करायला साहंगतलेले काम. 
 
गृहकृत्य  न. घरातील दैनंहदन कामे. 
 
गृहखाते  न. देशातील झकवा राज्यातील अंतगचत स व्यवस्था, कायद्यार्ी अंमलबजाविी इ. 
कारभार पाहिारा सरकारी हवभाग. 
 
गृहणछद्र  न. १. क ट ंबातील दोष, व्यंग, उिेपिा; खाजगी वाईट गोष्ी; वमेकमे. (हि. काढिे, 
बोलिे) : ‘श्रीमंताचं्या घरोघर द रार्ार व गृहल्च्िरें हकती असतात हे जवळजवळच्या लोकासं तरी पूिचपिें 
हवहदत असतें.’ - हन २. (ल.) घरातील फूट, भेद, बेबनाव; ज्याम ळे हतऱ्हाइतार्ा हशरकाव झकवा फायदा 
होईल अशी घरातील ग प्त, नाजूक गोष्. 
 
गृहजात  पहा : गृहदास २ 
 
गृहजीवशास्त्र न. पाकहियादी संसारातील गोष्नर्ी माहहती. 
 
गृहदास प . १. घरातील र्ाकर, ग लाम. २. (झहद कायदा) दासीप त्र. 
 
गृहनौका स्त्री. हशकारा, हाऊसबोट. 
 
गृहपाठ  प . शाळेतील हशक्षकाने हवद्यार्थ्यांना घरी करायला हदलेला अभ्यास. 
 
गृहपाि  प . खानसामा; कोठावळा; वाकनीस. 
 
गृहप्रवेश प . १. नववधूने सासरी प्रथम प्रवेश करिे. २. नव्याने बाधंलेल्या घरात राहायला जािे. 
 
गृहभंग प . घर, क ट ंब, पेढी, मंडळी इ. र्ी फूट; वाताहत; नाश; मोड; घरादारार्ा सत्यानाश. [सं.] 
 
गृहभूणम, गृहभूमी स्त्री. घरार्ी जागा. 
 
गृहभेद प . १. यादवी. पहा : गृहकिह. २. गृहहिरे, घरातील झबगे कळण्यासाठी घरात भाडंि लाविे. 
३. घरफोडी; दरोडा. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गृहभेदी  हव. १. घरात, क ट ंबात भाडंिे लाविारा, उत्पन्न करिारा; घरभेद्या. २. घरातील झबगे 
माहीत असिारा. ३. र्ोर; दरोडेखोर. 
 
गृहमंडन न. घरार्ी माडंामाडं करिे; घर स व्यवल्स्थत राखिे; स शोहभत, अंलकृत, सज्ज ठेविे. 

हव. घरातील कता प रुष; घराला भषूिभतू असा मािूस; घरार्ा अलंकार. [सं.] 
 
गृहमंणत्र, गृहमंत्री प . १. गृहखाते ज्याच्याकडे असते असा मंत्री; देशातील, राज्यातील शातंता 
आहि स व्यवस्था यारं्ी जबाबदारी साभंाळिारा मंत्री. २. (ल.) घरार्ी जबाबदारी साभंाळिाऱ्या गृहहिीला 
थटे्टने म्हितात. [सं.] 
 
गृहरत्न न. (ल.)म लेबाळे. [सं.] 
 
गृहिक्ष्मी स्त्री. घरातील कती स वाहसनी स्त्री. 
 
गृहणवच्छेद प . क ट ंब हनवशं होिे - करिे; वशंक्षय; क लक्षय. [सं.] 
 
गृहणवज्ञान, गृहशास्त्र न. गृहहिीस उपय क्त असलेल्या सवच गोष्ी हशकहविारे शास्त्र. उदा. 
पाकशास्त्र, गृहसजावट, गृहव्यवस्थापन इ. 
 
गृहशांणत, गृहशांती, गृहशुणद्ध, गृहशुद्धी स्त्री. घराच्या श द्धीकरिार्ा धार्ममक हवधी; वास्त शातंी; 
भ तेखेते, हवटाळ, रोग इ. च्या नाशासाठी केलेला धार्ममक हवधी. [सं.] 
 
गृहसणचव प . (राज्य.) गृहखात्यार्ा हर्टिीस. 
 
गृहसंपणत्त, गृहसंपत्ती स्त्री. १. गृहसौख्य; घर र्ागंले असण्यारे् सौख्य. २. मोठा घर खटला; मोठे 
क ट ंब; मोठा पहरवार. 
 
गृहस्थ प . १. घरबारी; घरसंसार असिारी व्यक्ती; गृहस्थाश्रमी; र्ार आश्रमापंैकी द सऱ्या आश्रमातील 
व्यक्ती (संन्द्यासी, अरण्यवासी नव्हे). २. सपत्नीक; सहक ट ंब; क ट ंबवत्सल; प्रापहंर्क. ३. कोिताही मािूस, 
इसम, व्यक्ती. ४. हभक्ष क नव्हे तो. ५. क लीन; सभ्य; भला. 
 
गृहस्थणगरी, गृहस्थपिा, गृहस्थाई, गृहस्थी प . स्त्री. १. माि सकी; सभ्यता; भलेपिा. २. 
गृहस्थवृत झी; गृहस्थारे् कतचव्यकमच, आर्रि; घरसंसार. 
 
गृहस्थधमय प . गृहस्थाश्रम; गृहस्थार्ी कतचव्यकमे, वतचन, वागिूक : ‘श्रीकृष्ट्ि म्हिे सूता सवांत 
गृहस्थधमच सन्द्मत रे ।’ - मोउद्योग ३·२३. 
 
गृहस्थाश्रम प . र्ार आश्रमापंैकी द सरा आश्रम. पहा : गृहस्थधमय 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गृहस्थी हव. गृहस्थाहवषयीर्ी (रीत - भात, वषे, भाषि, डौल, बािा इ.) 
 
गृहस्थी अक्षर स बोध, ठसठशीत, ऐटबाज अक्षर; व्यवहाराला योग्य असे लेखन. 
 
गृहस्थी कावा, गृहस्थी खचय १. घरग ती खर्ार्ा बेतबात; टापटीप. २. घरार्ी आर्मथक, पैशासंबधंी नीट 
व्यवस्था; हमतव्यय. 
 
गृहस्थी बािा १. गृहस्थार्ी वृत झी; गृहस्थ धमच. २. टापहटपीर्ी, व्यवल्स्थतपिार्ी वागिूक. 
 
गृहस्थी बेत पहा : गृहस्थी बािा 
 
गृहांगना, गृणहिी स्त्री. धरधनीि; घर मालकीि; पत्नी; बायको. 
 
गृहीत हव. १. धरलेले; पकडलेले; घेतलेले. २. मनात धरलेले; समजलेले. (हि. धरिे.) 
 
गृहीत न. (हशक्षि.) सवचसामान्द्यतः स्वीकृत करण्यात आलेला व तकाला पायाभतू असिारा हसद्धातं 
अथवा हनयम; स्वतः हसद्धतत्त्व. 
 
गृहीतक न. (तकच .) एखादी गोष् हसद्ध करण्यासाठी झकवा प्रत्ययाला आिून देण्यासाठी एखादी अन्द्य 
गोष् सत्य असल्यार्ा पूवचदावा; शास्त्रीय, ताहत्त्वक व्यवस्थेसाठी स्वीकारलेली काही पायाभतू तत्त्व.े 
 
गृहीतकृत्य न. १. (तत्त्व). य ल्क्तवादाकहरता स्वीकारलेला प्रस्ताव; तर्थ्ये झकवा घटना यारं्ा संदभच 
देऊन एखादी गोष् हसद्ध वा अहसद्ध करण्याहवषयीर्ी उपपत झी. २. मानलेले तत्त्व; ज्याला प रावा नाही पि जे 
सोयीस्कर म्हिून स्वीकारले आहे असे तत्त्व : ‘साऱ्या व्यक्ती समान आहेत हे समाजस धारिेच्या म ळाशी 
असलेले गृहीतकृत्य होय.’ - हर्लेसं (प्र) ३३. 
 
गृहीततत्त्व न. (तकच .)तार्मकक प्रिालीतील अहसद्ध आधारहवधान. 
 
गृहोद्योग प . पापड, लोिर्ी इ. संसारोपयोगी वस्तू तयार करण्यार्ा व्यवसाय. 
 
गृय हव. १. घरग ती; खासगी : ‘सावचजहनक गिेशोत्सव वैयल्क्तक झकवा गृह्य उत्सव नाहन.’ - के 
१९·८·४१. २. पाळीव; मािसाळलेले. [सं.] 
 
गृयसूत्र  न. गृहस्थाने करायच्या घरग ती धार्ममक कमार्ी माहहती ज्यात सूत्ररूपाने हदली आहे 
असा झहदू धार्ममक वाङ्मयार्ा एक भाग. आर्श्लायन, कौहषतकी व शाखंायन ही ऋग्वदेार्ी गृह्यसूते्र आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गृहाग्नन, गृहाननी  प . प्रत्येक तै्रवर्मिकाने लग्नानंतर झकवा वगेळे हबऱ्हाड केल्यानंतर हनरंतर 
पाळायर्ा अग्नी. हववाहानंतर वधूसह गृहप्रवशे करतेवेळी ज्या अग्नीवर होम करायर्ा असतो तोर् अग्नी प ढे 
हनरंतर जतन करून ठेवायर्ा असतो व त्यावर हनत्य सकाळ - संध्याकाळ होम करायर्ा असतो. [सं.] 
 
गे 
 
गे उद्गा. १. ‘अगे’ या संबोधनारे् संहक्षप्त रूप : ‘तो गे! तोहर् राम सवचत्र पाहे ।’ - राम २००. २. म्हशीला 
बोलावण्यार्ा शब्द. (व.) 
 
गेचक, गेचकळ न. १. िंाड, ख ंट यारें् बेर्के, बेळके. २. हात, पाय याचं्या दोन बोटामंधील जागा; 
बेर्की. 
 
गेचुडी, गेचोडी स्त्री. (व.) पहा : गोचीड 
 
गेज प . माप; मापण्यारे् साधन; (आगगाडीसंबंधी) आगगाडीच्या दोन रुळामंधील कमीजास्त 
अंतर. [इं.] 
 
गेज, गेजमाळ स्त्री. गौरीला, देवाला वाहायर्ी कापसार्ी माळ; वस्त्र; कापसाळे; सूतप तळी. यात मध्ये 
थोडासा कापसार्ा प जंका, नंतर वातीप्रमािे बारीक, नंतर प न्द्हा प ंजका अशा प्रकारे पेळू घेऊन वळतात. 
मधल्या वातीसारख्या बारीक भागाला हळद - क ं कू लावतात. [क. गेज्जे] 
 
गेजनिास प . (यंत्र) बॉयलरमधील पािी व वाफ बरोबर दाखविारी नळी; गेजर्ेंबर. [इं.] 
 
गेट न. १. दार; फाटक (बगंल्याच्या आवारारे्, बाहेररे्). २. र्ौकी; देवडी. ३. पोहलसर्ौकी. [इं.] 
 
गेटि,गेठि न. बलैाच्या गळ्यातील वळलेला दोर, पट्टा. याला ठोकडा झकवा घाट बाधंतात. 
यावरून घाटपट्टा असेही म्हितात. 
 
गेटम प . न. १. जाडेभरडे लोकरीरे् जाजम; रग; ब्लँकेट : ‘माहंजष् भोहजष् धाहरवट । गेटम जातीरे् 
पटहनघोट ।’ - म सभा १५·२२०. २. स तार्ा िंोऱ्या; बोऱ्या; तढव; स ताडा. (खा. व.) [झह. गीटम] 
 
गेठा प . कंबर व पाय यानंा (ग डघ्याखाली) उपरिे ग ंडाळून बसण्यार्ी पद्धत. (हि. मारून बसिे.) 
पहा : जेठा 
 
गेठा, गेटा प . १. बलैाच्या गळ्यातील रंगीबेरंगी मण्यारं्ी अगर कवड्ारं्ी माळ. २. कानातील 
एक दाहगना. : ‘कानन घाल नी गेठे हो ।’ - मध्व ३९. ३. खंडोबाच्या गळ्यातील र्ादंीर्ा एक अलंकार. पहा : 
गाठा, गाठ्या (खा. व.) (सामा.) र्ादंीर्ा एकद दाहगना. हा अलंकार जेवताना कानावर ठेवावा लागतो : 
‘महार पोरग्यारे् गळ्यात गेठे ।’ - अफला ६६. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गेठू प . लग्न इ. वळेी माडंवाच्या म हूतचमेढीला (त्यात स पारी, हळक ं डे घालून) बाधंायरे् फडके. 
(व.) 
 
गेड प . १. जाड लाकडार्ा त कडा. २. उसार्ा पेरावयार्ा त कडा. 
 
गेडना हि. त कडे करिे. (िंाडी.) 
 
गेडणमळे न. स्त्री. (हविकाम) मागावरील तािाच्या खाली (वहीच्याप ढे) असिाऱ्या अडसरार्ी दोन टोके 
ज्यात बसवतात ते दोन उभे ख ंट. 
 
गेडर, गेडूर प . एक मासा. (को.) 
 
गेडी स्त्री. १. पाळ, बधंारा. २. पायारं्ी माडंी. ३. र् ंबळ ४. बठैक. (िंाडी). 
 
गेडीवडा प . म लारं्ा एक खेळ. 
 
गेडे हव. हवषम संख्या. उदा. १, ३, ५, ७ इ. (क .) 
 
गेडेफडे  न. १. लहान म लारं्ा एक (एकीबेकीर्ा) खेळ. २. पहहल्याने म लगा व मग म लगी असा 
जन्द्मान िम. (क .) 
 
गेिा प . पायाच्या बोटातील र्ादंीर्ा एक अलंकार. (गो.) [क. गहिके = बोटारे् पेर] 
 
गेिी स्त्री. एक मासा. यार्ी लाबंी पंधरा ते वीस फूट असून याच्यापासून हनघिारे तेल गलबताच्या 
अवजाराचं्या हटकाऊपिासाठी लावतात. 
 
गेिी स्त्री. कर; शतेसारा; भाडे : ‘सोडवीन भकसोनी अपराधू । मािंी गेिी देती तरी ।’ - हिप  
२·४२·७७. [का.] 
 
गेत न. गेळ. (गो.) 
 
गेताडपट्टी स्त्री. जोरार्ी र्पराक. (ना.) 
 
गेनमाळ टाकिे भगतपिार्ी दीक्षा देिे. ग रुभगत या वेळी हशष्ट्याच्या गळ्यात फ लारं्ी माळ घालतो. (खा.) 
 
गेना प . तादंळात न क टता राहहलेला भातकिय; भातगोटा. 
 
गेम स्त्री. १. खेळ; डाव. २. खेळ प रा होण्यार्ी मयादा. (वा.).गेम करिे - एखाद्याला द सऱ्याकरवी 
मारिे. [इं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गेय हव. गाण्यासाठी व प्रशसंा करण्यासाठी योग्य. 
 
गेयपद्य न. (सं.) गायनास योग्य असे गीत झकवा पद्य. साहहत्य आहि संगीत या दोन्द्ही ग िारं्ा 
हमलाफ असलेले गीत. 
 
गेयशा स्त्री. जपानमधील नृत्यगायन करिारी कलावती स्त्री. 
 
गेर स्त्री. प . लोकक्षोभ; बडंाळी; दंगा. (को.) 
 
गेर प . त कडा; पेरे. (व.) 
 
गेर न. अहत कोवळी स पारी. (क .) 
 
गेरवट हव. गेरूच्या रंगारे्; ताबंसू: ‘ते (धोतर)गेरवट रंगावर येत र्ाललं होतं.’ - बाहवब  २५६. 
 
गेरवा, गेवा प . १. थंडी वगैरेम ळे धान्द्यावर पडिारा ताबंेरा रोग; गव्हावर पडिारा एक रोग. २. 
संकट. ३. खेप. 
 
गेरवा हव. ताबंसू. 
 
गेरी अ. जवळ. (गो.) 
 
गेरी स्वारी; दंगा; बडंावा. 
 
गेरंुडी स्त्री. (स तार) ख िा करण्यारे्, पािी ठेवण्यारे् पात्र; खारे्र्ा ठोकळा; गेरूरे् भाडें. 
 
गेरू, गेरवा प . १. काव; ताबंडी माती. २. हवटकरीर्ी भ कटी; पाटीवर घालण्यार्ी ताबंडी धूळ. 
३. (स तारी) लाकडावर ख िा करण्यासाठी तयार केलेले (कसलेही) ताबंडे पािी. [सं. गैहरक] 
 
गेि स्त्री. १. उडी : ‘गेल घेतली थोर मकच टें । लंका दग्ध केली कपटें ।’ - कृम रा ३·३·८९. २. रे्ष्ा. 
 
गेि प . हवजय; हवजयोन्द्माद. 
 
गेिा हव. (जािे यार्ा भतूकाळ) १. गेलेला; संपलेला; गत िंालेला (काळ, हदवस इ.) २. मेलेला; 
मृत. (व.) [सं. गत]  
 
गेिा हव. मोडका. 
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गेिाबाजार हिहव. हकमानपक्षी; हनदान; कमीतकमी. 
 
गेिामेिा हव. १. मेलागेला; नष्. २. काही िंाले तरी; केव्हाही, हनदान. 
 
गेशा पहा : गेयशा 
 
गेह न. घर; गृह; वस्ती; राहण्यारे् हठकाि : ‘प्रभो त ज जसे तसे महतस गेह भासे वन ।’ - केका 
१०५. 
 
गेहात्यय प . घरदार, आप्तसंबधंी यारं्ा त्याग. 
 
गेहात्ययदेहात्यय संन्द्याशाने केलेला घरादारार्ा व शरीरार्ा त्याग. 
 
गेहेपटू हव. घरार्ा ह शार; घरात फक्त वाकबगार पि बाहेर क र्कामार्ा; घरर्ा देशपाडं्ा (बाहेर 
हभत्रा.). 
 
गेहेपंणडत हव. पहंडत, शहािा; अरेराव; घरर्ा काळ; घरपहंडत. [सं.] 
 
गेहेप्रगल्भ हव. जेथे हवशषे गरजर् नाही तेथे धाडस, र्पळाई वगैरे दाखविारा; घरशूर. [सं.] 
 
गेहेमेही  हव. (घरात म तिारा) घरबशा; घरकोंबडा. [सं.] 
 
गेहेशूर प . घरात शूर; बायकात शौयाच्या गप्पा मारिारा पि बाहेर हभत्रट, शेंदाडहशपाई. [सं.] 
 
गेळ न. १. बेर्के; दोन बोटातील भाग. पहा : गेचक १. २. द भागलेल्या ख रार्ा एक भाग; दोन 
भागातील अंतर; नागंी. 
 
गेळ, गेळा, गेळी, गेळफळ स्त्री. प . न. एक िंाड व त्यारे् फळ. या िंाडाला दोन बोटे लाबंीरे् 
काटे असतात. यारे् फळ स पारीएवढे असते. यार्ा गळवावर लेप लावला तर ते हपकते. [सं. गालब.] 
 
गेळंदी स्त्री. ताबंड्ा रंगार्ी खेकडी. (ज न्नर.) 
 
गेळा प . लहान तोंडारे् वाटोळे भाडें; तेल वगैरे ठेवण्यार्ी झकवा पािी हपण्यार्ी िंारी, ख जा; स रई. 
 
गेळी स्त्री. लहान गेळा. 
 
गेळी स्त्री. ख रार्ा भाग. पहा : गेळ २ 
 
गेळी स्त्री. वळूे, बाबं ू(को.) 
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गेंगडी स्त्री. वेंगडी; हातपाय लटपटिे; भयग्रस्त ल्स्थती; घाबरग ंडी. (व.) 
 
गेंगिे, गेंगािे अहि. नाकातून बोलिे. [सं. ङ .] 
 
गेंगािा, गेंगाण्या, गेंगिा हव. १. नाकात बोलिारा (मािूस). २. सान नाहसक, नाकातील (उच्चार). 
 
गेंगािेपि न. नाकातून बोलण्यार्ी सवय. 
 
गेंगारिे, गेंगरिे अहि. १. पडशाम ळे, थंडीम ळे नाकातून बोलिे. २. ते्रधा - हतरपीट उडिे; गागंरिे; 
अहतशय घाबरिे. [ध्व.] 
 
गेंजी स्त्री. कोंबड्ार्ा त रा : ‘गेंजी नरार्ी ताठ व मादीर्ी पडलेली व डोकें  मोठें असतें.’ - ्ाको क 
७६६. 
 
गेंझट, गेझट, गेंझा, गेझा हव. अहतशय लोर्ट, हट्टी, द राग्रही, र्ेंगट (मािूस). 
 
गेंडकिे अहि. गदरिे; पाडाला येिे, लागिे (आंबा, फळ). 
 
गेंडरू, गेंडुर गाडूंळ. [सं. गंडोल] 
 
गेंडऱ्या हव. बारीक. 
 
गेंडा प . नाकावर झशग असिारा, जाड व टिक कातडीर्ा एक वन्द्य पशू. [सं. गंड] 
 
गेंडा प . जनावराच्या गळ्यातील गोंडेदार दोर. पहा : गेठि, गेठा २. (व.) 
 
गेंडोर प . गािारा हकडा. (िंाडी.) 
 
गेंद प . १. त रा; िं बका; गोंडा (फ लारं्ा). २. प ष्ट्कळशा पाकळ्यारें् फूल (िंेंडू, बटमोगरा इ. रे्). 
मात्र अशा फ लारे् नाव गेंद शब्दाच्या प ढे जोडतात. जसे : - गेंदमोगरा, गेंदकाटेशवेतंी इ. ३. िंेंडूरे् फूल. 
४. घोड्ाच्या लेंडीवरील रेशमार्ी झकवा र्ादंीर्ी फ ले झकवा म दा. ५. बायकाचं्या पायातील र्ौर्थ्या बोटातील 
मोगऱ्याच्या फ लाच्या आकारार्ा र्ादंीर्ा दाहगना. यात वाळूरे् बारीक खडे असल्याम ळे र्ालताना त्यारं्ा 
आवाज होतो. ६. (ल.) गेंदेबाज वस्तू. उदा. हस्त्रयारें् स्तन : ‘रंुद िाहतवर बूदं गेंद जिू ग लाब बहरामधन 
फ लती ।’ - प्रला ११३. ७. गोळा; गोलसर पदाथच. [सं. गेंद क = कंद क] 
 
गेंद प . र्ेंडू. 
 
गेंदगेंद णशवागेंद म लनर्ा एक खेळ. 
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गेंदजोडी स्त्री. घोड्ाच्या शपेटीवरील गेंदभषूिारं्ा समूह. पहा : गेंद ४ : ‘जीन हभडहवला 
घोड्ाला गेंदजोड त्याला ।’ - ऐपो ४३१. 
 
गॅ 
 
गॅणझट, गॅझेट न. १. वतचमानपत्र. २. राजपत्र. [इं. गिेॅंट] 
 
गॅमा णकरि (रेहडयमसारख्या हकरिोत्सारी) मूलरव्याचं्या अि कें रातून फेकले जािारे, ‘क्ष’ 
हकरिापेक्षाही कमी तरंगलाबंीरे् हकरि (हवद्य तर् बंकीय तरंग). 
 
गॅरेज न. १. मोटार ठेवण्यार्ा तबेला. २. मोटारी द रुस्त करण्यारे् तसेर् त्यारं्ी हविी करण्यारे् 
हठकाि. 
 
गॅिन प . रव पदाथच मोजण्यारे् पहरमाि; ४·५५ हलटर धारिक्षमता असलेले माप. [इं.] 
 
गॅिरी, गॅिेरी स्त्री. सज्जा; वरील मजल्यार्ा झकवा माडीर्ा झभतीच्या बाहेर आलेला प ढील स्वतंत्र भाग. 
[इं.] 
 
गॅस प . १. पदाथार्ी घन, रव या हवरहहत एक वाय रूप अवस्था; वाय रूपी पदाथच. २. इंधन म्हिून 
वापरला जािारा खहनज वाय.ू [इं.] 
 
गॅंगरीन काही कारिाने शरीरातील रक्तप रवठा खंहडत िंाल्यास त्या भागातील पेशी हनर्मजव होण्यार्ी 
ल्स्थती. 
 
गै 
 
गै, गैगोळा पहा : गई, गईगोळा 
 
गैगुदर स्त्री. द लचक्ष; र्ालढकल : ‘दािे माहगतले त म्ही गैग दर कहरता.’ - पेसाप ६३. 
 
गैदी, गैबी, गैबती, गैबत्या, गैबान्या हव. १. हढला; नेभळा; गबाळ्या; अजागळ; बावळा; 
अव्यवल्स्थत. २. आळशी; टोिपा. पहा : गावदी [फा. गइब] 
 
गैदीपिा प . गर्ाळपिा; आळस व अस्वच्िपिा. 
 
गैब, गैप, गैबत, गैबती हिहव. १. ग प्त; न हदसिारा; गायब; अदृश्य : ‘गैबहर् होऊहन जाती ।’ - दाहव 
२९५; ‘त्यातर् गैबत जाले. त्यारं्ा म दा देहखल दृष्ीनें कोिी देहखला नाही.’ - भाब ६३. २. नष्; गहाळ. [फा. 
गइब, गइबत] 
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गैबत ईषा; परािम. 
 
गैबणत १. देशार्ी अवस्था. २. दूर राहून नोकरी. 
 
गैबती स्त्री. धूपारतीर्ा तेलाच्या भाडं्ासह ब दलीवजा हदवा. (राजा.) 
 
गैबती हव. अलाहहदा; फालतू; क िीतरी; अपहरहर्त; भलतार्. (गो.) 
 
गैबती स्त्री. गैरह जूर नोकरी; मालकाच्या सहन्नध न िंालेली, न होिारी नोकरी. 
 
गैबी हव. १. ग प्त; गूढ. २. हननावी. 
 
गैबी आवाज प . आकाशवािी; दैवी, ग प्त संदेश. 
 
गैबी खबर, गैबी वतयमान, गैबी वाता, गैबी बातमी ग प्त, ग हपत बातमी; र्ोर बातमी. 
 
गैबी फकीर प . ग प्त सामर्थ्याम ळे र्मत्कार करिारा फकीर, गोसावी. 
 
गैबी मािूस प . तोतया. 
 
गैबी वाद्य आकाशवाद्य : ‘हवहर्त्र गैबीवाद्य वाजीनलन ।’ - सप्र २०·६८. 
 
गैर अ. हनराळेपिा, हभन्नपिा दाखविारा परंत  सामान्द्यतः अभाव झकवा अन्द्यथाभावदशचक अरबी 
अव्ययशब्द झकवा प्रत्यय. हवशषेतः झहदी, उदूच शब्दाबंरोबर यार्ा मनसोक्त उपयोग करतात. या शब्दारे् 
प ढील काही अथच होतात - १. इतर; अन्द्य : ‘गैर पथकें  येऊन मोरे्बदंी केली आहे.’ - मइसा १२·१२५. २. 
अयोग्य; अन्द्यायार्ा; अप्रशस्त : ‘हे त म्ही गैर केलें .’ - मदरू १०६. ३. (नामाच्या, हवशषेिाच्या प्रारंभी 
जोडल्यास) अवास्तहवक, उलट; हवपरीत. ४. हवना; वार्ून. [फा.] 
 
गैर स्त्री. परर्ि, ल टारंुर्ी धाड; प्रजेने असंतोषाम ळे केलेला दंगा. 
 
गैरअदबी स्त्री. असभ्यता; अपमान; अनादर : ‘गैर अदबी बोलला सबब पातशहा यास राग येऊन 
डोळे काहढले.’ - मदरु २·७०. 
 
गैरअदा  हव. रि; न पटलेले : ‘झशदेकडील वरात आली तर मग गैरअदाही व्हावयार्ी नाहन.’ - 
ऐलेसं १०·५२·७९. 
 
गैरअब्रू  स्त्री. अप्रहतष्ठा : ‘गैरअब्र ूफारशी न करिे.’ - वाडबाबा २·७५. 
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गैरअमिी हव. परस्वाधीन; द सऱ्यारे् : ‘र्ार लक्षारे् भरतीस अमली महालापंैकी बेरीज कमी 
आल्यास गैरअमली महाल आहेत त्यापंैकी भरतीस कमाल आकारारे् बेरजेर्ा महाल लावनू देिे.’ - मइसा 
१०·३२१. 
 
गैरआबादी हव. उजाड; बेहर्राख. 
 
गैरकारी  स्त्री. भलतेर् काम; अयोग्य काम. 
 
गैरचिन स्त्री. १. र्लनार्ा अभाव; र्लन नसिे. २. (क्व.) गैरवतचन; बदर्ाल. 
 
गैरचाकर हव. बडतफच  : ‘जखमी जहाले त्यासं गैरर्ाकर करून जाहगरा तगीर करहवल्या.’ - जोरा 
७५. 
 
गैरजप्त हव. गैरअमल; गैरकबजी; परस्वाधीन : ‘गैरजप्त देश साधावे.’ - हर्त्रग प्त ११०. 
 
गैरत स्त्री. १. र्हाडीर् गली, तिार. २. परािम, शौयच. 
 
गैरत स्त्री. लज्जा; भीड : ‘हल्लीरे् हशकस्तेर्ी गैरत आहि शरमंदगी नबाबास फार जाली आहे.’ - मइसा 
५·१९. [फा.] 
 
गैरदस्त, गैरदस्ती हव. सरकारसाऱ्यार्ी सूट असलेली (जमीन). 
 
गैरबदार हव. बहार नसलेला; फळहीन : ‘पोफळी गैर - बदार, शेंडे वाळलेल्या आहेत.’ - मइसा 
११·७९. 
 
गैरबूज स्त्री. द लचक्ष; अनास्था : ‘ज नन मािसें ही किसाला महाग त्यारं्ी गैरब ज रे ।’ - ऐपो ५१. 
 
गैरमजुरा हिहव. (हहशबे) मज रा (वजा) टाकल्याहशवाय, वजावट न करता. 
 
गैरमजी  खप्पा मजी. 
 
गैरमाकूि हव. १. अयोग्य; अन हर्त. २. मूखच; अडािी; गैर; वाईट : ‘कावारास खलेल करिें हें 
गैरमाकूल गोष्ी आहे.’ - मइसा १८·३३. 

हिहव. मूखचपिे : ‘लोक गैरमाकूल आम्हासं न कळत वतचले तरी त्यार्ी बद लामी आपिावंरी न 
ठेवावी.’ - मइसा ८·१०. 
 
गैरणमराशी हव. वशंपरंपरा मालकी नसलेला : ‘मातकदीम हमरासी खरी जाहली. कािव मजकूर 
गैर हमरासी म तालीक ऐसे जाहले.’ - इऐ ५·१०२. 
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गैररजावंद हव. नाराज; नाकबलू : ‘तो हियेस गैररजावंद जाहला.’ - वाडशाि १३२. [फा.] 
 
गैररहा, गैररीत स्त्री. बदर्ाल; अयोग्य रीत; वाईट आर्रि. 

हव. बदर्ालीर्ा : ‘भ जंगराव यार्ी वतचिूक गैररहा हदसते.’ - ऐलेसं ११·५७७६. 
 
गैरराबता प . बदंी; मनाई; खंड (मागच, हमळिे, येिे - जािे, वहहवाट, र्ाल यामंध्ये) : ‘नाना 
फडिीस लष्ट्करातून आल्यापासून गैर - राबता बह त करंू लागले. कोिार्ीर् गाठ पडत नाहन.’ - ऐलेसं 
८·४१५१. २. वहहवाट, र्ाल यामंध्ये अनभ्यास; अपहरर्य; वळि नसिे. 
 
गैरवाकब हव. अडािी; हबनमाहीतगार : ‘गैरवाकब गोऱ्या अहधकाऱ्यारें् हरपोटावरून अहधकारी 
फडाफड बतचफच  होतात.’ - लोहहवा ७५. [फा. गैरवाहकफ] 
 
गैरवाका प . खोटी झकवा बनावट गोष्; गैरसमजूत; लबाडी : ‘एसैागैरवाका साहंगतला.’ - 
मइसा. ८·५२. 

हव. वडेावाकडा. [फा.] 
 
गैरवाजवी हव. अप्रायोजक. 
 
गैरणविग हिहव. आडबाजूला; आडवळिी. 

हव. (हवलगसाठी र् कीने योजलेला) न हमळिारा; न ज ळिारा. 
 
गैरणवल्हईस, गैरणवल्हे, गैरणवल्हेस हिहव. योग्य हठकािाच्या हवरुद्ध जागी; भलतीकडे. (वा.) 
गैरणवल्हेस िागिे, गैरणवल्हेस पडिे - १. द सरीकडे झकवा र् कीच्या हठकािी लागिे; िमवार नसिे. २. 
योग्य हठकािाहून गहाळ होिे; गमाविे. ३. गोंधळ होिे, अव्यवल्स्थत असिे. 
 
गैरसनदी हव. १. बेसनदशीर; सनदेने अहधकृत नसलेले. २. जादा मंज रीहशवाय : ‘गैर - सनदी 
खर्च करावयार्ी सरकारर्ी आ्ा नाहन.’ - ऐलेसं ५·२३५३. 
 
गैरसमजूत स्त्री. उलट, र् कीर्ी समजूत; र्ूक. 
गैरसाळ  हव. १. खोटसाळ; सरकारी टाकसाळीतून न पाडलेले, इतर हठकािरे् म्हिजे 
हहिकस, कमी झकमतीरे् (नािे) : ‘गैरसाळ तामहगरी । कोिी नवी म रा करी ।’ - दास १०·८·१४. (त्यावरून) 
खोटा; बनावट; लबाडीर्ा. २. (ल.) बेहशस्त; अनभ्यासी; गावढंळ; अडािी (मािूस); अयोग्य; अन हर्त 
(वतचन). ३. अहशष्; अडािी; हलका; राकट; बेडौल; गावडी. [फा.] 
 
गैरणहसाबी, गैरणहशेबी हव. अव्यवल्स्थत; बेहहशबेी. 

हिहव. अन्द्यायाने. 
 
गैरहुमयत  स्त्री. अप्रहतष्ठा; बेअब्र.ू 
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गैरा, गैरी हव. १. अशक्त; मंद; मूखच; गयाळ; ख ळा (मािूस). २. क र्कामारे्; कवडीमोल; क्ष र 
(वस्तू). ३. भलता; अपेके्षप्रमािे नसलेला (पदाथच). 
 
गैरात हव. १. गैदी; अव्यवल्स्थत; बेपवा. २. मंद; मूखच. पहा : गैरा, गैरी 
 
गैरात प . वरकड, इतर लोक. [फा.] 
 
गैराद हव. हंगामी; नव ेआलेले; इतर; कायम नेमिूक नाही असे : ‘याखेरीज गैराद हशम व मवास 
यारं्ी फौज ४०००, याप्रमािे फौजेर्ा कट्टा…’ - हर्त्र १४. 
 
गैरादा हव. अप्राप्त; न हमळालेले; वसूल न िंालेले : ‘बाकी दोन लाख अकरा हजार रुपये राहहले ते 
हाली सरकारातंून गैरादा करून गायकवाडावर वराता जहाल्या.’ - पेद ३९·२७. पहा : गैरअदा [फा. गैर + 
अदा] 
 
गैरांव प . कोळ्यारे् जाळे; जळमट; घेरू; घेरोसा. (गो.) 
 
गैरी स्त्री. दंगा; लढाई : ‘आम्हाकडिे िंाली गैरी ।’ - ऐपो २११. 
 
गैरी स्त्री. १. अन्द्याय. २. ग न्द्हा; द वचतचन : ‘ज्याकडेस गैरी लागेल त्यापैकन मसाला होन  एक देिें.’ - 
सासंइ ८८. (वा.) गैरी करिे - वाईट वतचिूक, द वचतचन करिे. 
 
गैऱ्हा हव. खूप, भरपूर. (अहह.) 
 
गैवार हव. गावढंळ; अडािी : ‘शान्द्यानं वागोल्या गैवाऱ्यानं हाकलल्या ।’ - राके ३४३. 
 
गैशा पहा : गेयशा 
 
गैसास स्त्री. १. झमधेपिा. २. मूखचपिा : ‘पहर असतें जनत न गहिहत । गैसासे पै ।’ - रा्ा ९·५०८. 
 
गैंब प . ग रानंी केलेल्या नासाडीर्ी न कसानभरपाई करून देिारे खाते. (गो.) [पोत च.] 
 
गो 
 
गो उद्गार. अगो; अगे. (बगंालीतही हे संबोधन आहे.) : ‘असे कायगो करतेस?’ - कफा १. (को.) 
 
गो स्त्री. १. गाय. २. बैल (पशू). समासात - गाईपासून िंालेले; गाईसंबधंी (दूध, र्ामडे, मासं इ.) 
: ‘अगा गोक्षीर जरी जाहलें  । तरी पर्थ्याहस नाहन म्हहितलें  ।’ - ्ा २·१८४. [सं.] 
 
गो प . इंहरय; वार्ा. 
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गोई स्त्री. मतै्रीि (िंाडी). 
 
गोईबाई  हव. नामदच; ब ळा; द बचळ. (व.) पहा : गउबाई 
 
गोकटी, गोकनळी स्त्री. (वाघ गोकटीस बसतो त्यावरून) मान; गळा; बोकाडंी (हि. धरिे, 
फोडिे, फ टिे, बसिे.) (राजा.) (वा.).गोकटीधरिे, गोकनळी धरिे - अडहविे; क र्बंहविे; द ःखद 
ल्स्थतीत हतष्ठत ठेविे. गोकटीस बसिे - मानग टीला बसिे; हपच्िा प रविे; खनपटीला बसिे. (शेत) 
गोकटीस येिे - पीक पोटरीस येिे; किसात दािे भरगच्च भरिे. 
 
गोकरा प . लाकूड - शिेीर्ा र् रा. (बे.) 
 
गोकरू प . स कलेले शिे. (िंाडी.) 
 
गोकिय, गोक्रि न. १. म लाला दूध पाजायरे् (गाईच्या कानाच्या आकारारे्) बोंडले. २. एक वले व 
हतरे् फूल. ३. दाडं्ारे् सारपात्र; कावळा. यार्ा आकार गोकिासारखा असतो. (तंजा.) 

प . गाईर्ा कान. (सं.) (वा.) गोकिात येिे - संप ष्ात, गोक ळात येिे; संपिे; दहररी होिे. 
 
गोकर्णिका, गोकिी स्त्री. एक प्रकारर्ा लगाम. 
 
गोकिी  स्त्री. हनळ्या पाढंऱ्या रंगार्ी; गाईच्या कानासारखी फ ले असिारी वेल. 
 
गोकाकी हव. ताबंसू; कावरे्ा : ‘माझ्या बाळाबाई गोकाकी रंग खासा ।’ - लोले २२. 
 
गोकुि, गोकूि, गोकुळ, गोकूळ न. १. श्रीकृष्ट्िारे् लहानपिीरे् वसतीरे् गाव. २. गोक ळाष्मीला नंद, 
यशोदा, गोप - गोपी, गाईवासरे वगैरेंर्ी पूजा करण्यासाठी केलेली मातीर्ी हर्ते्र. ३. (ल.) उत झान, स्वैर 
िीडा. (हि. माजविे). ४. (ल.) म लेबाळे; म लाबाळानंी भरलेले घर : ‘माझ्या घरारे् गोक ळ भरले आहे.’ - 
कोउ २७. (वा.) गोकुळात येिे - १. संकोहर्त होिे; संप ष्ात येिे; संपिे. २. आटोक्यात येिे (व्यवहार). 
हवर्श्व्यापी कृष्ट्िपरमात्मा ज्याप्रमािे गोक ळाच्या मयादेत आला त्याप्रमािे. 
गोकोश प . जमीन मोजण्यारे् एक माप; गाईच्या हंबरण्यार्ा टप्पा; गोरुत; दोन कोसारें् अंतर. 
 
गोक्क न. पाटबधंाऱ्यातील भगदाड; भोक. (बे.) 
 
गोख न. १. पोट. २. मध्यभाग; मध्यवती लोक : ‘कैसा न्द्हवता प्रलयार्ा वेल  । गोखा ंतंूहर् माडंला 
काल  ।’ - रा्ा ११·३८४. पहा : गोखा. ३. िंरोका. [सं. गवाक्ष] 
 
गोखडा  प . १. सज्जा. २. कोनाडा; िंरोका; गोखला : ‘कंवरिीजी गोखड्ातं नी । बघा जरा तर 
हळंूर् ढ ंक नी ।’ - भा. रा.ताबंे कहवता, भाग २. 
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गोखडी  स्त्री. गाई उभ्या राहण्यार्ी जागा; गोठि : ‘हगलच्यानन गोखडनत दहा - पारं् बरैागी 
सत्प रुष होते तेहह बसले हठकािन लंबे केले.’ - भाब २८. 
 
गोखिे उहि. १. घोकिे; पाठ करिे. २. तेर् तेर् प न्द्हा म्हििे, सागंिे; गािे गािे; रडगािे लाविे. 
 
गोखमा प . १. ग राखी. २. (ल.) गावढंळ; खेडवळ; नागंऱ्या. 
 
गोखरू, गोखरूचे झाड प . १. जहमनीवर पसरिारी एक वनस्पती व हतरे् फळ; सराटा. ही फळे फार 
औषधी आहेत. २. पालखीच्या इलाख्याच्या (गोंड्ाच्या) शवेटी लावलेला लहान गेंद. ३. (र्मचकार) 
ब टाच्या उंर् तळाला लागिारा हखळा. [सं. गोक्ष र] 
 
गोखरू पाटिी, गोखरू बांगडी हजच्यावर गोखरूर्ी आकृती आहे अशी हस्त्रयारं्ी सोन्द्यार्ी पाटली व 
बागंडी : ‘उगीर् नाही हातात गोखरू पाटल्या पडत.’ - धाधो ९९. 
 
गोखरे, गोखरेि, गोखरेड न. ग रानंी खाऊन हशल्लक राहहलेले, ग राचं्या पायाखालरे्, 
हनरुपयोगी गवत. (को.) 
 
गोखिा १. कोनाडा. २. गवाक्ष; हखडकी; वातायन; जाळी; िंरोका. पहा : गोख, गोखडा [सं. गवाक्ष] 
 
गोखा हिहव. मध्यंतरी; मध्ये : ‘कैसा नव्हता प्रळयार्ा वळे  । गोखा तंूहर् हमनलाहस काळ  ।’ - ्ा ११·३८९. 
 
गोखा स्त्री. िंरोका; हखडकी : ‘अलीकडे श्रीमंतारं्ी प्रकृत ह शार आहे. ि. १ रोजन र्ाफेखिावर 
हदवािखान्द्यातं गोखेंत येऊन बसले होते.’ - ऐलेसं ७८८१. 
 
गोखा, गोखी स्त्री. फळे, फ ले काढण्यार्ी शेंड्ास आडवी कामठी बाधंलेली उंर् काठी; शकेाटा; 
आकडी; गरकू, गरक . 
 
गोखातु अ. मध्येर्. 
गोखाना  प . १. सरकारी झकवा एखाद्या मोठ्या मािसार्ा गायवाडा; ग रारें् खाते. २. गायठाि; 
गोठा. 
 
गोखी स्त्री. वडेी; मूखच : ‘माज  मोडैल वो गोहखए’ - हशव ६९१. 
 
गोगिे अहि. रागाने, द ःखाने ध मसिे; क रक रिे. 
 
गोगिगाय स्त्री. १. जठरपादवगातील एक कीटक. हहरे् शरीर मासंल, थंड, नरम असून वर कवर् 
असते. हहला दोन झशगे असतात व त्यांच्या शवेटी डोळे असतात. २. (ल.) सौम्य; गरीब; कष्ाळू - प्रािी, 
मािूस. ३. एक प्रकारर्ी ख बडी; पाण्यातील प्रािी. 
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गोगा, गोका प . घोटाळा; गोंधळ; गडबड; अस्ताव्यस्त ल्स्थती : ‘त्यासी तेथील प्रकार पाहहला तर 
सारा गोगा होता म्हिून उठोन आलों.’ - पेद २९·४७. [ध्व.] 
 
गोगो प . म लारं्ा द्यायर्ा गोड खाऊ : ‘त ला गोगो पाहहजे ना?’ - आआश े१२६. 
 
गोगोपािी न. (म लाशी बोलायच्या भाषेत) दारू : ‘लहान म लानंा बोंडलेभर गोगोपािी पाजून 
िंोपवीत असत.’ - साजं ४६. 
 
गोनदा प . खड्डा. 
 
गोग्रास प . १. जेवायला बसण्यापूवी गाईसाठी राखून ठेवलेला अन्नार्ा नैवदे्य. २. गाईसाठी हभक्षा. 
[सं.] 
 
गोघाट गोंगाट; कल्ला. (अहह.) 
 
गोच स्त्री. खोर्; खोमा. (हि. मारिे) (प्रा.ं) 
 
गोचका  प . १. घसा. (व.) २. पानारे् पूड. ३. उर्की (हवशषेतः शवेटर्ी). ४. लर्का (मासं, 
मदैा यारं्ा हाताने, तोंडाने तोडलेला.). (हि. तोडिे, घेिे, काढिे.) 
 
गोचका, गोचकुिा, गुचकुिा हव. लहान; हर्म कला, ठेंगू पि स ंदर (मूल). 
 
गोचड, गोचडी, गोणचड, गोणचडी, गोचीड, गोचीडी स्त्री. प . १. अष्पाद वगातील जीव. क त्रा, गाय, 
म्हैस याचं्या अंगाला हर्कटून राहिारा लहान हकडा. : ‘मग बसल्याबसल्या मी त्याच्या कानातल्या गोर्ड्ा 
काढी.’ - वळीव १३४. २. (ल.) लोर्ट मािूस. 
 
गोचमाडिे अहि. भर येिे; गच्च भरिे (हपकाने, फळानंी िंाड). (माि.) 
 
गोचर हव. १. दृश्य; माहीत; प्रकट; प्रत्यक्ष : ‘पैं जीवाहर्या बोधा गोर्र जो हा धादंा ।’ - ्ा १५·३४६. 
२. ्ानेंहरयानंा समजेल असा; समजिारा; संवदे्य; मूतच; हदसिारा : ‘जैसा जनामाहज खेर्रू । असतू हर् जना 
नव्हे गोर्रु ।’ - रा्ा ५·९८. [सं.] 
 
गोचर न. (ज्यो.) जन्द्मराहशपासून द्वादश राशनच्या हठकािी सूयादी ग्रहारं्ा वतचमान संर्ार. [सं.] 
 
गोचर न. ग रारं्ी र्रायर्ी जागा. 
 
गोचरशास्त्र न. (तत्त्व.)१. ्ानेंहरयाचं्याद्वारे वस्त जात जािण्यारे्, आकलन होण्यारे् शास्त्र. 
(तत्त्व्ानातील एका हसद्धातंान सार मन ष्ट्य ्ानेंहरयाचं्याद्वारे वस्तूरे् केवळ व्यक्तरूप जािू शकतो. हतरे् 
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मूलस्वरूप जािू शकत नाही). २. इंहरय - प्रत्ययवाद. [सं.] 
 
गोचमय न. १. गाईरे् कातडे. २. (ल.) जमीन मोजण्यारे् एक माप. गाईच्या र्ामड्ाइतकी जमीन. 
(गाईच्या कातड्ार्ी वादी काढून हतने वहेष्लेली जमीन एका मािसाने राजापासून मागून घेतल्यार्ी एक 
गोष् आहे त्यावरून) तीनश ेफूट लाबं व दहा फूट रंुद या मापारे् के्षत्र (यातील धान्द्य एका मािसाला एक वषच 
असा हहशोब आहे.). [सं.] 
 
गोची स्त्री. परं्ाईत. 
 
गोच्या प . भृगंराज, एक पक्षी. (िंाडी). 
 
गोज प . खटला; प्रकरि; व्यवहार; तंटा. (गो.) 
 
गोज, गोंज न. एक प्रकाररे् कारल्यारे् परं्ामृत, तोंडी लाविे. (को.) २. उडदाच्या हपठारे् डागंर. 
(व.)[क. गोज्ज ] 
 
गोजका, गोजकुिा पहा : गोचका, गोचकुिा 
 
गोजडी स्त्री. गोधडी; कंथा. (गो. क .) 
 
गोजरा, गोणजरा, गोजरे, गोणजरे, गोणजरवािा हव. नाजूक आहि स ंदर; स क मार व लहान; स रेख; 
देखिा : ‘त का म्हिे गोहजरीया हवठोबा । पाया पडो द्या ।’ - त गा ५. [क. ग ज रु = लहानपिा] 
 
गोजरू, गोजी न. स्त्री. (पे्रमाने झकवा हतरस्कार करतेवळेी योजना) कालवड; वासरी. 
 
गोजाविे स ंदर हदसिे : ‘आवडीच्या वालभे गोजावले गोहजरे’ - ्ागा २०७. 
 
गोणजव्हा स्त्री. एक वनस्पती; गोजवान पाथरी; दवली. [सं.] 
 
गोजी हव. गोहजरवािी; लाडकी; आवडती : ‘आथर बाई खालन । सवाि सतरंजी । गेली माडंीवर िंोंपी 
। माही सोन कली गोजी ।’ - वलो ८०. 
 
गोज्जिे सहि. झशपडिे; झशतडिे (पािी वगैरे). (बे.) 
 
गोझरू न. वासरू. 
 
गोट प . (फाटू नये, हिंजू नये झकवा शोभा यावी म्हिून) वस्त्राच्या बाजूला घातलेली म रड झकवा 
लावलेला काठ, हकनार (वस्त्रार्ा, जोड्ार्ा इ.). [क. गाटु्ट] 
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गोट प . जमीन नागंरताना र् कून मध्ये राहहलेला, न नागंरलेला त कडा; भाग. (खा.) 
 
गोट, गोटा, गोटे, गोटेस शअ. जवळ. (हर्.) 
 
गोट, गोठ प . हातसर; बायकाचं्या हातातील गोल बागंडी; सलकड्ासारखा धातूर्ा एक 
दाहगना. [क.गोटु्ट = मयादा, सीमा] 
 
गोट, गोठ प . १. घेरा; वढेा. (हि. घालिे, देिे.) २. सैन्द्यार्ी िाविी, तळ, कंपू; तळार्ा एक 
भाग. ३. एकार् हठकािर्ी, एकार् पक्षार्ी, बाजूर्ी मंडळी जमण्यारे् झकवा राहण्यारे् हठकाि. [क. गाटु्ट= 
मयादा, सीमा, आश्रय स्थान.] (वा.) गोटात घाििे - मागे हटहविे; िाविीपयंत मागे रेटिे : ‘त्यास 
हशकस्त करून बरे वजेन गोटातं घातला.’ - हम २७३. 
 
गोटगिती, गोठगिती स्त्री. ठािबदं घोड्ारं्ी मौजदाद : ‘गोट गिहतला तमाम जमले ।’ - ऐपो २००. 
 
गोटगस्ते, गोठगस्ते प . १. लष्ट्कराच्या गोटार्ी व्यवस्था ठेविारा अंमलदार. २. राजवाड्ात 
होिाऱ्या हनत्यनैहमहत झक कामहगऱ्यारं्ी सवच व्यवस्था पाहिारा अहधकारी; दरबार, स्वाऱ्या वगैरेहवषयनर्ी 
व्यवस्था ठेवण्यार्ी कामहगरी याच्याकडे असे. (बडोदे). 
 
गोटगीळ हव. आपला अपराध कधीही कबूल न करिारा. (व.) 
 
गोटदार  हव. शोभेर्ी हकनार असलेला : ‘खाकी रंगार्ी गोटदार र्रं्ी उघडून…’ - पेरिी ३७. 
 
गोटफोडी स्त्री. दोन हमशारं्ा मासा. 
 
गोटमार, गोटमारी प . स्त्री. १. दगडफेक; गोट्यारं्ा वषाव. (ना.) २. (हवनोदाने) इंग्रजी बोलिे. ३. 
एक खेळ. यात गोट्यारं्ी फेक व पळसार्ा िंेंडा सर करिे हे प्रकार असतात. (ना.) 
 
गोटिी, गोटी आंबा स्त्री. लहान जातीर्ा आंबा. 
गोटा प . १. गोलसर, वाटोळा दगड. २. बदूैल (दगड, लाख, लाकूड इ. र्ा). ३. (ल.) किसातील 
धान्द्यार्ा दािा; डाळीर्ा दािा. ४. स का नारळ; पूिच वाळलेला व खडबड वाजिारा, करवटंीपासून स टलेला 
नारळ. ५. वजनार्ा दगड. (व.) ६. झनदा - हतरस्कारवार्क प्रत्यय. उदा. तेलगोटा, माळगोटा इ. ७. (ल.) 
मूखच म लगा; ठोंब्या, नमचद्या; दगड. 
 
गोटा वस्तऱ्याने केस काढून ग ळग ळीत केलेले डोके. (हि. करिे.) [क. गोट्ट = बाठा, कोय] (वा.) गोटा 
मारिे - (र्मचकार) र्ामडे घोटिे. 
 
गोटा प . कलाबतू; र्ादंीर्ी, सोन्द्यार्ी जर. [झह.] 
 
गोटा प . फ लारं्ा लहान ग च्ि. [सं. गं्रथ] 
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गोटा प . हभलावा; हबब्बा. (व.) 
 
गोटा प . स्थान; अवस्था. 
 
गोटागंुता प . (गोटा म्हिजे धान्द्यार्ा दािा यावरून) स तळीर्ा तोडास द्धा : ‘…याउपरी 
स्थलातंर करिें ढील न करिें. गोटाग ंताहह घरा नसो देिें.’ - र्रं्ूद १२९. 
 
गोटाड, गोटाळ, गोटाडी हव. दगडाळ; खडकाळ (जमीन). (व.) 
 
गोटाळे  न. दगड; लहान भाडें (तेलासाठी). (व.) 
 
गोटी स्त्री. १. लहान गोटा; गोळी. पहा : गोटा १, २. २. तालमीतील उर्लण्यार्ा मोठा वाटोळा दगड. 
३. देवळातील कौलार्ा दगड. पहा : उचिा. ४. (ल.) मजबतू व बाधेंसूद, ग टग टीत शरीर. ५. रुप्यार्ा 
गोळा(जर हवतळवनू केलेला). ६. वाटोळा व लहान आंबा. ७. खराब िंालेली र्ादंीर्ी तार. ही आटवनू र्ादंी 
काढतात. ८. म लाचं्या खेळातील कारे्र्ी झकवा गारेर्ी गोल वस्तू. [क. गोहल] 
 
गोटी स्त्री. अंडक ळी. (वा.) गोट्या कपाळात जािे - १. िातीत धडकी भरिे; भयंकर भीती वाटिे : 
‘आजूबाजूला सगळी पोलीस कंपनीर्! म्हिजे आमच्या गोट्या कपाळातर् गेल्या.’ - वासू १२५. २. हशरा 
तािून आिस्ताळेपिाने बोलिे. 
 
गोटीदार,गोटीबंद हव. ग टग टीत : ‘गोटीदार बाधंा…’ - नाता १३७. 
 
गोटुि न. आहदवासी जमातीतल्या तरुि म लाम लनरे् साम दाहयक शयनगृह. 
 
गोटुळा, गोटोळा  हव. १. गोल; गोलसर; गोट्याच्या आकारार्ा. २. (ल.) मजबतू व आडव्या 
अंगार्ा; ठेंगिा व हपळदार (मािूस, पशू). 
 
गोटू न. तंजावरकडील एक वाघ. - (तंजा.) 
 
गोटो प . हशजलेले (भातारे्) शीत; भातगोटा. (गो.) 
 
गोठ प . हनवासस्थान : ‘हवजयो वसे सम रार्ा गोठन ।’ - रुस्व २७८. 
 
गोठ, गोठगिपती पहा : गोट, गोटगिती 
 
गोठ स्त्री. गोष्. (खा.) [सं. गोष्ी] 
 
गोठघोळिी स्त्री. (सोनारी) गोठ (दाहगना) तयार करण्यारे् हत्यार. 
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गोठि, गोठाि, गोठिी, गोठािी न. द पारी सावलीसाठी पाण्याजवळ िंाडाखालती बसण्यार्ी ग रारं्ी 
आखर, जागा; गोठा : ‘पश  पीडती पजचन्द्यें । गळती गाईंर्ी गोठिें ।’ - म सभा ३·७९. [सं. गोष्ठ, गोस्थान] 
(वा.).गोठि घािून बसिे, गोठाि घािून बसिे, गोठिी घािून बसिे, गोठािी घािून बसिे - सभेत 
अस्ताव्यस्त बसिे. 
 
गोठि न. रवावस्थेतून घनावस्थेत जािे. 
 
गोठिकबदू प . (भौ.) ज्या तापमानाखाली एखाद्या रव्यारे् घनपदाथात रूपातंर होते ते तापमान. 
ते हवतळि झबदू एवढे असते. 
 
गोठिक्षरि न. (भशूा.) हहमानी हियेने होिारी खडकारं्ी िंीज व धूप. 
 
गोठिे अहि. १. दृढ झकवा घट्ट होिे; हथजिे; आटिे (जमीन र्ोपून, शाई इ. वाळून, दूध इ. उकळून, 
पातळ पदाथच हथजून) : ‘ज्याच्या भयें गोरस हनत्य गोठे ।’ - सारुह १·६१. २. गोळा होिे; एकत्र होिे : ‘तों 
हशळा गोठल्या सवचही ।’ - ह २५·१२३. ३. (भौ.) रवपदाथारे् तापमान कमी िंाल्याम ळे त्यारे् घनल्स्थतीत 
रूपातंर होिे. [सं. गोष्ठ] 
 
गोठमात स्त्री. गोष्; हहतग ज; हवर्ारहवहनमय. (व.) 
 
गोठिा न. एक फूल. (गो.) 
 
गोठिे न. (शरीररूपी) गाठोळे. 
 
गोठवि  स्त्री. माडंिी; व्यवस्था. (बडोदे) 
 
गोठविे  सहि. १. हथजविे. २. आहे तसार् ठेविे; बदल होऊ न देिे : ‘…आपली जी लढाव ूहवमाने 
आहेत त्यानंा घासलेट टाकाव ेलागते. म्हिून सरकारने ते गोठवले आहे.’ - साअसा १००. 
गोठविे  सहि. (भौ.)रव पदाथारे् तपमान कमी करून त्यारे् घनल्स्थतीत रूपातंर करिे. 
 
गोठविेिी मत्ता  (शाव्य.)ज्या मालमते झर्ा वापर व उपयोग करण्यास कायद्याने बदंी केली आहे अशी 
मालमत झा. 
 
गोठणविे सहि. व्यवल्स्थत लाविे. 
 
गोठळी पहा : गुठळी 
 
गोठा प . शतेातले घर : ‘अशा प्रकारर्ी शतेात एकदोन घरे असली तर त्यानंा… [क. कोट्टगे] कोठा, 
गोठा झकवा पडळ म्हितात.’ - गागंा २. 
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गोठा प . म लनर्ा एक खेळ. 
 
गोठा, गोठो प . ग रे बाधंण्यार्ी जागा; जनावरे ठेवतात ती जागा. [सं.गोष्ठ]  
 
गोठापािी न. सकाळी गोठा िंाडिे, ग रारें् शिे, मूत काढिे वगैरे गोठ्यातील व्यवस्थेरे् काम 
(हि. करिे.) 
 
गोठाविे, गोठाविे, गोठाणविे सहि. गोठािात ग रे एकत्र करिे. गोठ्यात ग रे घालिे. 
 
गोठी स्त्री. वासरारं्ा लहान गोठा. (को.) 
 
गोठी स्त्री. १. गोष्; कथा : ‘गोठी साघेंहत श्रीकृष्ट्िाहर्या ं। हवरहहिीसी ।’ - हशव २८५. २. कामकाज; 
कारभार; हवषय; म िा. (हि. करिे.) [सं. गोष्ठी] 
 
गोठुिे न. गाठोडे. पहा : गठळे, गठडी 
 
गोठुळा, गोठोळा  पहा : गोटुळा 
 
गोठुळी, गोठोळी स्त्री. १. हडखळ; गोळा, गोळी. पहा : गुठळी. २. साखरेच्या पाकातील हतळारं्ा हलवा; 
हतळगूळ. 
 
गोठूि न. हवश्राहंतगृह : ‘नार्ता नार्ता थकल्यावर पहाटे हवश्रातंी घेण्यासाठी ती दोघे गोठूलमध्ये 
जाऊन िंोपतात.’ - राके ६२१. 
 
गोठोळा  प . मेंढा : ‘जालासी गोठोळा धनगरासंी’ - नागा १८५४. 
 
गोठोळा  हव. कामर् कार. 
गोड न. १. षडरसातंील मध र रस. २. मीठ. (व. खा.) ३. (वै.) पर्थ्याला अन सरून मध र झकवा 
साखरेने य क्त असा पदाथच. 

प . गूळ. (गो. को.) 
हव. १. मध र; स्वाहदष्. २. स वाहसक. ३. मंजूळ; स ंदर; साहजरे. ४. मृदू. ५. सौम्य. ६. 

स खकारक; संतोषदायक. ७. नीटनेटके; हनयहमत; योग्य; र्ागंले; श द्ध (भ्रष् नसलेले) जसे : - गोड - प्रयोग 
- उदाहरि वाक्य - कवन इ. ८. र्ागंले; स रस, र्वदार. - (तंजा.) ९. श भदायक; मंगलकारक. १०. 
‘सत्त्वार्ा गोड जाहला अंत ।’ - हवक ८. [सं. ग ड] (वा.).गोड करून घेिे, गोड मानून घेिे - कसेही असले 
तरी गोडीने, र्ागंल्या हेतूने स्वीकारिे; मान देिे; अव्हेर न करिे. णदल्हे घेतिे गोड - हमळून हमसळून वागिे 
र्ागंले. गोड न वाटिे - प्रकृती बरी नसिे : ‘आज स तार गावी गेला, उद्या त्याला गोड वाटेनासे िंाले…’ - 
घरदार ६. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोड प . १. तंगडी; पाय. (काशी). २. औरस (लग्नाच्या स्त्रीर्ी) संतती. 
 
गोडगस्ता प . पाटलाच्या हाताखालील एक गावकामगार. गावात कायकाय गोष्ी होतात त्या तो 
पाटलाला सागंतो. पहा : गोठगस्ते 
 
गोडगस्ती प . जकातीकडील एक अंमलदार. 
 
गोडघाशा, गोडखाऊ हव. १. सदा गोड खायला पाहहजे असा; गोड गोड खाण्यार्ी आवड असलेला. 
२. र्ोखंदळ; हमजासी. 
 
गोड घास १. जेविाच्या शवेटी खाण्यासाठी ठेवलेला आवडत्या पदाथार्ा घास. २. स ग्रास; हमष् 
भोजन. ३. अहप्रय, द ःखद गोष्ीर्ा शवेट गोड करिारा म िा, प्रकार. 
 
गोड जेवि, गोड तोंड १. वधूपक्षाने वरपक्षाला अथवा वरपक्षाने वधूपक्षाला हदलेली मेजवानी. २. मृत 
मािसारे् स तक धरिाऱ्या नातेवाइकानंा आहि इष्हमत्रानंा स तकाच्या र्ौदाव्या हदवशी (स तक हफटल्यावर) 
म ख्य स तक धरिाऱ्याने हदलेले जेवि. ३. पक्वान्नारे् जेवि. 
 
गोड दोडकी स्त्री. घोसाळी; घोषक यारं्ी पाढंऱ्या फ लार्ी एक जात. 
 
गोडकनब प . कढीझनब. (व.) 
 
गोडरी हव. आंबट नसलेली. (िंाडी.) 
 
गोडरे हव. गोड; गोडसर : ‘बायका ंगोडरें हप्रय अन्न ।’ - गीता २·१७५. 
 
गोडिी  स्त्री. जनावराचं्या नखीला होिारा रोग. 
 
गोडवि पदाथच गोड करिारी वस्तू. 
गोडविी स्त्री. गोडे पािी : ‘झहग पडताहंर् राजंिी । गोडविी होय झहगविी ।’ - भारा बाल १०·३६. 
 
गोडविे, गोडाविे सहि. १. गोड करिे, होिे; खारट, आंबट नाहीसे करिे (जमीन, पािी, फळे 
इ.). २. हमठी बसिे (गोड पदाथच खाल्ल्याने हजभेला). ३. गोडी लागिे; ल ब्ध होिे; लालर्ाविे. ४. पाड 
लागिे; हपकिे (फळ). 
 
गोडवा, गोडा हव. १. सापेक्षतेने गोड; हवद्यमान पदाथात - गोष्ीत अहधक, हवशषे गोड. २. (ल.) 
कोरा; असडा; अस्पष्; कोवळा इ. ३. ताजे (पािी, खारट नव्हे असे); क्षारय क्त नसिारे; मध र. ४. 
हबनखारवट; क्षार, लोिा नसिारी (जमीन). ५. गोडे (तीळ, कारळे यारें् तेल). ६. साहत्त्वक; स स्वभावी; 
सौम्य (मािूस). ७. हजते; हजवतं (मासं - म रदाड, मृत नव्हे असे). ८. सौम्य (खाजऱ्या, उष्ट्ि, हतखट नव्हेत 
अशा स रि इ. भाज्या). ९. हनर्मवष (साप.). १०. कोमल; नाजूक; रोगाला बळी पडिारे (शरीर, अवयव). 
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११. नदीतील, गोड्ा पाण्यातील (मासा). १२. खारविातील नसलेले; गोड्ा जहमनीत तयार केलेले 
(भात). १३. हजव्हाळ्यारे्; नाजूक; ममारे् (अंग, जाघं, बस्ती अंड इ.). १४. खारट नसलेला (दािा - 
धान्द्यातील). १५. श द्ध; नेकजात; भेसळ रक्तार्ा नसलेला (मराठा). 
 
गोडवा, गोडा हव. १. हबन काटेरी; हकड्ानंा हप्रय (िंाड, वनस्पती). २. मऊ; नरम (लाकडार्ा 
नारावार्ून बाहेरर्ा भाग). ३. मादक नसिारी (हरीक, खडसाबंळी इ. वनस्पतीतील प्रकार). 
 
गोडवा प . १. गोडपिा. २. स्त ती. ३. आकषचकपिा; हनरागसता. (वा.) गोडवा, गोडवे गािे - १. 
प्रशसंा करिे; अवास्तव स्त ती करिे; नावाजिे. २. (ल.) क रक र करिे; झनदा करिे. 
 
गोडणविे सहि. सम राजवळर्ी खारी जमीन हर्कि माती टाकून लागवडीसाठी योग्य करिे; क्षार 
काढून टाकिे. 
 
गोडवी, गोडी स्त्री. भकू व तोंडाला रुर्ी असल्याने जेवण्यासंबंधीर्ी इच्िा; रुर्ी. 
 
गोडवे सामान, गोडी फौज गोडे सामान; बदं का, तोफा इत्यादी साधनानंी न लढता तरवार, भाला 
इत्यादी साधनानंी लढिारी पायदळार्ी झकवा हशलेदारारं्ी फौज : ‘…पलटि तोफखान्द्यारे् तोंडावर न येतां 
बाजूनें गोडव ेसामान पाहून डाव ेबाजूस आंबोजी इंगळे म काबल्यावर उठाविी केली.’ - ऐको भा २ पा. ५४. 
 
गोडशे न. हमठाई. (गो.) 
 
गोडसाि स्त्री. गोडी (गो.). 
 
गोडसाि हव. सरळ; स रेख (केस). (गो.) 
 
गोडंबी, गोडांबी  स्त्री. १. हबब्यार्ी बी (ही शतै्यावर देतात). २. काजू बी. 
 
गोडा पहा : गोडवा 
 
गोडाउन न. ग दाम; माल साठवनू ठेवण्यार्ी जागा. [इं.] 
 
गोडा एरंड स रती एरंड. 
 
गोडाळी, गोंडाळी स्त्री. गोंडाळ गवत : ‘कऱ्हवळे , मारवळे  गोंडाळी ।’ - गीता २·५२·८६. 
 
गोडाविे हि. गोडी लाविे. 
 
गोडांबा  प . भरपूर मध र फळे येिारी आंब्यार्ी एक जात. 
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गोणडर, गोणडरा, गोणडसा  हव. गोड; गोडसर : ‘कन सेहवता ंर्रार्रा । मािंा स्वाहम गोहडरा ।’ - 
ऋ ७४; ‘हनग चिा उपजवी । ग ि गोहडसे ।’ - ऋ ७७. 
 
गोणडळिे, गोडुळिे अहि. गोड, पक्व होिे (फळे, फिस, केळी). (राजा.) 
 
गोडी स्त्री. १. गोडपिा; हमष्ता; स वाहसकपिा; मध रता; र्ागं लपिा. २. र्व; रुर्ी. ३. नामीपिा; 
रुर्करपिा (पक्वान्नार्ा). ४. सौम्यता; मृद ता; मध रता (भाषिार्ी). ५. र्टक; लज्जत; आवड : ‘नीर् 
दास्यत्वार्ी गोडी ।’ - दास २·७·३०. ६. सख्यभाव; मतै्री. ७. कैफ नसलेली (दारू). (गो.) [सं. ग ड](वा.). 
गोडी िागिे - आवड उत्पन्न होिे; एखादी गोष् परत परत करावीशी वाटिे. गोडीस चढिे - गोड होत जािे; 
हपकिे. गोडीस पडिे - मानविे; पसंत पडिे (औषधी, काम). गोडीस येिे - १. प न्द्हा सख्य, मतै्री होिे. २. 
र्टक लागिे; शौकी बनिे. 
 
गोडीगुिाबी स्त्री. १. मतै्री; रहस्य; भलेपिा. २. मौज; आनंद; खेळीमेळी. ३. सामोपर्ार; 
मनहमळाऊपिा. ४. अन नय. 
 
गोडी दारू शोभेर्ी दारू : ‘…हमरवि कीत गोडी दारू लावीत जावी.’ - लेख १३५. 
 
गोडीळ, गोडूस, गोडूळ हव. १. गोडसर. २. गदरलेले (फळ). 
 
गोडुिी स्त्री. बारीक वागंी येिारी रानटी वनस्पती. (िंाडी). 
 
गोडे न. गोड कालवि; ग ळविी (गूळ, नारळ, दूध यारें्). 
 
गोडे न. िंाडाच्या खोडाच्या गाभ्यावरर्ा कोवळा भाग; नार सोडून 0इतर भाग. (वा.).गोडे करिे 
- रान काढिे. (बे.) 
 
गोडे काष्ठ ज्येष्ठमध. (गो.) 
गोडे हत्यार भाला, तरवार वगैरे : ‘गोड्ा हत्यारानें लोकारं्ा हटकाव कसा होईल.’ - वसमो. 
 
गोड्ड हव. वािंं. (कर.) [का. गोडु्ड] 
 
गोड्या प . धान्द्यातून दारू काढून घेतल्यानंतर राहहलेला र्ोथा. [का. गोडु्ड = नीरस, श ष्ट्क वस्तू] 
 
गोड्या हव. १. गोडघाशा; गोडखाऊ. २. पक्वान्नारं्ा शोकी; हमष्ान्नहप्रय. 
 
गोड्यादेवी स्त्री. अव. बळी न घेिाऱ्या देवी; ज्यानंा बळी, हत्या लागत नाही अशी देवता. 
 
गोड्यान हव. गोडसर (िंाडी). 
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गोि स्त्री. १. पोते; कोथळा; थैला; बारदान; बोरी; गोिी (गोिपाटार्ी केलेली, दािे साठहवण्यार्ी). 
२. (ल.) ओिें; संकट; भार (काम, काळजी यारं्ा). [क. गोिी] (वा.) गोि घािून बसिे - हट्ट धरून 
बसिे. 
 
गोिगोठ गोिी; गाठोडे; ओिें : ‘कोठून गोिगोठ येते त्यार्ा हासील मात्र…’ - पेद ३१·९७. 
 
गोिता प . गोिपाटार्ा झकवा ताडाचं्या पात्यारं्ा हविलेला, बलैावर लादण्यार्ा गोि, पोते. 
 
गोिताट न. तागारे्, गोिारे् कापड; गोिपट; तरट. पहा : गोि 
 
गोिती स्त्री. गोिपाटार्ी लहान हपशवी. (राजा.) 
 
गोिते, गोिटे न. गोि; पोते. (खा. व.) 
 
गोिपट, गोिपाट प . न. तरट. पहा : गोिताट 
 
गोिा प . १. मोठा गोि; गोिी; मोठा थैला, हपशवी, पोते. २. रस्त्यावरील वाळू, गाळ इ. नेण्यासाठी 
केलेले ओबडधोबड हविीरे् तरट. ३. बाबंरू्ी झकवा वाळ ंजीर्ी हवरळ हविलेली पाटी (कावडीत, बहंगीत 
नेण्यासाठी). ४. गाढवावरर्ी गोि (दगड, हवटा, कौले, माती इ. नेण्यार्ी). ५. तढव; जाड पि पीळ 
नसिाऱ्या स तारे् दिकट जाजम; स ताडा. (ना.) [का. गोिी] 
 
गोिापाळिा प . नवस फेडताना द्यायच्या पाळिे वगैरे वस्तू : ‘याला गोिेपाळिे बाधंीते बाळाच्या 
नवसारे् ।’ - बा ९८. 
 
गोिी स्त्री. १. तरट; गोिपाट. २. पोते; गोि; कंठाळी : ‘रर्ोनी गोण्या कनकपट सकळन ।’ - नव २५·६ 
३. (ल.) भार; ओिें; संकट. पहा : गोि २. [क.] (वा.) गोिी गळ्यात येिे, गोिी गळ्यात पडिे, गोिी 
मानेवर येिे, गोिी मानेवर पडिे - पहा : गळा. गोिी दंडावर देिे, गोिी मगटावर देिे - एखाद्याच्या 
इच्िेहवरुद्ध त्याच्यावर भार, संकट, हजकीर, काम इ. लादिे; भार घालिे; अवघड काम सागंिे : ‘मी 
धमचस्थापनेसाठन य गाय गारे् हठकािन संभवत असतो अशा प्रकारर्ें हवधान केलेस, त्या वळेेस तें करण्याहवषयी 
त झ्या दंडावर कोिी गोिी हदली होती ?’-काळ. गोिी पाठीवर घाििे - एखाद्यावर ओिें, काम बळेर् 
लादिे. गोिी मनगटावर येिे, गोिी मनगटावर पडिे - हजहकरीरे् काम इ. एखाद्याच्या अंगावर येिे, पडिे. 
 
गोिी स्त्री. वजनमापारे् एक पहरमाि. ग ळारे् सहा रवे; बत झीस पायली धान्द्य. 
 
गोिी िोट (क स्ती) एक डाव. प्रहतस्पधी पाठीवर असताना त्याला ढ ंगिाखालून हात घालून आपल्या 
अंगावरून मागे फेकून र्ीत करिे. 
 
गोिे प . अव. गोंडा : ‘महालक्षमीरे् पालख्येक रेसमारे् गोिे ।’ - धालो ४८.(को.) 
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गोत न. सहायक वगच; साथी [सं. गोत्र] 
 
गोत, गोतगंगा, गोतपत, गोतपात, गोतवळ, गोतवळा न. स्त्री. प . १. भाडंि, बहहष्ट्कार 
इत्यादीच्या र्ौकशीसाठी जमलेली जातीर्ी सभा, परं्ायत; जातीरे् कोटच; हनवाडाकरे्री. २. (साम दाहयक) 
एकहत्रत िंालेली जात; सबधं जातक ल; गोत्रज. ३. (साम दाहयक) नातेवाईक मंडळी; सगेसोयरे; भाऊबदं 
: ‘साडूंन सवचहह गोत ।’ - दास २·१·९. ४. नाते. ५. आल तेबल ते. ६. (पेशवाईतील) धार्ममक झकवा सामाहजक 
अपराधाच्या र्ौकशीसाठी झकवा दत झक, वाटिी, वतन इत्यादनर्ा हनिचय देण्यासाठी भरिारी गावातील 
सरकारी कामगार, वतनी अहधकारी, आल तेबल ते व प्रहतहष्ठत मािसे यारं्ी न्द्यायहनवाडा करण्यार्ी सभा. या 
सभेने हदलेला हनवाडा सरकारही सहसा हफरवीत नसे. [सं. गोत्र] (वा.) गोत णमळिे, गोतगंगा णमळिे, 
गोतपत णमळिे, गोतपात णमळिे, गोतवळ णमळिे, गोतवळा णमळिे - १. एकत्र ज ळिे, जथिे. २. हमसळिे; 
संयोग,एकजीव होिे. ३. एकमत होिे; ज ळिे (म िे, गोष्ी). ४. सख्य होिे. ५. पूवापर गोष्नर्ा संबंध ज ळिे. 
 
गोतकाशी स्त्री. काशीगोत; गोतगंगा; गोतातील परं्मंडळी : ‘…त्यापासून अंतर पहडलें . आम्ही 
गोतकाशी आहो.’ - ऐसंसाखं ४·६४. 
 
गोतघोडा प . १. अगम्यगमन करिारा मािूस. २. अहशहक्षत, अक्षरशत्र ूअसे मोठे मूल; पोळ; 
म्हशा. ३. क ट ंबातील श भं, ढ मािूस. 
 
गोतदंड  प . सवच जातीला केलेला दंड : ‘सदरह  कलमेप्रमािे गोतदंड असावा.’ - आंपव्य १७. 
 
गोतपत, गोतपात ,गोतबात ,गोताई स्त्री. १. जाहतबहहष्ट्कृत, ग न्द्हेगाराला श द्ध करून प न्द्हा जातीत 
घेण्याच्या वळेेर्ा संस्कार; प्रायहश्चत्तारे् जातजेवि. २. जातसभा; पहतताला आपल्या पकं्तीला घेऊन जात 
त्याला पावन करते तो हवधी. 
 
गोतपत्र  न. वशंावळ. 
गोतपुड्या स्त्री. अव. देवप्रहतष्ठा. (खा.) 
 
गोतमहजर प . गोतसभेने हदलेले हनकालपत्र, हनकाल; थळपत्र. 
 
गोतमुख न. जातीरे् प ढारी व प्रहतहनधी यारें् म्हििे : ‘पायरीवर आलेल्यारं्ा न्द्याय हजजाबाईंनी 
गोतम खाने सोहडवलेला पहात होते.’ - श्रीयो १·५२. 
 
गोतर प . गव्हाच्या काडारं्ा भ स्सा. 
 
गोतरचाटा प . नवरीने नवऱ्याच्या गोतातील मंडळनबरोबर केलेला अल्पोपहार. हा हवधी वरात 
हनघण्यापूवी नवरीच्या घरी होतो. (क .) 
 
गोतरिी प . स्त्री. गोतसभेर्ी आमंत्रिे करिारा. (कातकरी) पहा : गोतारिा 
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गोतसभा स्त्री. जातीतल्या लोकारं्ी सभा : ‘गोतसभा बोलावनू गोतम खाने न्द्याय करीत.’ - श्रीयो 
२·२९७. 
 
गोता, गोत प . स्त्री. १. आर्का; गर्का; हहसका; िंोका (पतंग, वावडी यानंा हदलेला). (हि. खािे, 
मारिे, देिे.) २. ब र्क ळी; ब डी (पक्षयाने मारलेली). ३. (ल.) संकट; अडर्ि; हवघ्न; पेर्. ४. तोटा; 
न कसान; धक्का; तोट्यार्ी बाब (हि. खािे, बसिे). ५. थाप; फसविूक; ठकविूक. (हि. देिे.) ६. व्यथच 
येरिंार; हेलपाटा. (हि. खािे, बसिे.) [का.] (वा.) गोत्यात आििे - संकटात झकवा हनष्ट्कारि खर्ात 
आििे, घालिे. गोता देिे, गोत देिे - धोका देिे, फसविे. गोत्यात येिे - संकटात सापडिे, अडकिे. 
 
गोताई स्त्री. जाहतभ्रष् िंालेल्या शूराने परत जातीत येण्यारे् वळेी करण्यारे् प्रायहश्चत झ. 
 
गोताई स्त्री. १. गोतसभा; ग्रामसभा. २. पहा : गोतपत १ 
 
गोतापा प . गोता; ग ंतावा. (कर.) 
 
गोतारिा प . १. गोत जमहवण्यार्ा हक्क असिारा इसम. (आगरी) २. ठाकरातला प्रम ख. पहा : 
गोतरिी 
 
गोतावळ, गोतावळा, गोतावळे, गोताळा स्त्री. न. प . गोत; गोतसभा; गोतगंगा. 
 
गोतांबीि स्त्री. १. शरीरसंबंध न होिाऱ्या जातीतील परस्पर शरीरसंबंध िंाल्याने होिारा 
विचसंकर; सबगोलंकार; जातीजातनर्ी सरहमसळ. २. सवांनी एका पात्रात जेविे : ‘का सवें बसैोहन नारी । 
गोताबंील करी ॥’ - ्ा १७·१६०. ३. (ल.) पंर्भेळ; हखर्डी; सरभेसळ; गोंधळ. 
 
गोणतया  प . गोतावळा; गोत्रज : ‘आपले कोिी भाऊबंद दाईज गोहतया उभा राहहहलयाने त्यास 
आपि समजाउनू.’ - हशर्साखं ५·१७१. 
 
गोती स्त्री. पहा : गोता 

हव. नात्यारे्; गोतासंबधंी. (राजा.) 
 
गोतीशेरॉ, घोटीशरॅॉ प . सहस्रम ळी (एक वनस्पती). (गो.) 
 
गोत्र न. १. क ट ंब; जात; कूळ; वशं; घरािे : ‘ऐसें गोत्रहर् दोहन दळन । उहदत जालें  असे कळन ।’ - 
्ा १·१८४. २. वशं - क लस्थापक; वशंार्ा मूळ ऋषी (अत्री, कौंहडण्य इ.) ३. गोतावळा; नातेवाईक. पहा : 
गोत. (समासात) गोत्र, गोत्र वध, गोत्र हत्या, गोत्र गोत्र संबंध, गोत्र हवर्ार, गोत्र घहटत. [सं.] (वा.).गोत्र 
उतरिे, गोत्र जमिे, गोत्र येिे - लग्न ज ळवण्याच्या वेळी परस्पर घराण्यातील गोत्रारं्ा मेळ बसिे; संबधंास 
अन कूल असिे. गोत्र णमळिे - १. एकमेकाशंी पटिे; ज ळिे; ज डिे. २. हमसळिे. गोत्री िागिे -१.एखाद्या 
क ट ंबात दत झक जािे. २. (ल.) एखाद्याच्या नादी लागिे; र्टाविे. ३. कके्षत, आटोक्यात येिे (व्यवहार). 
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गोत्रकुठार, कुदळ प . १. अगम्यागमनी; स्वगोत्रज स्त्रीशी गमन करिारा. पहा : गोतघोडा १. २. 
गोतार्ा काळ. 
 
गोत्रकोल्हाळ प . हव. गोत्रात, क ळात कल्होळ माजविारा. 
 
गोत्रज, गोत्री हव. १. स्वतःच्या गोत्रातला; संबधं असलेला; नात्यार्ा : ‘हे येर येरे आघव े। गोत्रज 
आम रे् ॥’ - ्ा १·२०७. २. (समाज.) एकार् गोत्रात जन्द्मलेले; एकार् ऋहषवशंातले. (सं.) 
 
गोत्रनाव न. अहभधान (पयाय); नामहनदेश; उल्लेख; अथचबोध. 
 
गोत्रपुरुष, गोत्रबंधू प . एकार् गोत्रात उत्पन्न िंालेला मन ष्ट्य; स्वतःच्या गोत्रातला पि हपढ्या 
त टलेला दायाद. (कायद्यात हे शब्द एकार् सामान्द्य गोत्राच्या दायादानंा लावतात). [सं.] 
 
गोत्रहत्या स्त्री. १. गोत्रजार्ा वध. २. (हवनोदाने) आपल्यार् हभडूर्ी सोंगटी मारिे. [सं.] 
 
गोतै्रक्य  न. समान गोत्र. (लग्नाच्या वळेी हवर्ारात घेतात.) [सं.] 
 
गोथवड  स्त्री. र्ाळीसारखा गोठा, दावि; ठाि; कोटंबा. (को.) 
 
गोथा हव. ध रा धारि करिारा; प ढारी; सेनापती; खासा. 
 
गोणथक कमान (स्था.) गोल आकारार्ी कमान. 
 
गोद स्त्री. १. कूस. २. स्त्रीरे् ओटीपोट. ३. माडंी. (िंाडी). 
 
गोद, गोदी स्त्री. १. बदंराच्या हठकािी जहाजे उतरण्यासाठी केलेली स रहक्षत जागा; खाडीरे् पािी 
आत येईल अशा बेतार्ी गलबते बाधंण्यार्ी जागा. ही र्ारी बाजंूनी बदं असते व उघडिंाप करता येईल असे 
हहला सम राच्या बाजूला दार असते. २. साठवि; वखार. ३. धक्का. [झह.] 
 
गोदई स्त्री. गभाधानसमयी म लीला माहेराकडून पलंग, हबिाना, हवड्ारे् तबक इ. हमळिारे सामान; 
गभाधानारे् साहहत्य. (व.) 
 
गोदई स्त्री. गोधडी; वाकळ; कापडारे् त कडे एकत्र करून हशवलेले पाघंरूि : ‘गाईवरी गोदया 
लादील्या ग लमानानं ।’ - जामामा ३०२. 
 
गोदड हव. खरबरीत (हपत झाहतशयाम ळे होिारी); राठ; प ळ्या आलेली (कातडी). 
 
गोदड,गोधड प . गोसाव्याचं्या १८ पथंापंैकी एक पथं. हे लोक गोधडी पाघंरतात. पहा : अखाडा 
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गोदडशाई हव. १. गोदडपथंी. २. हठगळारं्ा; त कड्ारं्ा; गोधडीसारखा (कपडा). ३. 
अव्यवल्स्थत; भोगळसूत्री (काम, कारखाना). 
 
गोदडी, गोदड्या, गोदडपंथी,गोदडबावा हव. गोदड गोसाव्यासंबधंी,गोसाव्यासारखा; गोदडशाई. 
 
गोदडी, गोधडी स्त्री. १. थोडासा कापूस आत असलेली झकवा अनेक कापडारे् त कडे एकावर एक एकत्र 
हशवलेली पासोडी; वाकळ; रजई. २. (ल.) फाटलेले, हठगळ हदलेले, लावलेले वस्त्र; बोथरी. ३. गोवर, 
घामोळे इत्यादीने भरलेले अंग. 
 
गोदडी आंबा ज्यार्ी साल गोदडीसारखी जाड असते असा आंबा. 
 
गोदडी कनबू, गोदडी किबू र्िोरयाप्रमािे असिारे (जाड सालीरे्) झलब.ू 
 
गोदडे, गोधडे न. (झनदाथी) गोधडी. 
 
गोदि स्त्री. गव्हाि; ग रापं ढे वैरि टाकण्यार्ी जागा. (बे.) 
 
गोदन न. लहान गोठा. (माि.) 
 
गोदन प . १. कार्मतक श .१. २. हदवाळीतील अंगिीर्ा शिेार्ा ढीग (िंाडी). ३. गोंदि. 
 
गोदरी समाज, सम दाय. 
 
गोदरी स्त्री. १. मोकळी, पडीत जागा : ‘हबदी गोदरीया िंाहडती’ - लीर्पू ३. २. मोकळ्या जागेवर 
भरलेला बाजार : ‘गोदरी भरली देहखली’ – लीर्पू ३०२. 
 
गोदवेि स्त्री. भातार्ी एक जात. 
 
गोदंती हरताळ  एक हपवळे हवषारी रव्य. यारे् भस्मही करतात. हे वैद्यकातं उपय क्त असते: ‘गोदंती 
हरताळाहवशी एक दोन रोज शोध केला.’- ऐलेसं ५१५४. 
 
गोदा प . १. हखळा इत्यादीने तापवनू हदलेला वाटोळा डाग. २. गादी, लेप याचं्यातून आरपार नेलेल्या 
दोऱ्याच्या गाठनर्ा (टाक्यारं्ा) वरर्ा भाग, डोके. 
 
गोदा प . काठीने ढोसिे; फटका : ‘बलै अगदीर् संथ र्ाललेले पाहून दशानं परािी काढली हन 
एकेकाला एकेक गोदा हदला.’ – लाहद २७. 
 
गोदा प . घरटे. [ते. गोदे] 
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गोदान, गोप्रदान  न. ब्राह्िाला गाईरे् हदलेले दान: ‘प्रार्ीन काळन गाय दान हमळिें सोपें होते, 
पावली हमळिें कठीि, पि हल्लन र्ार आण्यातं गोप्रदान.’− गागंा १४४. 
 
गोदान   न. सोळा संस्कारापंैकी व समावतचनाच्या वळेीर्ा संस्कार. [सं.] 
 
गोदाम   पहा : गुदाम 
 
गो णदव्य, गौ णदव्य न. गाईरे् शपूेट हातात धरून साक्ष देण्यार्ा एक ज ना शपथेर्ा प्रकार. 
 
गोदी  स्त्री. (क स्ती) एक डाव. समोरून अगर मागून प्रहतस्पधार्ा पाय व त्यार् बाजूर्ा हात आपल्या 
हाताच्या पकडीत घट्ट धरिे. 
 
गोदी पहा: गोद 
 
गोद्री, गोदरी स्त्री. ग खडी ; गावाजवळर्ी शौर्ार्ी जागा; उहकरडा. (व.) 
 
गोद्री स्त्री. १. दोरीर्ा पाळिा. २. कूस. [फा.] 
 
गोद्री, गोदरी स्त्री. ग जरी; मंडई; बाजार. (व.) 
 
गोध, गोधू प . दोरीने हात सोलटू नये म्हिून धन धाऱ्याने घालायर्ा हातमोजा. 
 
गोधड, गोधडी स्त्री. शेंगा येिारी, द भत्या जनावरानंा उपय क्त अशी एक वनस्पती. (वाई). 
गोधडी, गोधडी आंबा, गोधडे पहा: गोदड 
 
गोधडी स्त्री. द लई; वाकळ; कंथा; रजई. [झह. ग री] 
 
गोधन न. ग रेढोरे झकवा त्याचं्या रूपाने संपत झी : ‘धन्द्य तन गोधनें काबंळी काष्ठीका ।’ – त गा २०८. 
 
गोधवड  स्त्री. ग रे बाधंण्याकहरता गाताडी वगैरे तयार करून केलेली जागा. 
 
गोधंता प . पळसाच्या फ लारं्ा रंग. (व.) 
 
गोधा स्त्री. घोरपड. [सं.] 
 
गोधा प . धक्का; फटका : ‘शिेवलीला जावारें् गोधे खात बसली असती.’ – रथ २१५. 
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गोधांगुिी, गोधांगुळी, गोधा स्त्री. धन धाऱ्यारे् अंग स्तान. हे घोरपडीच्या र्ामड्ारे् असून 
धन ष्ट्याच्या दोरीपासून इजा होऊ नये म्हिून डाव्या हाताला ग ंडाळलेले असते : ‘जरासंध पाहे हस्त हवलोकून 
। तों देखे गोधागं ळीहर्न्द्ह ।’− ह ३३¿७५. [सं.] 
 
गोधुिुक स्त्री. साजं; संध्याकाळ : ‘मग वैराग्यार्ी गोध ल का ।’ – रा्ा १८¿१०१९. 
 
गोधूम प . गहू. [सं.] 
 
गोधूमपाठ प . सायंकाळर्ा पाठ; प्राथचना. 
 
गोधूि, गोधूि मुहूतय स्त्री. १. सायंकाळर्ा (ग रे रानातून परत घरी येत असताना त्याचं्या र्ालण्याने 
उडालेली धूळ हदसते तेव्हार्ा) काळ. २. सूयास्तापूवीर्ी व नंतरर्ी तीस पळे यामधील काळ. हा लग्नास 
श भ मानतात. गोरज म हूतच. 
 
गोधूि िनन, गोधूळ िनन १.गोरज म हूतावर लागलेले लग्न. पहा : गोधूि. २. सूयास्तसमयी उदय 
पाविारी राशी, लग्न. 
 
गोधूणिक हव. गोधूलसंबधंी (कायच, लग्न−म हूतच). 
 
गोधूळ, गोधूळी पहा : गोधूि 
 
गोनचवळी स्त्री. लाबं शेंगा येिारी र्वळी; ढागं र्वळी. (व.) 
 
गोना प . गोिपाट; तरट. (र्ादंा) पहा : गोि, गोिा 
 
गोन्नी स्त्री. ‘बाहरक भोकरें, नरवळी ’. –(तंजा.) 
 
गोन्या प . खत भरण्यारे् गोिपाटारे् िंोळ्यासारखे हशवलेले साधन. (अहह) 
 
गोप प . एक प्रकाररे् गवत; नागरमोथा. 
 
गोप प . ग राखी, गवळी जात, त्या जातीतील व्यक्ती : ‘पूहजहत सागं नगा ती रीहत । स खार्ीर् गोप 
सागंन गाती ।’ – मोकृष्ट्ि २४¿७. [स.ं गो + प] 
 
गोपचंदन, गोपीचंदन न. १. द्वारकेकडील गंधासारखी अंगाला लावायर्ी माती; गोपमाती. या 
मातीच्या गंधात म रा ब डवनू हटळे लावतात. २. (ल.) सवचस्वी नाश; बेहर्राखी; राखरागंोळी (देशार्ी). 
 
गोपचार  प . गायरान; गोर्रि. 
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गोपणचळी स्त्री. गप्प राहिे : ‘तोंडून कधी र्कारशब्द नाही सगळी गोपहर्ळी.’ – कोउ २७. 
 
गोपटे न. अव. क ं पिाला पडलेली भगदाडे. (साष्ी.) 
 
गोपद न. १. गाईरे् पाऊल. २. गाईच्या पावलार्ा मागच, खूि. ३. आत पािी भरलेली गोपदार्ी खूि, 
डबके. 
 
गोपद्म न. रागंोळीने काढली जािारी गाईर्ी पावले. गोपदहर्न्द्ह. [सं.] 
 
गोपन न. १. ग प्त राखिे; लपविे; िपविे. २. राखिे; ठेविे; रक्षिे; संरक्षि. संगोपन हा शब्द रूढ 
आहे. [सं. ग प् = ग प्त ठेविे] 
 
गोपनी स्त्री. ठेव; ठेविी; जपिूक; ‘ल गडं घेतीयीलं दोनी पदार गोपनीर् ं।’ – राके २४०. 
 
गोपनीय  हव. िपहवण्यास, रक्षण्यास योग्य; ग प्त ठेवण्यासं आवश्यक असलेले. हा शब्द सरकारी 
कागदपते्र इ. च्या संदभात हवशषेेकरून वापरण्यात येतो. [सं.] 
 
गोपनीयता स्त्री. ग प्तता; फ टिार नाही, उघड होिार नाही असे ठेविे. 
 
गोपर, गोपुर न. रागंोळीर्ा एक प्रकार. 
 
गोपरू प . एक प्रकारर्ी बागंडी. 
 
गोपवाडा प . गवळीवाडा: ‘जो नादंवी उत्कट गोपवाडे ।’− सारुह १¿७८. 
 
गोपा प . १. (तान्द्ह्या म लाला लहडवाळपिाने म्हितात) तान्द्हे मूल (गोप=श्रीकृष्ट्ि यावरून). २. 
गभाधानाच्या हदवशी हजर्ा गभाधान संस्कार असतो त्या स्त्रीच्या हातात म लाप्रमािे क ं र्ी वगैरे घालून द्यायर्ा 
नारळ झकवा कपड्ारं्ा ग ंडाळा. ३. लग्नात नवरानवरीच्या अंगावर झकवा इतर प्रसंगी पाह ण्याचं्या अथवा 
जमलेल्या मंडळनच्या अंगावर म लारे् मूत म्हिून ज्यातील रंग झशपडतात तो वस्त्रार्ा गोळा, बदका. (हि. 
म तविे.) ४. म लारे् नाव ठेवताना पाळण्याच्या खालून व वरून बायका क ं र्ी घातलेला वरवटंा अथवा नारळ 
एकमेकनच्या हातात देतात तो. ५. ज्याला स्वतःला खेळता येत नाही झकवा हालर्ाल करता येत नाही, असे 
मूल; लोळागोळा. 
 
गोपानशी, गोपानसी स्त्री. सज्जाच्या खाबंाखाली येिारा त ळईर्ा शवेट; िपरार्ा वासा; िप्पर : 
‘गोपानशीला अगिीत मोतन ।’ – सारुह ५¿२०. [सं.] 
 
गोपाणयता हव. रक्षक; रक्षि करिारा. [सं.] 
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गोपाि, गोपाळ प . १. ग राखी; ग रे पाळिारा. २. राजा. ३. भगवान श्रीकृष्ट्ि. ४. एक जात व त्या 
जातीतील व्यक्ती; डोंबारी. हे मनगटाने दगड फोडतात, मोठाली वजने उर्लतात व कसरतीरे् खेळ 
खेळतात. हे लोक गावकऱ्यारं्ी ग रे राखोळीला घेतात. 
 
गोपािवृणत्त, गोपािवृत्ती स्त्री. पश पालनार्ा धंदा. [सं.] 
 
गोपाष्टमी स्त्री. कार्मतक श द्ध अष्मी. श्रीकृष्ट्िार्ा गाई र्ारण्यास नेण्यार्ा पहहला हदवस म्हिून या 
हदवशी त्यारं्ी व गाईर्ी पूजा करतात. [सं.] 
 
गोपाळ प . खाडीतून येिारे मासे पकडून त्यावर उपजीहवका करिारा : ‘भरतीच्या वळेी गोपाळ मासे 
मारण्यासाठी ब ड्ा घेऊ लागले.’− इंधन ११. 
 
गोपाळ प . महाराचं्यामधील साधू. 
 
गोपाळकािा प . गोक ळाष्मीच्या उत्सवाच्या व श्रीकृष्ट्िाच्या इतर उत्सवाच्या शवेटी करायरे् खेळ, 
द्यायर्ा प्रसाद, जेवि वगैरे; गोक ळाष्मीच्या पारण्याच्या हदवशी दहीहंडी फोडून हतच्यातील वाटण्यात 
येिारा प्रसाद. 
 
गोपाळी  हिहव. गोरजकाळी; गोधूललग्नी. 
 
गोणपका, गोपी स्त्री. गोपालस्त्री ; गवळि : ‘त िें कहथहत गोहपका हवहवध तीस बोभाट ते ।’ – केका ८६. 
[सं.] 
 
गोणपत हव. (प्र.) ग हपत. १. ग प्त; िंाकलेले. २. राखलेले; संरक्षि केलेले. 
 
गोणपपी प . एक लहान काळा पक्षी. 
गोपी स्त्री. एक पक्षी : ‘नार्ि, बािघोषा … गोपी याचं्या करमि कीच्या कायचिमात आविी 
आटोपली.’– आआश े३६५. 
 
गोपुच्छ  प . बािार्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
गोपुच्छयणत, गोपुच्छयती  स्त्री. (संगीत) गायनारंभी हवलंहबत, मध्ये मध्य व अंती र त अशी लयीर्ी 
गती असिे. [सं.] 
 
गोपुर न. १. गावच्या वशेीवरील, देवळाच्या प्राकारावरील, राजवाड्ाच्या महाद्वारावरील 
मजलेदार, नक्षीदार झकवा मूती वगैरे काढलेली इमारत. ही राहवडी हशल्पपद्धती दहक्षि झहद स्थानात रूढ 
आहे : ‘एक र्ढले माहडया गोप रन ।’ – एरुस्व ६¿१७. २. अशा तऱ्हेर्ी वर इमारत असलेले महाद्वार, वसे इ. 
३. (सामा.) महाद्वार; वसे; ४. हस्त्रया र्ैत्रात झभतीवर काढतात ती हर्ते्र. ५. गोप राकार हवहशष् रर्ना. (कर.) 
[सं.] 
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गोपुर न. नागरमोथा गवत. 
 
गोप्ता हव. प . रक्षक : ‘या दोहनर्ा अहभमानी गोप्ता’ – हवझस ४६६. 
 
गोप्य हव. १. गोपनीय; लपहवण्यास, िपहवण्यास योग्य, अवश्य झकवा शक्य अशा बाबी. २. ग प्त : 
‘त का म्हिे माझ्या वहडलारं्ें ठेविें । गोप्य नारायिें न करावें ।’ − त गा १२९८. [सं.] 
 
गोप्य न. एक प्रकाररे् गहाि (ताबं्यार्ी भाडंी इ. सासंाहरक वस्तू). 
 
गोप्रदान  न. १. पहा : गोदान. २. (थटे्टने) हशव्या. 
 
गोप्रसव  प . वाईट नक्षत्रावर जन्द्मलेले मूल गाईच्या तोंडाप ढे धरतात. असे केल्याने ते गाईरे् 
मूल होऊन अश भापासून म क्त होते. अशा म लाला गोप्रसव म्हितात. 
 
गोप्रसवशांती, गोप्रसवशांणत स्त्री. क योगी जन्द्मलेले मूल गाईच्या म खातून जन्द्मले अशी भावना 
धरून क योगदोषनाथच करायर्ी शातंी. [सं.] 
 
गोफ प . १. गळ्यात घालायर्ा झकवा कंबरेला बाधंायर्ा एक दाहगना (सोने, र्ादंी, वळीव रेशीम 
यारं्ा). २. हविलेला र्ाबूक, दोरी, बदं; र्ागंला वळीव जाड दोरा. ३. कंबरेर्ा करगोटा. ४. एक खेळ; 
हनरहनराळे दोरीरे् पदर घेऊन अनेकजि हटपऱ्या खेळत, त्यारं्ा हवितात तो गोफ. पौराहिक नाटकातून 
कृष्ट्िलीलेत असे गोफ गोप−गोपी रंगभमूीवर हवित असत : ‘गोपालकृष्ट्िा आता ंआपि गोफ खेळंू.’− 
रासिीडा २१. [सं. ग ंफ] 
 
गोफि, गोफिे गोफीि स्त्री. न. दगड मारण्यासाठी दोरीरे्, र्ामड्ारे्, रबरारे् हवहशष् प्रकारच्या 
आकृतीरे् असलेले साधन; दगड हभरकाहवण्यारे् साधन; एक हत्यार : ‘हातन घेवोहन गोफिा ।’− कथा 
६¿१९¿५३. [सं ग ंफनम] 
 
गोफि स्त्री. (मल्लखाबं) दोन्द्ही हातारं्ी बोटे एकमेकात अडकवनू लाबंनू मल्लखाबं गोफिीसारखा धरून 
मारायर्ी उडी. 
 
गोफिगंुडा, गोफिगोटा  प . १. गोफिीतून मारायर्ा दगड. २. (ल.) ह शार, र् िर् िीत 
मािूस. 
 
गोफििे उहि. गोफिीने फेकिे, मारिे; गोफि मारिे : ‘एकें  झर्तामहि गोफहिला । तो येऊन 
अंगिातं पहडला ।’ – ह ४¿२१. 
 
गोफिफळ न. (वन.) आतील स्फोटक यंत्रिेम ळे हबया दूरवर फेकल्या जाण्यार्ी अंतगचत योजना 
असलेले फळ. 
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गोफा प . १. घोटा (पायार्ा). २. खोपा; ब र्डा(विेीर्ा). [सं. ग ल्फ] 
 
गोफाटिे, गोफाटिे सहि. १. ग रफटिे; धरिे; पकडिे; ग ंतविे; ओढून घेिे (भाषिात). २. पेर्ात 
घालिे; गोंधळहविे : ‘अवघ्या हमळोहन गौळिी । गोफाटली नंदरािी ।’ – ह ७¿१५९. ३. भ लहविे; र्कहविे; 
फशी पाडिे. ४. वठे वारिे; गडबडग ंडा करिे; कसेतरी, अप रतेपिी करिे (तोकड्ा सामग्रीने, पैशाने). 
(को.) ५. भागहविे; हनवाह करिे. ६ वषे्िे; वढेिे. 

अहि.  १. र्श्ास कोंडिे; दम िाटिे; ग दमरिे. २. घ टमळिे. 
 
गोफाटिे  सहि.  िं गारिे. पहा : गोफििे. 
 
गोफाटा  प .  संकट; पेर्; अडर्ि; घोटाळा; परं्ाईत (फक्त सप्तमी हवभक्तीत प्रयोग). (हि. 
घालिे, सापडिे, पडिे.) 
 
गोफ्तगो, गुफ्तगो  स्त्री.  संभाषि; बोलार्ाली : ‘त्याउपर बह त गोफ्त−गो जाली.’ –मइसा 
२०¿३८. [फा. ग फ्तगू] 
 
गोबड  न  १. ग राचं्या शिेाम तार्ा राडा; खत. पहा : गोबर. २. ब्रह्घोटाळा; हखर्डी. 
 
गोबडिे  अहि.  घािीने, राडीने हलडहबडिे (भाडें, वस्तू, जागा). 
 
गोबर, गोबोर  प .  १. राख, ग रारें् शिे इ. (क .गो.) २. खत. 
 
गोबर गॅस  म ख्यत: जनावराचं्या शिेाम तावर काही प्रहिया करून हमळिारे इंधन, ऊजा. 
गोबरहारी (वािा)  पहा : गौडारीवािी 
 
गोबरा  हव.  १. मोठ्या पोटारे्; बेडौल हदसिारे; फ गीर (भाडें, मडके). २. (झनदेने) बसकट, र्ापट 
रे्हऱ्यार्ा; फ गीर रे्हऱ्यार्ा. ३. (व्यापक) हवरूप; बेडौल; क रूप (मािूस). ४. एक मोठा मासा. (गो.) पहा 
: गोब्र ू[क. ग बरु] 
 
गोबरागिेश  प .  ग बग बीत व वाटोळ्या अंगार्ा मािूस (गिपतीसारखा). 
 
गोबरा गुबगुबीत  फ गीर; वर आलेला; वाटोळा : ‘बसलेली गालफडे गोबरी ग बग बीत हदसू 
लागायर्ी.’ – इंधन २०. 
 
गोबराळ  स्त्री.  केळीर्ी एक जात. 
 
गोबरी   हव.  काथार्ा प्रकार. (िंाडी.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोबरेिा हव.  हवरूप; क रूप; बेडौल : ‘तें कोपऱ्यातील गोबरेल्या रे्हऱ्यार्ें − काटे−’− मक १९५९. 
 
गोबस्तान  हव.  गाईसारख्या िातीर्ा (घोडा). हदसण्यात खराब परंत  खोडी नाही असा). –अर्श्प 
१·१०४. 
 
गोबा  प .  गोळा; मोठा घास. 
 
गोबा  प .  झशदीला बाधंलेले मडके. (िंाडी) 
 
गोबाडिे  सहि. १. शिेाने, घािीने माखिे (भाडें, वस्तू, जागा); सारविे. २. एकत्र करिे; 
हमसळिे; गोंधळ उडहविे. 
 
गोबी, गोभी  स्त्री.  कोबी (भाजी). (माळवी) 
 
गोबे, घोबे  न.  अर्ानक लाभ; घबाड; सापडलेला ग प्त ठेवा; नहशबार्ी रेषा उमटिे; डबोले. 
(हि. येिे, सापडिे, हमळिे, हातास लागिे). 
 
गोब्रा  प .  राखी रंगार्ा मासा. हे मासे हदवाळीच्या स माराला पकडतात (को.) पहा : गोबरा 
 
गोब्राह्मि  प . १. गाय आहि ब्राह्ि. २. (ल.) अगदी साधाभोळा, गरीब ब्राह्ि. 
 
गोभ  न.  झशदी धरण्यासाठी झशदीच्या िंाडाला टागंलेले मडके. (व.) 
 
गोभी  स्त्री.  एक औषधी वनस्पती; पाथरी. [झह.] 
 
गोम  स्त्री  १. प ष्ट्कळ पायारं्ा एक हकडा; गोंब; घोि : ‘गोमीस पाय बह त, एक पाय मोडला तरी उिें 
पडत नाहन.’ – भाब ८२. २. घोड्ाच्या बहात झर खोडनपैकी एक; शपेटीकडे रोख असलेल्या परतलेल्या 
केसारं्ी रेष, भोवरा. हे अश भ हर्न्द्ह मानतात. ३. सरळ केसारं्ी गोमाकार रेषा; डोक्याकडे रोख असलेली 
गोम. ही श भ मानतात, पि डोक्यावर असेल तर अश भ. (ल.) दोष; ऐब; व्यंग; खोड; ग िामध्ये एखादी 
उिीव. ४. हकनारीतील गोमेसारखी नक्षी. ५. (ल.) ख बी; ममच; सार; ग ह्य. [का. गोम  = अर्श्दोष] 
 
गोम प . गोंद. (गो.) [पोत च.] 
 
गोमकार प . घ माघ म असा आवाज : ‘सकाळच्या पारी रहवबाईर्ी गोमकार ।’ –लोले ४६. 
 
गोमगाटा प . गोंधळ; आरडाओरडा : ‘येवढ्या गोमगाट्यात त्यो कशाला बाहहर ईल?’ – जाि 
२९६. 
 
गोमगािा प . दंगा; मस्ती; गडबड; गोंगाट; गलबला. (कर.) [ध्व.] 
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गोमणचवळ प . न. दोन फाट्याचं्या शपेटीर्ी काळसर हर्मिी. 
 
गोमजी  पहा : गोमा, गोमाजी 
 
गोमटा प . हविकामासाठी ओव्या, वह्या तयार करण्यासाठी केलेला पार् पेडी दोरा. पहा : ओवी 
 
गोमटा हव. १. गोड; स ंदर; र्ागंले; मनोहर : ‘का ंजें या जगन त जपरतें । गोमटेहर् नाहन ।’ –रास १¿९६५. 
२. स रूप; स ंदर (विच, रंग); गोऱ्या विार्ा. 
 
गोमटी स्त्री. एक प्रकारर्ी कारे्र्ी बागंडी. 
 
गोमटी स्त्री. मान. (गो.) 
 
गोमटे न. १. र्ागंलेपि; स रेखपि : ‘गोमटें काय शब्दार्ें । एकेक वािू ं।’- अमृ ६¿११. २. र्ागंली गोष्; 
सत्कृत्य : ‘द ःखरूपता पापमूलता अहनत्यता ए हतन्द्हन नव्हेहत तहर संसारावार्ौहन आहिक काहंन गोमटे असे 
।’ –र्सू ३७. (वा.) गोमटे करिे–गौरव करिे; परामशच घेिे; लाड प रहविे : ‘त म्ही संताजी घोरपडे 
कैलासवासी याजपासी पूवी येकहनष्ठपिे सेवा केली त्यािी लेकपिे त मरे् सवचस्वें गोमटे करून र्ालहवले.’-
पेद ३१¿८५. 
 
गोमपठाडी स्त्री. १. मोठी गोम. २. (ल.) मोठा दोष; म ख्य ममच, ख बी. 
 
गोमय न. गाईरे् शिे. [सं.] 
गो-मसूणरका स्त्री. गायीच्या सडानंा येिाऱ्या देवी. [सं.] 
 
गोमा प . १. इल्च्ित वस्तूहवषयी उदासीनपिारे् झकवा नावडतेपिारे् ढोंग दाखविे; ज्याहवषयी उत झम 
माहहती आहे त्याबिल अ्ान असल्यार्ा बहािा. (हि. करिे, लाविे.) २. मोठेपिार्ा डौल; आव. ३. ढोंग; 
बताविी. 
 
गोमागिेश प . आढ्यतेखोर मािूस. 
 
गोमा गिेश णपतळी दरवाजा (मोगली अमलातील एका र्त र हभके्षकऱ्याच्या गोष्ीवरून. हा हपतळी 
दरवाजा नावाच्या वशेीवर बसून मालावर बेपरवाना जकात घेई) आढ्यतेखोर; अहधकार नसताना बडेजाव 
सागंिारा. 
 
गोमागिेशी हव. बेकायदा; अनहधकृत : ‘ते हशरजोर होईपयंत राजानंी त्याचं्याकडे कानाडोळा 
केल्याने तेही कालावधीने गोमागिेशी इनामदार िंाले.’-गागंा २७. 
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गोमाजी, गोमाजी कापशा  प . १. उद्धटपिे पचृ्िा करिाऱ्याला उत झरादाखल योजलेले 
काहीतरी नाव. २. कोिीतरी, अलबत्यागलबत्या, अगदी अप्रहसद्ध, क्ष र मािूस; ३. ल डब ड्ा; लाडंा 
कारभार करिारा. ४. (सरकारी हहशबे) एखाद्या अब्रदूार पि शतेसारा न भरलेल्या मािसाबिल हे टोपिनाव 
घालतात. या मािसाच्या साऱ्याबिल पाटील जबाबदार असतो. ५. पूवी एक प्रहसद्ध प रुष होऊन गेला 
त्यावरून. उदा. त म्ही कोि मोठे गोमाजी कापश ेलागून गेला ? = त म्ही कोि मोठे बाजीराव? 
 
गोमाजी ना णतमाजी कोिीतरी फालतू; ज्यारे् नाव सागंायर्ी गरज नाही असा कोिातरी. 
 
गोमाजी सोमाजी  अलबतेगलबते; साळकोजीम्हाळकोजी; वाटेल ते लोक (हतरस्काराथी). 
 
गोमाशी, गोमासी स्त्री. घोडे, गाई वगैरेंच्या अंगावरील एक मोठी माशी; माशीर्ी एक जात. 
 
गोमांस न. गाईरे् मासं. शपथेसारखा झकवा हनषेध दाखवताना यार्ा उपयोग करतात. कारि झहदंूना 
गोमासं अगदी हनहषद्ध आहे. (वा.) गोमांस खािे – अत्यंत हनहषद्ध झनद्य-गोष् करिे. गोमांसाप्रमािे असिे 
–अहतशय त्याज्य, हनहषद्ध असिे. 
 
गोणमसळा प . एक पक्षी : ‘ भवंरासाहरखे काळे : होहत सपक्ष गोहमसळे’-मूप्र १७७३. 
 
गोमीकाठ प . गोमेसारखी वीि असलेला वस्त्रार्ा काठ. 
 
गोमीकाठी हव. गोमीच्या हविीरे् काठ असलेले (ल गडे, धोतर इ.). 
 
गोमीच न. घोड्ार्ी एक खोडी, व्यंग. घोड्ाच्या कपाळावरील एक अश भ हर्न्द्ह. दोन भोवरे 
जोडिारी केसारं्ी रेषा, हर्मटा, पहा : णचमूट 
गोमुख न. १. तीथच वगैरे पहवत्र पािी खाली पडण्यासाठी बाधंलेले झकवा बनवलेले दगडी झकवा धातूरे् 
गाईरे् तोंड. २. एक प्रकाररे् गाईच्या तोंडासारखे फ ं कून वाजहवण्यारे् वाद्य : ‘तों वाद्यें शखंभेयादी पिवानक 
गोम खें ।’- वामन गीतासमश्लोकी १¿१३. [सं.] 
 
गोमुखव्याघ्र प . १. हदसण्यात गाईसारखा सौम्य पि अहतशय िूर असा वाघ. २. गाईरे् कातडे 
पाघंरलेला लाडंगा. ३. (ल.) वरून गरीब पि आतून ल च्चा मािूस. [सं.] 
 
गोमुखासन उडी (मल्लखाबं) पाठीवर गोम खाप्रमािे मारायर्ी उडी. 
 
गोमुखी  हव. गरीब; गाईसारखा शातं. [सं. गोम ख] 
 
गोमुखी  हव. प ढे अरंुद व मागे रंुद होत जािारी (आकृती) : ‘आमर्ा वाडा प ढे अरंुद व मागे 
रंुद होत गेलेला होता. म्हिजे गोम खी होता.’-शझंश ९७. 
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गोमुखी  स्त्री. गाईच्या तोंडासारखी काटकोनी जपमाळेर्ी हपशवी. हहच्या आत हात घालून 
जपार्ी माळ ओढतात : ‘काय मौन धरुहनया गोम हखला जाहळसी ।’-राला ८७. 

प . एक प्रकारच्या नवसात हनयम केल्याम ळे हात न लावता तोंडाने अन्न उर्लून जेविारा 
मािूस. (को.) [सं.] 
 
गोमूत्र, गोमतेि  न. गाईरे् मूत. हे पहवत्र मानतात व ते अपहवत्र वस्तंूवर झशपडून त्या पहवत्र 
करतात. [सं.] 
 
गोमूत्रवायु, गोमूत्रवाय ू प . एक नत्रय क्त वाय.ू [सं.] 
 
गोमूणत्रका स्त्री. दोन्द्ही र्रि सारखे असलेला श्लोक. [सं.] 
 
गोमूणत्रकान्यायगुिाकार प . (ज्यो.) ग िाकारार्ा एक प्रकार. 
 
गोमूणत्रकाबंध प . काव्यार्ा एक प्रकार. याच्या हद्वतीय र्रिात पहहल्या र्रिातील बह तेक अक्षरे 
येतात. 
 
गोमेटी, गोमेठी स्त्री. एक वले. या वलेीरे् फळ तोंडल्यासारखे पि दोडक्याप्रमािे कवेदार आहि 
हपकल्यावर मधासारखे गोड असते. (को. गो.) 
 
गोमेद प . न. १. एक रत्न; वैडूयच. यार्ा रंग गोमूत्रासारखा असतो. हे रत्न राहूला हप्रय आहे. २. 
हशवधातू; हशलेमिी. हा र् नखडीर्ा पोटभेद आहे. हा फार कठीि असल्याने या धातूरे् रसायनशाळेतील 
खलबते झ, ित्रीच्या म ठी, स ऱ्या इ. वस्तू करतात. यावर रंग देता येतो. [सं.] 
 
गोमेध प . ज्यात गाईर्ी हवहधपूवचक हत्या करण्यात येते असा य्. [सं.] 
गोयडी पहा : गोधडी (गो.) 
 
गोयडॉ प . दाडूं (गो.). 
 
गोयप प . लाकूड कातण्यारे् हत्यार. (क .) 
 
गोयिा प . सरपिार्ी मोळी, आखूड भारा (दोन हात लाबंीर्ा). (को.) 
 
गोया उभ. अ. म्हिजे; जिू काय : ‘जे ये समयन आपलें  येिें गोया करामत जाली.’- मइसा १¿१८८. [फा.] 
 
गोया स्त्री. अव. महैत्रिी. 
 
गोयाबा प . मंद, आळशी; मूखच, अडािी मािूस; गरीब, बावळा मािूस. 
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गोयेटी स्त्री. एक औषधी वनस्पती : ‘गोयेटीरे् मूळ सहा मासे उगाळून…’ -फहर् ७४. 
 
गोयॉ स्त्री. ग राख्यारं्ा लाबं स्वर, हेल, हरळी. (गो.) 
 
गोर प . गौरव; मान : ‘अवहधया हदला गोर । मजकरे पाहीना ।’-त गा १¿२२६. 
 
गोर स्त्री. गळा; मान : ‘राहहना घरन कधन गोर गोंहवली मज गाईर्न ।’-पला ८० ब. 
 
गोर पहा: गोवर (रोग) 
 
गोर प . ग जरातील ब्राह्िेतरारं्ा उपाध्याय. [सं. ग रु] 
 
गोर प . पे्रत प रण्यासाठी केलेला खड्डा. (अहह.) 
 
गोर कपि, गोर कफि  (प्र.) गोर कफन; मूठमाती; उत झरहिया; पे्रतसंस्कार : ‘गोर-कपिेर्ी साहहत्यें 
करून त्यार्न साथचकें  केलन.’- भाब १०७. 
 
गोरख प . १. ग राखी; ग रे राखिारा. २. गोरखनाथ; गोरख (कानफाटे) संप्रदायार्ा आहदप रुष. [सं. 
गोरक्ष] 
 
गोरखगांजा प . तागाच्या झकवा भागेंच्या ब टाप्रमािे ब टे येिारी औषधी वनस्पती. 
 
गोरखचाळा, गोरखसाखळी प . स्त्री. १. भोवती कड्ा असलेला लोखंडी गज. हा गज गोसाव्याचं्या 
हातात असतो. २. (ल.) संबधंारं्ी ग ंताग ंत; परस्परावलंबन (अनेक आंतरहववाहानंी क ट ंबीयात, परस्पर 
जामीनकीने गावकऱ्यात; क ं पिात, काटेरी िं डपात). 
 
गोरखकचच स्त्री. १. एक प्रकारच्या झर्रे्रे् िंाड व फळ. फळातील गीर हपत झशामक, रुर्कर व 
पर्थ्यकारक असतो. २. गोरक्षी नावारे् िं डूप. 
 
गोरखी प . ग राखी; ग रे (गाई) पाळिारा : ‘कवळाहर्या स खें । परब्रह् िंालें  गोरखें ।’-त गा १८१. 
 
गोरखी स्त्री. मंडप; माडंव : ‘हजरतीनी हकल्लारे् दरवाहजयानहजक मोठी गोरखी दहा हजार खासा 
बसावयार्ी उभी केली.’-हशप्रब ५०. 
 
गोरगरीब प . अव. गरीब व दहररी मािसे; गरीब लोक; अनाथ; गरजू; भिगंहभकारी : 
तळागाळातील समाज. 
 
गोरज प . गाईर्ी धूळ : ‘गोरजें डवरला म खर्रं ।’-ह १८¿६२. पहा : गोधूि 
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गोरजमुहूतय पहा: गोधूिमुहूतय 
 
गोरजी प . जैनारं्ा ग्रामग रू. (को.) [सं. ग रु] 
 
गोरटा हव. गोरा; गोऱ्या रंगार्ा (मािूस); गोरा (रंग); स ंदर; स रेख. 
 
गोरटी स्त्री. १. स ंदर, गोरी स्त्री. २. स्त्री; बाई : ‘तों मथ रेच्या गोरटी । ज्यारं्ी केवळ प्रपंर्दृष्ी ।’ –ह 
२१¿२२. 
 
गोरटेिा हव. साधारि गोरा. [सं. गौर] 
 
गोरि स्त्री. गव्हािी; ग रानंा र्ारा घालण्यार्ी जागा. 
 
गोरब, गोरबे न. कंबरेखाली न म रडलेले, सरळ राहिारे इरले (खोळीच्या आकारारे्). (क . बे.) 
[क. गोरब ] 
 
गोरबंद प . घोडा, उंट याचं्या खोहगरार्ा प ढील बदं. 
 
गोरव न. गौरव; मोठेपिा : ‘जें हनगवार्ें गोरव । हनग चिार्ी जाहिव ।’-रा्ा ८¿१९२. 
 
गोरवीकटगी स्त्री. (गोरवीर्ी काठी) माकडीच्या (तेलकट) िंाडार्ी मशालीसारखी उपयोगात 
आिायर्ी फादंी. प्रवासी झकवा जासूद रात्रीच्या वेळी हहर्ा उपयोग करीत असत. [क.] 
गोरस प . गाईच्या द धापासून होिारे दही, लोिी, तूप इ. पदाथच. [सं.] 
 
गोरस प . ग राचं्या पोटात क्वहर्त आढळिारा पदाथच. (िंाडी). 
 
गोरसि, गोरसाि, गोरसन, गोरसान न. (र्मचकारी) कातडे मऊ होण्यासाठी व कमाहवण्यासाठी 
र् रडलेल्या एरंड्ा, दही, हळद व ताक यारें् हमश्रि. (हि. देिे, लाविे, र्ोळिे.) 
 
गोरसिे  गाईच्या त पाने अंग र्ोळिे : ‘तीए (लेकरूव)े तैसीहर् गोरहसजती : ते गोरसिे एथ दाखवा’ 
–लीर्पू ३८६. 
 
गोरसिे  अहि. साफसूफ करून, खतमूत घालून पेरण्यासाठी तयार करिे (शतेजमीन); मशागत 
करिे. 
 
गोरसमया स्त्री. दूधवाली. (घा.) 
 
गोरसामिी स्त्री. शेंगा येिारे, गोड गरात काळ्या हबया असिारे मोठे िंाड. 
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गोरक्ष, गोरक्षक  प . १. ग राखी. २. ग रारं्ी रक्षक देवता. ३. नाथपथंातील गोरखनाथ नावार्ी 
एक प्रहसद्ध व्यक्ती. 
 
गोरक्षि  न. कसायापासून गाय वार्हविे; गोपालन; गोवशंार्ी जोपासना. 
 
गोरक्षवटी स्त्री. पारद, लोह, ताम्र ही तीन भस्मे समभाग घेऊन त्यानंा झरगिीच्या फळाच्या रसाच्या 
एकवीस भावना देऊन केलेली म गाएवढी गोळी. 
 
गोरा प . १. गोरा मािूस. २. साहेब; इंग्रज; य रोहपयन मािूस.  

हव.  १. उजळ; गौर (विच); गोऱ्या रंगार्ा. २. (क्व.) पाढंरा; श भ्र (तादूंळ, कापड). [सं. गौर] 
 
गोरा, गोऱ्हा प . गाईर्ा पाडा, खोंड, धाडंा, वासरू. 
 
गोरागोमटा, गोरा पावसा णव. गोऱ्या रंगार्ा व स ंदर रूपार्ा; देखिा. 
 
गोराडू प . कोनफळ; जहमनीत उत्पन्न होिारा भाजीर्ा एक कंद. हा कंद भाजून, उकडून उपासाला 
खातात. 
 
गोराडू हव. लापि (जमीन); द ंबा. 
 
गोराि, गोरािी  स्त्री. दलदल झकवा खाडीर्ा हकनारा या हठकािी होिारे एक िंाड. याच्या 
सालीर्ा उपयोग कातडी कमावण्यासाठी होतो. या िंाडाच्या अकार्ा उपयोग कपड्ानंा तपहकरी रंग 
देण्यासाठी होतो. 
 
गोराभुरक हव. गोरा व झकहर्त भ रका; ताबंूस गोरा. 
 
गोरामाजा प . पाढंरे मायफळ; मायफळार्ी एक जात. 
 
गोरामोरा हव. रे्हरा उतरलेला; र्या पालटलेला; पे्रताप्रमािे झकवा कागदाप्रमािे पाढंरा 
फटफटीत (भय इ.नी). [क. मोरे=तोंड.] 
गोराळ न. तेल ठेवण्यार्ी दगडी. (र्ादंा) 
 
गोरांजन न. १. पहा: गोरोचन. २. ईर्श्रप्राप्तीसाठी स्वतःला अग्नीत जाळून घेिे; अल्ग्नकाष्ठे 
भक्षि करिे : ‘करोत तपाहदसाधनें । कोिी साधोत गोराजंनें ।’ –त गा २६२१. 
 
गोणरिा  प . एका जातीर्ा वानर. 
 
गोरी स्त्री. खड्डा : ‘एका गोरीत बसतील हततकी मढी गाडली जाऊ लागली.’ –फहकरा १२०. 
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गोरी स्त्री. गोवरी; राबाकहरता शिेारे् वाळवलेले हडखळे. 
 
गोरी स्त्री. पाडी. (िंाडी) 
 
गोरी स्त्री. पे्रत; हर्ता : ‘त म्ही साहेबकामावर खर्च जाला तर देशम खीर्ा हसका त मरे् गोरीवर ठेव ूहा 
हनशा समजोन त म्ही ख शाल जािे.’-हशर्साखं ५¿१७. 
 
गोरी प . १. फासेपारघी : ‘की गोहरयार्ें गायन ।’-राहव २¿२२. २. (ल.) फासेपारघ्यारे् गािे : ‘का ं
गोरीहर्या भ ली । मृग व्याधा दृष्ी न घाली ।’ –्ा १३¿७४०. पहा: गौरी [सं. गृ.] 
 
गोरु, गोरे न. ढोर, ग रू : ‘गोरू खडबडी बाहहरी ।’ –भाए ३९४. (राजा.गो.) [सं. गोरूपम] 
 
गोरूव न. गोवत्स. 
 
गोरोचन, गोरोचना न. स्त्री.  गोवधचन. हे रव्य हपवळे असून गोमूत्रापासून झकवा क हपत्याच्या रूपाने 
गाईच्या ओकण्यापासून तयार होते, झकवा गाईच्या डोक्यात उत्पन्न होते. यार्ा रंग हपवळा असतो. हे रंगकाम, 
हर्ते्र, औषधे यात उपयोगी आहे : ‘गोरोर्नापहरस गौर असे गिावे ।’ –र ६. वाजीकरि झकवा हस्त्रयानंा 
मोहहवण्यासाठी गोरोर्नार्ा उपयोग होतो अशी लोकसमजूत आहे. [सं.] 
 
गोरोब, गोरोप प . गभच; मगज; नार. (गोर.) [सं. गभच] 
गोवयट हव. कमी वयार्ा (बलै). 
 
गोऱ्हवाडी स्त्री. ग रारं्ा गोठा, ग रवाडी. 
 
गोऱ्हा प . र्ार वषे वयारे् गाईरे् वासरू; खोंड. (गो.) [सं. गो.] 
 
गोि प . १. गोलक; वत चळाकार, वाटोळी, वत चळस्तंभाकार, वरवटं्यासारखी वस्त ; गोळा. २. मंडळ; 
वत चळ; पहरहघवृत झाकार आयत. ३. कृहत्रम गोल; वत चळ. पहा : खगोि, भूगोि, दृनगोि. ४. गोलदार दाडंा, 
वासा; र्रकावर केलेला गोलदार दाडंा. ५. वत चलत्व; लंबवत चलत्व. ६. (र्ेंडू दाडूं खेळ) लाकडी र्ेंडू. ७. 
सैन्द्यार्ी एक रर्ना : ‘र्ौफेर बाधं नी गोल ।’-संग्राम ६०. ८. राहशर्िमंडलार्ा एक भाग झकवा अधच. ९. 
(हविकाम) वशारन्द्याच्या साधंीच्या कैर्ीत घालण्यासाठी उपयोगी अशी सागवानी अडीर् ते तीन हात 
लाबंीर्ी वाटोळी काठी. १०. गोळा, तोफेर्ा गोळा. ११. लगदा; लिा; खराडी. [सं.] (वा.) गोि बांधिे - 
सैन्द्यार्ी वत चलाकार माडंिी करिे : ‘भाऊसाहेबारं्ा व सवांर्ा हवर्ार की हदल्लीच्या रोखे गोल बाधूंन जाव.े’ 
–भाब १२६. 
 
गोि प . फ टबॉलच्या झकवा हॉकीच्या खेळात प्रहतस्पधी संघावर मात (गोल) करण्यासाठी हिीवरील 
दोन खाबंामधील ज्या रेषेतून र्ेंडू घालवावा लागतो ती रेषा; डाव. (हि. करिे.) [इं.] 
 
गोि प . नक्षीदार काठ, पदर (पागोट्यार्ा). 
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गोि प . घोळ; थवा; जमाव; कळप; िं ंड. 
 
गोि प . लोंढा; िंोल; डोंब (आगीर्ा). 
 
गोि प . फ लारं्ा ग च्ि, िं बका, गोटा. पहा : तुरा 
 
गोि प . नदीतील एक मासा. 
 
गोि स्त्री. लाकडार्ी नाल. (िंाडी) 
 
गोि प . गोफ, करगोटा याचं्या पदरार्ी एक तार (सोने, र्ादंी यारं्ी). 
 
गोिक, गोळक प . ब्राह्ि हवधवाचं्या संततीर्ा वशं, जात; जारजवगच. क ं डगोलक व रंडगोलक असे 
गोलकात दोन भेद आहेत. क ं डगोलक म्हिजे नवरा असलेल्या (म ख्यत्वे ब्राह्ि) स्त्रीर्ी अनौरस संतती व 
रंडगोलक म्हिजे (ब्राह्ि) हवधवेर्ी अनौरस संतती. [सं.] 
 
गोिक न. पैसे ठेवण्यार्ी व ते आत टाकण्यासाठी वर भोक असलेली बदं पेटी. 
 
गोिक प . १. गोलाकार घन आकृती. हवशषेतः पृर्थ्वीर्ी प्रहतकृती असलेल्या गोळ्याला हा शब्द 
वापरतात. एखादी वाटोळी वस्तू; गोळा. २. आतून पोकळ असलेली वस्तू. हा शब्द इंहरयाला जोडतात. 
उदा. किचगोलक = कानार्ी पाळी. नासागोलक = बाहेरून हदसिारे नाक; नाकार्ी बोंडी. 
 
गोिकल्प प . ज्या गोलाच्या समोरासमोरच्या दोन बाजू र्पट्या झकवा फ गलेल्या असतात तो. 
 
गोिचवडशी स्त्री. (कासार) भाडें घडवताना ठोकठोकून, कमजास्त जाड असेल तेथे सारखे 
करण्यार्ा र्ौरस हातोडा. 
 
गोिची  स्त्री. १. (स तारी) खाबं वगैरे र्ौरस लाकडाचं्या कोपऱ्याला गोलाकार देण्यारे् हत्यार. 
याला गोलर्ी रोखिही म्हितात. (हि. मारिे.) २. (र्मच.) रेषा मारण्यारे् हत्यार. 
 
गोिजी कपड प . वनस्पती पेशनच्या रव्यार्ा एक घटक. 
 
गोिटा प . (इमारत) जाड, गोल पि आखूड वासा; जाड ब डख्यार्ा वासा. 
 
गोिटी गाए स्त्री. गोगलगाय. 
 
गोिथा प . पोलादार्ा एक प्रकार. 
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गोिदहा, गोिदाड, गोिदाडा, गोिदोडा प . एक मोठा सरळसोट वृक्ष. यारे् फळ भाजून 
खातात. हे औषधी आहे. 
 
गोिदंड  प . दंडार्ा एक प्रकार. यात साधा जोर काढून हात न उर्लता वत चळाकार हफरायरे् 
असते. 
 
गोिदानी स्त्री. बदूंकवाल्याच्या कंबरेला बाधंलेले गोळ्या ठेवण्यारे् झशग. 
 
गोिदार काडंपी; धान्द्य सडिारा. 
 
गोिदार हव. १. वत चळाकार; वाटोळे. २. आकडेदार (हमशा). ३. मासंल; भरदार (हात, माडंी). 
४. नक्षीदार पदरारे्; जरीपदरी, लफ्फेदार. (पागोटे). 
 
गोिपणरघ प . महावृत झार्ा घेर, मयादारेषा. 
 
गोिबाय हव. (शाप.) गोलाच्या पषृ्ठभागाप्रमािे बाहेरील बाजूने गोल; बहहवचि. 
 
गोिमापकयंत्र न. (शाप.) कोित्याही गोलार्ी झकवा त्याच्या त कड्ार्ी हत्रज्या आहि एखाद्या 
पदाथार्ी जाडी काढण्यारे् यंत्र. 
गोिमाि प . गलबला; गडबड; गोंगाट; गोंधळ; घोटाळा; आरडाओरड.  

हव. १. ग ळग ळीत; मोघम. २. अव्यवल्स्थत. [झह.] 
 
गोिकमद न. मासे पकडण्यारे् जाळे. (को.) 
 
गोिमेज पणरषद एखाद्या गंभीर प्रश्नार्ी र्र्ा करण्यासाठी, वाटाघाटीसाठी, सवच संबहंधत पक्षाच्या 
प्रहतहनधनर्ी सवांना सारखेर् महत्त्व आहे हे दशचहवण्यासाठी साधारिपिे गोल मेजाभोवती भरिारी सभा : 
‘लंडनमधील गोलमेज पहरषदेने रेखाटलेले भावी स्वराज्यारे् हर्त्र…’-गालेसं ७. 
 
गोिरक्षक प . फ टबॉल, हॉकी इ. खेळात प्रहतपक्षाने र्ेंडू आपल्या गोलाच्या पार करू नये यासाठी 
ठेवलेला खेळाडू. गोल राखिारा. 
 
गोिसर  स्त्री. बक ळीरे् िंाड. (ना.) 
 
गोिसर, गोिवट हव. थोडे गोलाकार; साधारि गोल. 
 
गोिंकारी हव. मोघम; ग ळग ळीत : ‘असे गोलंकारी बोलिे होई.’-खडे १०६. 
 
गोिंदाज प . १. तोफ डागिारा; तोफर्ी; गोळा फेकिारा. २. हिकेटमध्ये फलंदाजाला बाद 
करण्यासाठी यष्ीच्या रोखाने र्ेंडू फेकिारा. [फा.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोिंदाजी स्त्री. १. तोफ डागण्यारे् काम; तोफारं्ी सरबत झी. २. हिकेटमध्ये फलंदाजाला बाद 
करण्यासाठी यष्ीच्या रोखाने करण्यात येिारी र्ेंडू फेकण्यार्ी हिया. 
 
गोिा पहा: गोल्या 
 
गोिा प . बाबंरू्ी ताटी. 
 
गोिा पहा : गोळा 
 
गोिा प . र्पंा, रास्ता व त्याचं्यामध्ये असलेले म ख्य सैन्द्य या सवांना हमळून असलेली सं्ा. 
 
गोिाई स्त्री. १. गोलपिा; स्थूलता; ग बग बीतपिा : ‘माझ्या शरीराला जी गोलाई आली ती 
आजहमतीपयंत कायम आहे.’ –माभ ू७. २. परीघ. [झह.] 
 
गोिाकार हव. गोलसर; वाटोळा. 
 
गोिाकृणत, गोिाकृती हव. हजर्ा आकार गोल आहे अशी (आकृती, वस्तू). 
 
गोिाची िंब संस्था हवष ववृत झावरून आढळिारी ल्स्थती. या हठकािी हवष ववृत झ व त्याच्याशी समातंर जी 
वृते झ आहेत ती हक्षहतजावर लंब होतात. 
 
गोिाची वक्रसंस्था जेव्हा एक ध्र व हक्षहतजाच्या वर आहे आहि एक हक्षहतजाच्या खाली आहे तेव्हा 
हवष ववृत झ व त्याच्याशी समातंर द सरी वृते झ यारें् हक्षहतजाशी पडिारे विकोन. 
 
गोिाटपा प . नेमिूक; वसूल; जहागीर : ‘त्यास हनवाहाबिल गोलाटपा बेवीस गावर्ा द्यावा 
आहि गादी प ढे फते झखान, यारे्र् वशंाकडे र्ालावी’-शादव े५५. 
 
गोिाध्याय प . गोलासंबधंी हववरि करिारा गहितशास्त्रार्ा भाग. भास्करार्ायाच्या 
हसद्धान्द्तहशरोमिीर्ा हा एक भाग आहे. 
 
गोिाबारुद प . दारूगोळा. 
 
गोिाम  न. फूल. 
 
गोिाम  न. कापूर : ‘क ं क म कस्त री र्ंदन पालवी । गोलामे परतौहन नवन । हा लेप  हसर व्यथे 
लाहवता ंदेवी ।’ –नरुस्व ५४२. 
 
गोिाधय प . गोलार्ा अधा भाग. उदा. पूवच गोलाधच, पहश्चम गोलाधच. [सं.] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोिांगुि, गोळांगुि, गोिांगुळ, गोळांगुळ  प . एका जातीरे् वानर; नीळ; काळ्या रंगारे् व 
गाईच्या शपेटीसारखी शपेटी असलेले वानर, माकड : ‘प ढे र्ालती भार गोलागं लारें् ।’ –राक १¿५२. [सं. 
गो=गाय+लागंूल=शपेटी] 
 
गोिांगुि, गोळांगुळ हव. द बळा : ‘भ्रतार मान हन गोळागं ळ । अव्हेहरती सवचस्वें ॥- म आहद ९¿२२. 
 
गोिांट, गोिांटी,गोिांठ न. स्त्री. खाली डोके व वर पाय करून मारलेली उलटी उडी; कोल्हाटी. (हि. 
घेिे, मारिे.) 
 
गोिांतर हव. आतून गोल; गगनाकृती; पोकळ गोलाच्या आतील भागाप्रमािे असलेले; अंतवचि. 
 
गोिी स्त्री. कोळपे, क ळव झकवा इतर काही आउते यानंा लावलेला आकडा, लोखंडी बाकदार गळ. 
 
गोिी, गोल्या स्त्री. प . १. मातीर्ी लहान घागर; कळशी. (क . हेट) 
 
गोिी पहा : गोिरक्षक 
 
गोिीय अंतर (भहूमती) गोलावरील दोन झबदंूमधील अंतर. 
 
गोिे रव ेपदाथच मोजण्यारे् र्ार शरेी माप. (गो.) 
 
गोिेवािा, गोल्या प . गोल्याने तादूंळ सडण्यार्ा व्यवसाय करिारा मािूस. 
 
गोल्या प . खालच्या टोकाला वाटोळा दगड लावलेले म सळ; दगडी म सळ. 
 
गोल्या स्त्री. स तारी हत्यार; रोखिीर्ा एक प्रकार. (क .) 
 
गोल्या प . १. कोळप्याच्या दात्यावरील आडवी लोखंडी पट्टी; कोळप्याच्या झदडात बसहवलेला भाग. 
दर झदडाला असे दोन गोले असतात. २. दोन घडीव बाजंूर्ा, पायखाना व हजना यानंा लावण्यात येिारा 
अधचगोलाकार दगड. 
 
गोल्हाट  प . १. पहा : गोिांट. २. औट पीठावरले योगशास्त्रोक्त स्थान. िातीच्या आतील 
पोकळीत जो उलटा प्राि आहे, त्यातील ्ानवृत झीला इंहरयावार्ून स्वतःच्या स्वरूपार्ा यथाथच बोध होत 
नाही. अशा त्या प्रािवाय ूराहण्याच्या हठकािाला गोल्हाट म्हितात : ‘हतसरें जें का ंगोल्हाट । तेज तत्त्वारे् 
मूळपीठ ।’ –हससं ७¿२६२. पहा : औट पीठ : ‘औटपीठें गोल्हाट म्हिती ।’ –बोधवैभव (जगन्नाथ) २०. [सं. 
गोल+हाट] 
 
गोल्हाटउल्हाट स्त्री. उलट्यास लट्या उड्ा; कोलाटंी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोल्हार  स्त्री. कळप; लेंढार : ‘(बायजा) यानंा रातं्रहदवस राबहवते अन् त्यारं्ी गोल्हार पोसते.’ 
–आआश े४०. 
 
गोल्ही स्त्री. १. दोन फासारें् कोळपे. (व.) २. कोळप्याच्या दातावरली आडवी लोखंडी पट्टी : ‘द सऱ्या 
कोपऱ्यात नागंरार्ा फाळ कोळवाच्या फाशी, कोळप्याच्या गोल्ह्या…’ –जोफ  २३८. 
 
गोव, गोवा, गोवी स्त्री. प . १. ग ंता; अटकाव; अडथळा; ग ंताड. २. (ल.) संकट; घोटाळा; 
बधंन : ‘होती मृगजळें गोवी केली ।’ -त गा ७१५. ३. कायम ग ंतहविे (एखाद्याला एखाद्या कामी, ह द्यावर). 
[सं. गोपय्] 
 
गोविी स्त्री. ओवि; ग ंथन; ज ळिी; जोडिी; ग ंफि. 
 
गोविे उहि. १. ग ंफिे; ग ंथिे; ओविे (मिी, फ ले). २. गाठ देिे; ग ंतहविे; बाधंिे (केस, ख ंट्याला 
पशू) : ‘तो गोहवला बाळक ऊखळ या ।’ –सारूह १¿७५. ३. ग ंतहविे; अडकहविे; घालिे (शाळेत मूल झकवा 
उमेदवारीत, हववाहात, उद्योगात मािूस). ४. अडकहविे; बाधूंन घेिे (रोखा, वर्न यानंी) : ‘वर्नन गोवनू 
वाय क मरा । नाथ मझिरातें मागीतलें  ।’ –नव १९¿७६. ५. ग रफटहविे; पेर्ात पाडिे : ‘जे थोरथोरासंी गोवी । 
जािपिे ॥’ –दास १¿३¿२३. ६. भाषिात ग ंतहविे, पकडिे. ७. लक्ष वेधिे; ग ंतहविे; अवधानात धरून ठेविे. 
[सं. ग ंफ] 
 
गोवन प . ग रारं्ा कळप. 
 
गोवत्स द्वादशी आहर्श्न वद्य द्वादशी. गायीच्या पूजेर्ा हदवस; वस बारस. 
 
गोवध प . १. गाईर्ी हत्या. २. वारे्र्ी हत्या : ‘आखारी तव गोवध  । प ढारा अनृतवाद  ।’-अमृ ७¿२७८. 
 
गोवपा स्त्री. गाईच्या आतड्ावरील आवरि. सामान्द्यतः गाय, बैल याचं्या र्रबीला व हाडातील 
मगजालाही म्हितात. [सं.] 
 
गोवर प . १. शिेी; न थापलेले वाळलेले शिे, वाळलेल्या शिेार्ा र् रा. २. गाईने खाल्ल्यानंतर 
उरलेला र्ारा, गळाठा. ३. राब. (को.) ४. उहकरडा. (हेट.) [सं. गोवचर] 
 
गोवर, गोवरे प . न. अंगावर देवीसारखा पि लहान प रळ येिारा एक रोग. हा हवशषेतः लहान 
म लानंा होतो. (हि. येिे, हनघिे, मावळिे, हर्रम टिे, कानपिे, बाहेर पडिे इ.). [सं. गोविच] (वा.) गोवर 
पोटी पडिे, गोवरे पोटी पडिे– गोवर बाहेर न पडिे. याम ळे पोटात उष्ट्िता राहते. 
 
गोवरकोंडा प . गोठ्यातील केरकर्रा; शिेमूत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोवरा प . गोऱ्हा. (वा.) गुरांचे गोवरे होिे –हतबल होिे; गागंरून जािे; दीन होिे : ‘परंत  तमाम 
लोकारं्ी झहमत हरली. ग रारें् गोवरे जाहाले.’ –भाब १३८. 
 
गोवरी स्त्री. १. वाळलेल्या शिेार्ी थापटी; शिेी. पहा : गोवर २. शिेखत. (क .) ३. राब भाजण्यासाठी 
वाळवलेला शिेगोळा. (वा.) गोवऱ्या मसिात जािे–वृद्धपि येिे; मरि जवळ येिे; वय होिे. गोवरीची 
आग– गोवरी जाळली असताना वर राख हदसते, परंत  आत हवस्तव असतो. यावरून ग प्त परंत  भयंकर वैर. 
 
गोवधयन प . १. मथ रेजवळर्ी टेकडी. इंराने पाडलेल्या पावसापासून गोक ळाच्या रक्षिाथच श्रीकृष्ट्िाने या 
टेकडीला करंगळीवर धारि केले व हहच्याखाली गोक ळातील सवच मािसे व पशू स रहक्षत राहहले. २. कार्मतक 
श द्ध प्रहतपदेच्या (बहलप्रहतपदेच्या) हदवशी वल्लभसंप्रदायी लोक भात, शिे, भाजीपाला वगैरेंर्ा 
गोवधचनासारखा पवचत करून ज्यार्ी पूजा करतात तो. (वा.) गाईच्या तोंडे गोवधयन णनवडिे – पंर्ायत वगैरे 
प्रकरिी ज्यार्ा हवषय त्याच्यार् तोंडाने वदवनू हनवाडा करिे. 
 
गोवधयन पहा : गोरोचन 
 
गोवधयनदेवी स्त्री. गोस्तनदेवी : ‘रयत लोकाचं्या वगैरे म लासं गोवधचनदेवी काढण्याबिल अजम 
सूसराग्रीन साहेब दाक्तर याजकडील कारकून आले आहेत.’ –पेद ३१¿१५७. 
गोवधयनी गाय हजच्या गोम त्रात, क हपत्याच्या रूपाने ओकारीत झकवा हजच्या डोक्यात हपवळ्या रंगारे् रव्य 
तयार होते - अशी गाय. 
 
गोविरू न. गवळ्यार्ा म लगा : ‘असंख्याते वासरूएं । तेत लनहर् गोवलरूएं ॥’ –वह १०४. 
 
गोवसा प . नवस. 
 
गोवळ, गोवळगोठा प .  गोशाला; गायवाडा; गोठा. (को.) 
 
गोवळ, गोवळा, गोवाळ, गोवाळी   प . १. ग राखी; गवळी : ‘उगला राहे न करी र्ाळा । त ज 
हकती सागंों रे गोवळा ।’ –त गा १२९. २. वयाने मोठा पि पोरकट मािूस; द धख ळा (झनदाथी). (राजा.) [सं. 
गोपाल] 
 
गोवळगाथा प . घोटाळा; भानगड; गोंधळ; घोळ; गबाळगं्रथ. 
 
गोवळजेिे हि. घ सळिे. 
 
गोवळे न. भतू. 
 
गोवंड, गोवड, गोवंडी, गोवडी  प .स्त्री. जंगल झकवा डोंगरावरील जनावरारं्ी र्रायला जायर्ी 
पाऊलवाट; गायवाट. (वा.) गोवंडास िागिे – सरळ रस्त्यास लागिे; र्ालीला लागिे (मािूस, काम). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोवाइ स्त्री. ग ंताग ंत. : ‘येथ उपदेशामाहज गोवाइ ।’ –रा्ा ३¿११. 
 
गोवागंुता प . अडर्ि; ग ंता ; ‘मातबरहह ह शारीनेर् आहेत. गोवाग ंता ठेहवला नाहन.’ –ऐलेसं ४८५९. 
 
गोवाड प . ग रे कोंडण्यार्ी पटागंिातील जागा. (िंाडी). 
 
गोवार न. शिे; शिेखळा : ‘श्राद्धन कष्ी होय सागंता ंब्राह्ि । गोवार मागून सावडीतों ।’ –त गा ४२९६. 
 
गोवार न. ग ंतविूक : ‘काय कहरसी आहिका ंदेवारं्ी गोवारे’ –्ागा ९९८. 
 
गोवारी स्त्री. भाजीर्ी शेंग; गवारी; एक िंाड व शेंग. 
 
गोवारी प . ग राखी; गवळी : ‘तव गाई आहलया रात्रन । कर् नाहन आला गोवारी ।’ –कथा १¿५¿८२. 
 
गोवाि प . अव. गंगावन; गाईच्या शपेटीरे् केस. 
 
गोकवद प . १. ग राखी; २. भगवान श्रीकृष्ट्िारे् एक नाव. [सं.] 
 
गोकवद प . १. कावळीच्या िंाडारे् फूल. २. एका जातीर्ा कावळा. (को.) 
 
गोकवदफळ, गोकवदे न. झकहकिी; वाघटे. तोंडात टाकल्यावर हे फळ ‘गोझवद, गोझवद’ म्हिते अशी 
कल्पना आहे. 
 
गोकवदमिी प . ताबंड्ा कारे्र्ा मिी. 
 
गोकवदणवडा प . गोंदहवडा; खाली र्ौकोनी बठैक असून र्ारी बाजंूनी वर हनम ळता होत जाऊन 
वरच्या बाजूला कोन असलेला हवडा. हा हवडा आठ पानारं्ा असतो. 
 
गोकवदी स्त्री. वाघंटीर्ी वेल. 
 
गोवी प . हेझरग वगाच्या माशासारखा एका जातीर्ा मासा. 
 
गोवी स्त्री. गोता; अडर्ि; पाश. 
 
गोवी स्त्री. ग ंतविूक. 

हव.  अवघड. 
 
गोवे न. १. अधचवट घट्ट िंालेले दूध; अदम रे दही. २. मृदू, भोळा, सहज वळिारा व उदार धनी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोवे न. १. र्ागंल्या हमळकतीर्ा, बठैा रोजगार. २. श्रमाहशवाय र्ागंल्या गोष्ी हमळण्यारे् साधन. 
३. घबाड; ध्यानीमनी नसलेला लाभ, फायदा; मोठा फायदा, नफा (हि. सापडिे.) : ‘भावें उगवीसी गोवें 
बोलहस हनज भाव ।’ –देप (आरती) 
 
गोवे न. परारं्ी; माळा; मर्ाि. 
 
गोवेकरीि स्त्री. गोव्यातील वशे्याव्यवसाय करिारी स्त्री : ‘महाराष्ट्रात गोवकेरीि ह्या शब्दार्ा अथच 
हवहशष् प्रातंातील वेश्या असा आहे.’ –राले ९४. 
 
गोवेणगरी स्त्री. केळीर्ी एक जात. या जातीरे् केळे वनकेळीसारखे असते, परंत  साल जाडीला 
कमी असते. 
 
गोवेि प . स्त्री. एक वले. ही वले ग रानंा हवषकारक असते असे म्हितात. भारे बाधंण्याच्या कामी हहर्ा 
उपयोग होतो. 
 
गोव्या हव. हनष्ट्काळजी व अव्यवल्स्थत; हढला व गयाळी; गोंधळ्या व हवसराळू; गबाळी; गैराती. (क .) 
गोश पेच, गोष पेच प . १. कानावरून बाधंलेली टापशी; थंडीच्या हदवसात कानावरून बाधंतात 
तो रूमाल, उपरिे; कानपटे्ट. २. एक हशरोभषूि : ‘हर्मिा गोशपेर् त्यावरी कलगी िंळके फार ।’ –मध्व ३६. 
[फा. गोश=कान] 
 
गोश  माल, गोष माल, गोश माली, गोष माली, गोश्माल, गोश्माली, गोस्माल स्त्री. १. 
कानउघाडिी; कानहपळिी; हशक्षा : ‘आम्ही हराम खोर असें खहर्त यकीन जालें  असल्यास आम्हासं 
पहरल्च्िन्न गोश्माली करावी.’ –ऐस्फ ले ४९. २. र्ोरटा हल्ला; ‘भोवतें झहडून गोषमाल देऊन त्यांर्ा म लूख 
मारून ध ंदी करावी.’ –मराहर्थोशा ५७. [फा.] 
 
गोशवारा, गोषवारा, गोशेरा, गोश्वारा, गोष्वारा, गोस्वारा, गोसारा प . १. संहक्षप्त टार्ि, हकीकत, 
सूर्ी. २. साराशं; हनष्ट्कषच; अहभप्राय; तात्पयच. ३. हर्ठ्ठ्ठ्यावंरून तयार केलेली खेड्ातील जहमनीबाबत 
थोडक्यात माहहती. [फा. गोर्श्ारा] 
 
गोशा, गोषा, गोसा प . १. धन ष्ट्यारे् टोक. २. कातकऱ्याच्या धन कलीर्ी मूठ. ३. वस्त्रार्ा शवेट, 
टोक, पदर. [फा. गोशह] 
 
गोशा, गोषा, गोसा प . १. अंतःप र; पडदपोशी; पडदा; ब रखा. २. आवरि; हर्लखत; अंगत्राि. 
३. परप रुषाप ढे तोंडावर ब रखा घेतल्याहशवाय स्त्रीने केव्हाही येऊ नये अशी र्ाल. (वा.) गोश्ता काढिे-घेरा 
पाडिे. [फा.] 
 
गोशाहन शीन, गोशान शीन हव. १. एकातंवासी; हनवृत झ. २. गोशा असिारी; पडद्यातील (स्त्री.). 
 
गोशािा, गोशाळा स्त्री. गायवाडा; पहा : गोठा 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोशेनशीन हिहव. ग प्तपिे : ‘अशन पत्रें सवाईझसगानंन राजास गोशनेशीन हलहहलन.’ – जोरा 
१०६.[फा.] 
 
गोश्गुजार हव. श्र त; माहीत : ‘अज्राहे दोस्ती त म्हासं गोश्ग जार करून ठेहवतों हें हनहमत्य उलट 
येईल.’ –मइसा ५¿१६५. (हि. करिे) [फा.] 
 
गोश्वारा प . किचक ं डल : ‘दोन गोर्श्ारे.’ –हदमाश १¿१०५ [फा.] 
 
गोष गाईर्ा खूर. 
 
गोष, गोश न. मासं; गोमासं : ‘अहसस्टंट बटलरला बाजारातूंन गोष, अंडी, लोिी वगैरे 
आिण्यास त्यानें पाठवनू हदलें .’ –नप क ३३. [फा. गोश्त] 
 
गोषवारा प . एखादे प स्तक, प ल्स्तका झकवा लेख ह्यातील म द्यारें् सारवजा हटपि. [फा.] 
 
गोषा प . अंतःप र; जनाना. 
 
गोष्ट स्त्री. १. कथा; दंतकथा; आख्यान. २. (व्यापक) वाक्य; शब्द; पद; उच्चार; उल्लेख. ३. कृत्य; 
काम; प्रकरि; म िा; बाब; व्यवहार. ४. वृत झ; वृत झातं, घडलेला प्रसंग; हवषय; घटना. ५. ल्स्थती; अवस्था; 
प्रकार. ६. (प राव्यार्ा कायदा) ज्यारे् ् ान इंहरयाचं्या योगाने होते अशी कोितीही वस्तू झकवा वस्तूर्ी ल्स्थती 
अथवा संबधं; मन ष्ट्याच्या मनार्ी कोितीही ल्स्थती. [सं. गोष्ठी] (वा.) एक्या गोष्टीत – एकदम; िंटक्यास; 
सपाट्यास; र्टकन. गोष्ट काढिे – खोड काढिे; एखाद्या हवषयाबिल बोलिे. गोष्ट जािे – एखाद्याकडून 
र्ूक होिे, प्रमाद घडिे. गोष्ट फोडिे – ग प्त प्रगट करिे, जाहीर करिे. गोष्ट िपिे – गोष् लोपिे. 
एखाद्यास माहीत न होिे. गोष्टी खापििे – गप्पा िाटिे. गोष्टी सांगिे – १. बोलिे; संभाषि करिे; गप्पा 
िाटिे; वाता करिे : ‘ठाव्या आहेत मला सागंा यथेष्ठ गोहष् अन्द्या या ।’ –मोउद्योग १३¿३७. २. सबबी सागंिे; 
बयादी लाविे. (खा.) 
 
गोष्ट प . गोट; तळ : ‘याप्रमािें भाषिें होऊन रे्तझसगानें इंग्रजार्ा हनरोप घेतला व इंग्रजारे् 
गोष्ाबाहेर हनघाला.’ –प अखभा २¿३९. 
 
गोष्टमात  पहा: गोष्ट १ 
 
गोष्ट श्राद्ध न. १. अडर्िीम ळे सवोपर्ारय क्त श्राद्ध करण्यास सवड नसेल तेव्हा अन कल्पाने 
केवळ शब्दाने केलेले श्राद्ध. २. (ल.) हनव्वळ गप्पाष्क, बडबड; हनरथचक गोष्ी. 
 
गोष्टावाि स्त्री. एक रानटी वेल. (गो.) 
 
गोष्टीमाता स्त्री. अव. १. हवर्ारपूस. २. हालर्ाल (िंाडी). 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोष्ठ प . न. गोठा. 
 
गोष्ठेशूर  हव. घरातील शूर; घरगोहो. [सं.] 
 
गोष्पद न. १. गाईरे् पाऊल, पावलारे् हर्न्द्ह. २. गोवडंी. ३. गोपदाइतके माप; गाईच्या ख राखाली 
समावशे होईल इतकी जमीन. ४. हर्खलात उपटलेले व पाण्याने भरलेले गाईरे् पाऊल : ‘गज गोष्ट्पदन 
ब डाला हा दैवा झसधू शोहषला मशकें  ।’ –मोरोि १¿२३. 
 
गोष्पदोपम हव. गाईच्या पावलाप्रमािे ओलाडूंन तरून जाण्यास स लभ; सहजस लभ; क्ष र; स गम. 
 
गोस प . नेसलेल्या वस्त्रार्ा कमरेवरील भाग : ‘पीताबंर गोसे खोहवयेला’ नागा १९१. 
 
गोस प . बकऱ्यारे् मासं. [फा. गोश्त] 
 
गोस प . तीन हवतनरे् माप. (गो.) 
गोसमाि, गोसमाळी स्त्री. १. कान उपटिे. २. घोसबाळी. 
 
गोसाई, गोसावी  प . १. पावसाळ्यात हदसिारा एक लहान हकडा; मृगातील हकडा. यार्ी वरर्ी 
बाजू लाल मखमलीसारखी असते. (ना.) २. बाजरीवरील एक हकडा. 
 
गोसामपि न. गोसाव्यार्ा धमच, र्ाल, रीत. 
 
गोसावि स्त्री. एक पक्षी : ‘साळ ंख्या व गोसाविी यारें् भाडंि ज ंपे.’ –आआश े३५४. 
 
गोसावी  प . समथच; स्वामी; मालक; श्रेष्ठ. श्रीकृष्ट्िाला उिेशून या शब्दार्ा वापर करतात : ‘पहर 
आहिक एक गोसाहंवया । मज संशयो असे साहवया ।’ –्ा ६¿४३०. [सं. गोस्वाहमन्] 
 
गोसावी, गोसामी, गोसाई प . १. ज्याने सासंाहरक स खारं्ा त्याग केला आहे असा योगी. यारं्ी 
वसे्त्र भगवी असतात. यापंैकी काही म ंडन करतात. २. (ल.) घरदार, बायकापोरे नसलेला, त्यारं्ा त्याग 
केलेला मािूस; फझटग. ३. हहरदास. ४. बरैागी. [सं. गोस्वाहमन्] 
 
गोसावी, गोसामी, गोसाई प . १. (ज ना पत्रव्यवहार) सन्द्मानदशचक एक पदवी. २. नवरा; 
घरधनी : ‘घरवाते मोटकी दोघें । जैं गोसावी सेजे हरघे । तें स्वाहमिी जे ।’ –अमृ १¿१३. [सं. गोस्वाहमन] 
 
गोसावी, गोसामी, गोसाई प . १. हशटीसारखी वाजहवता येिारी मातीर्ी हर्मिी. २. भ रकट 
रंगार्ी हर्मिी (पाखरू). 
 
गोसावी, गोसामी, गोसाई प . तव्याला वर राख लावनू त्यावर केलेली भाकर, गाकर. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोसावीि, गोसाणविी स्त्री. धनीि; मालकीि : ‘पैं जीवारे् कसन उतरलन । ते दासी कन गोसावीि 
जाली ।’-्ा १८¿९१२. 
 
गोसावीपि न. १. प्रभ त्व. २. मालकी : ‘जी जालेहन पाइकें  आलें  । तें गोसावीपि केवन बोलें  ।’ –
्ा १८¿२२. [सं.] 
 
गोसी स्त्री. एकमेकानंा शोधिे; परस्पर आवड; ‘आहि हवषयइंहरया ंगोसी । स्वभावें तहर भतूाहस ।’ –
रा्ा १४¿९२. 
 
गोस्टीखपाल्या-दिाि हव. गोष्ीवले्हाळ. 
 
गोस्त न. मासं. पहा : गोष [फा.] 
 
गोस्तनदेवी स्त्री. गाईच्या सडातील गाठनच्या संपकाम ळे दूध काढिाऱ्या मािसाला होिाऱ्या देवी. 
 
गोस्तनी  स्त्री. राके्ष. 
 
गोह, गोहा, गोहो प . १. नवरा, पती; घो : ‘स खें वोळंब दावी गोहो । मािंें द ःख नेिो पाहो ॥’ –
त गा २९५७. २. बाप्या; तरिाताठा, वयात आलेला मािूस; गोखमा. ३. वस्ताद; मारतापीर; मारक. ४. 
तोडीस तोड; शरेास सव्वाशरे; सवाई. [सं. गोध=पती] 
 
गोहक प . गहू (धान्द्य). (गोंडी) 
 
गोहि स्त्री. गाताडी. पहा : गव्हाि 
 
गोहण्या  प . ग राखी. (व.) 
 
गोहन न. गाईर्ा कळप. (व.) [सं. गोधन] 
 
गोहर प . १. ह रह र; काळजी. २. खोडी; र्ाळा; अवग ि. (ना.) 
 
गोहरा, गोहोरा पहा : गोऱ्हा 
 
गोहरी हव. खोडकर; अवग िी. (ना.) 
 
गोहाडी  स्त्री. हगिदारी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोही स्त्री. १. ग्वाही; साक्ष : ‘गोहीवीि जाऊं नये । राजद्वारा ।’ –दास २¿२¿२०. २. साक्षीर्ी जबानी. 
[फा. ग वाही] 
 
गोहीदार प . साक्षीदार : ‘गोहीदारार्ें जरी मोडंू तरी साहेबास ग न्द्हेगारी… देऊं.’ –मइसा 
१८¿३५. 
 
गोहीभास प . साक्षीप रावा : ‘देवप्रभ  यासी घेऊ नेदी म्हिवनू बोहलला या उपरी पूवचपर मनास 
आहिता गोहीभास होये तोवरी अदबखाना ठेहवले.’ – हशर्साखं २¿२९७. 
 
गोहो प . गलबतार्ा एक कर : ‘दर गलबतास गोहो स मार ५.’ –पेद ३४¿१९७. 
 
गोहोडा  प . िंाड. (िंाडी.) [सं. घोटक] 
 
गोहोत न. १. दािा, कोंडा, पेंड वगैरे ग रासाठी हशजवलेले आंबोि, हमश्रि. २. (ल.) घोटाळा; 
गफलत, गोंधळ. (राजा.) 
 
गोहोन प . ग रारं्ा कळप. 
गोहोपट  प . जमाव. 
 
गोळ न. १. पहा : गोि. २. अंडे. 
 
गोळ स्त्री. १. एक भाजी (वलेी); घोळ. २. एक िंाड. (गो.) 
 
गोळ प . गळ. (गो.) 
 
गोळ न. ‘पाप’. –(तंजा.) 
 
गोळक प . १. गभार्ा गोळा. २. हवधवेला िंालेला म लगा : ‘पाडंवारं्ें क ळ शोहधता ंहनमचळ । क ं ठजार 
गोळक । ब हद्धकासंी’ –नागा ८९२. ३. व्यहभर्ारातून जन्द्मलेल्यारं्ी. [क.] 
 
गोळक पहा : गोिक (वा.) गोळकाचे सोवळे –खोटे सोवळे. (गोळकानंा सोवळ्यार्ा अहधकार नाही या 
समज तीने). [सं. गोलक] 
 
गोळकी  हव. धेडग जरी; गंगाजमनी : ‘गोळकी भाषातंर.’ –हवकार हव. 
 
गोळगोळकी, गोळगोळंकी स्त्री. एक वनस्पती. (बे.) याला हपवळा धोमा म्हितात. यार्ी बोंडे 
लाबंट असून ती वाळली म्हिजे घ ळघ ळ असा आवाज होतो. त्यावरून हे नाव पडले असाव.े 
 
गोळबा  हव. आळशी; अजागळ; बावळट. (क .) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गोळंकार प . द खण्याम ळे आलेली असहाय्य ल्स्थती; खोडाहबडी होऊन पडिे. (गो.) 
 
गोळंकारी हव. वाकलेला; पोक आलेला (वाधचक्य, वात, अशक्तपिा यामं ळे); खोडाहबडी होऊन 
पडलेला. 
 
गोळंबी स्त्री. पाण्यातील एक लहान प्रािी. 
 
गोळा प . १. गोल; गोलक; र्ेंडू. २. वत चळाकार पदाथच; झपड; भेला; हडखळ; रास. ३. जथा; जमाव; 
मेळा (मन ष्ट्य, पशू, वस्तू यारं्ा). ४. (ल.) हातपाय नसलेला झकवा ते ल ळे िंालेला मािूस; पागंळा; हनल्ष्ट्िय 
मािूस. ५. (झनदाथी) जेवि; भाकरत कडा; झपड; घास. ६. गभच; ७. नाकातील र्ादंीर्ी वसेर (मोत्याऐवजी). 
८. फळातील हवहशष् नाव नाही अशा अठी, बी, गर, गभांश इ. ना लावतात. ९. लाडू; ढोकळा. (व.) १०. 
शरीरात येिारी मोठी गाठ. ११. तोफेर्ा मोठा गोळा. १२. साठा; समूह. १३. गोल आकारारे् भाडें; ग ंड; ग ंडा. 
(गो.) [सं. गोलक] (वा.) गोळा करिे – एकहत्रत करिे. गोळा णगळिे – (लार्) खािे. गोळा टाकिे – 
गभचपात होिे. गोळा देिे – जेविे; जेवायला देिे. गोळा मारिे – हडप करिे. गोळा होिे – १. गोळ्याप्रमािे 
गाते्र एकहत्रत होिे; हालर्ाल न होिे. २. एकत्र येिे, जमिे. गोळेगावािा वेढा घाििे, गोळेगावािा वेढा 
पडिे – जेवायला बसिे. गोळ्यावर घाििे – हशके्षर्ा एक प्रकार. हनरहनराळ्या वजनारें् तोफेरे् गोळे 
वरखाली करायला लाविे. 
 
गोळाक णदवप १. फाशी देिे. २. म लाला घोडी (हशक्षा) देिे. (गो.) 
 
गोळाक िावप हात बाधूंन टाकिे. (गो.) 
 
गोळागुळ प . एक प्रकारर्ा वानर. [सं. गोलाड, गूल] 
 
गोळागोळी, गोळाबारी स्त्री. परस्पर (बदं की-तोफा याचं्या) गोळ्यारं्ा भहडमार; तोफेर्ा मोठा भहडमार. 
 
गोळाफेक स्त्री. ठरावीक वजनार्ा गोळा फेकण्यार्ा खेळार्ा एक प्रकार. 
 
गोळाबेरीज, गोळीबेरीज, गोळेबेरीज स्त्री. १. (अंकगहित) ठोक बेरीज झकवा तेरीज. २. (ल.) 
तात्पयच; साराशं; हनष्ट्कषच; महथताथच. (वा.) गोळाबेरीज करिे, गोळीबेरीज करिे, गोळेबेरीज करिे -
(हहशबे) लबाडीने काही बाबी दाबनू झकवा खोट्या हलहून ठोक बेरीज झकवा तेरीज देिे; सरासरी बेरीज 
करिे; अंदाजे बेरीज करिे. 
 
गोळाभर हव. पोटभर; भकू शातं होण्याइतका. 
 
गोळाभाजी स्त्री. पीठ लावनू झकवा तादंळाच्या कण्या घालून केलेली भाजी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोळामेळाने हिहव.  एकत्र; वत चळात; गोल : ‘क िी गोळामेळाने बसून पेटवलेली हर्लीम हफरव ूलागले.’ 
–बाब १२०. 
 
गोळार मारप फाशी देिे. (गो.) 
 
गोकळब, गोळीम पहा: गोळंबी 
 
गोळी स्त्री. १. (सामा.) लहान गोल वस्तू; लहान गोळा; गोलक; गोटी. २. हपस्तूल, बदूंक इ. तून 
उडहवली जािारी वस्तू. ३. र्ोळमटलेल्या कपड्ारं्ा लहान ढीग, रास. ४. बदूैल. (ना.) ५. लहान ताबं्या, 
घागर, झबदली. (गो.) ६. खाडीतील हर्खलार्ा वीतभर लाबंी-रंुदी-उंर्ीर्ा गोळा. या गोळ्यार्ा बाधं 
हटकाऊ असून त्यावर नार्िी र्ागंली होते. [सं. ग हलका] (वा.) गोळी घाििे, गोळी झाडिे, गोळी मारिे 
–हपस्तूल-बदं कीर्ी गोळी मारिे. गोळी चढणविे – मादक पदाथार्ी गोळी खािे. आडून गोळी मारिे – 
स्वतः प ढे न होता द सऱ्याकडून इष्कायच घडवनू आििे; अप्रत्यक्षतः काम करून घेिे. गोळी िागिे – १. 
माशी लागल्याम ळे वातंी होिे. २. कायच नेमके होिे; मात्रा लागू पडिे. गोळी िागू पडिे – काम यशस्वी 
होिे. 
 
गोळीचा टप्पा, गोळ्याचा टप्पा, गोळीमारिी बदं कीच्या झकवा तोफेच्या गोळ्यार्ा मारा जेथपयंत जातो 
ते अंतर. 
 
गोळीबंद हव. गोल: ‘वा! आहेत (मोत्यारें्) दािे नामी गोळीबदं बरं का!’ –पलको ८७. 
 
गोळींबंद हव. पाण्यात थेंब टाकल्यास ज्यार्ी गोळी बनते असा (पाक). 
 
गोळीबंद हव. म िेसूद; पहरिामकारक : ‘ठोस (मथळ्यारं्ी) भाषा जेवढी स्पष्, नेमकी आहि 
गोळीबदं तेवढा वार्कावंरील वृतपत्रारं्ा पहरिाम वाढिार.’ –भाअंव्य ६२. 
 
गोळीबार प . बदं कीच्या गोळ्यारं्ी फैर; बंदूक उडविे. 
 
गोळेकरी प . ग ळ्यातील मन ष्ट्य; शत्रचू्या भयाम ळे परागंदा होिाऱ्या टोळीतील मन ष्ट्य : ‘आम्ही 
माह लीस जाऊन राहहलों. हळूहळू सवच सामान नादंोशीहून आिलें  व गोळेकराप्रमािें ररू्न ठेवलें .’ – प्रहत 
आत्मर् ६५. 
 
गोळेगणित न. (ग.) गोळ्याचं्या राशीरे् गहित; र्ढत्या उतरत्या राशीरे् गहित. [सं.] 
 
गोळिा  स्त्री. हवटी. (गो.) 
 
गोळ्या, गोल्या प .  लहान मडके, घागर. (को.) [सं. गोल] 
 
गोळ्या प .  पहा : गोिी, गोल्या 
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गोकु्षर प . १. गाईर्ा खूर. २. गाईर्ी पाऊलवाट; गोवडंी. [सं.] 
 
गोकु्षर प . गोखरू; सराटा. [सं.] 
 
गोंग स्त्री. खोटी ओरड; खोटा आरोप; तोहमत : ‘एखादा महार हाताशन धरून त्याजकडून खोटीखरी 
बनावट हशवाहशवीर्ी गोंग करून या पंर्ावर आिता ंयेईल.’ – के ५.९.१९४१. [ध्व.] (वा.) गोंग उठिे –
ओरडा होिे : ‘झपपरिीच्या ब धं्याआड उभा राहहलो आहि आवाज टाकिार तोर् गोंग उठली.’–व्यंमाक ६१. 
गोंग करिे –आरडाओरडा करिे : ‘ग राखी पोरानंी गोंग केली.’– आआश े८८. 
 
गोंगटा प . ओरडा : ‘गोंगटा ऐकून ते धावतर् आले.’–माजीगा ६४. 
 
गोंगिे अहि. ग ंग् असा आवाज करिे; सिाििे (तीर, हवाईबाि). [ध्व.] 
 
गोंगरि, गोंगराि न.  जेर होईपयंत द्यायर्ा मार; मारठोक, हशव्या वगैरे; बेदम मारहाि. 
 
गोंगरिे  अहि. गागंरिे; धादंरिे; घाबरिे. 
 
गोंगल्ल न. गदच िंाडी. (गो.) 
 
गोंगाट प . १. गलका; बडबड; आरडाओरड. २. गो गो असा आवाज (माशी, बाि वगैरेंर्ा). ३. ग प्त 
गोष्ीर्ी प्रहसद्धी; बोभाटा. 
 
गोंगािी  स्त्री. माशारं्ा ग िग ि असा आवाज : ‘उठली माशारं्ी गोंगािी ।’–एरुस्व १४¿६६. [ध्व.] 
 
गोंगाविे अहि. १. गो गो असा आवाज करिे; घोंघाविे (माशा वगैरे). २. बाि, बदं कीर्ी गोळी 
वगैरेंनी हवहशष् आवाज करिे. ३. ब क्क्यानंी मारले असताना गों गों असा आवाज काढिे. [ध्व.] 
 
गोंजरिे, गोंजारिे सहि. १. अंजारिे−गोंजारिे; अंगावरून पे्रमाने हात हफरहविे 
(समजाहवण्याकहरता, फसहवण्याकहरता); क रवाळिे; समजूत पाडिे. २. माया लाविे. (माि.) 
 
गोंड स्त्री. न. १. पािदं; गल्ली (गाव झकवा क ं पिातील). (को.) २. घोळ; खेंड लकी; झखड; अरंुद 
रस्ता; डोंगरातील गायवाट झकवा जनावरारं्ी पाऊलवाट. [क. गोंदी] 
 
गोंड प . न. १. दाण्यावररे् टरफल; कर्ोळे; त रमिे (काही वनस्पतनरे्, नागली वगैरेरे्). २. वर टरफल 
असलेले धान्द्य. (माि.) 
 
गोंड न. १. हमऱ्यारं्ा घड; (राजा). देठासकट घड. (राजा) २. शवेाळ्याप्रमािे पाण्यावर येिारी 
िं बकेदार वनस्पती. पहा : गोंडाळ 
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गोंड प . झवध्य पवचतातील एक वन्द्य जात व त्या जातीतील व्यक्ती. 
 
गोंड प . गोठि. पहा : गोवंड 
 
गोंडि न. धान्द्यावररे् टरफल. पहा : गोंड 
 
गोंडिी न. एक देशी नृत्य : ‘हे गोंडली नृत्य म्हिजे आजच्या गोंधळारे्र् प्रार्ीन रूप होय.’– लोहक्ष 
२२. 
 
गोंडवि, गोंडवन (दोन क ं पिाचं्या मधली) गल्ली. 
 
गोंडवळ, गोंडवि पहा : गोंडाळ 
 
गोंडवेि  स्त्री. एक प्रकारर्ी हरळी. (वाई) 
गोंडस हव. १. स ंदर; आकषचक; स रेख; मोहक. २. हत झीच्या सोंडेप्रमािे मासंल व हनम ळते. 
 
गोंडा प . १. ग च्िाप्रमािे फूल; िं बका; त रा (िंेंडू इ. फ लारं्ा). २. घड; प ंजका; गोळा. ३. गेंद; 
िेंला; िं बका; गूल; फ न्ना (पालखी, जनावरार्ी शपेटी इत्यादनना ग च्िसदृश असिारा). ४. िंेंडूरे् फूल; 
मखमल. ५. पहा : गंुडा. ६. विेीतील एक अलंकार : ‘विेीस जीरे् हवलसेत गोंडे ।’− सारुह २¿३२. [का. 
गोंडे] (वा.) गोंडा काढिे–फसहविे, घात करिे. गोंडा घोळिे–काही हमळेल या आशनेे प ढे प ढे नार्िे; 
शपूेट हलहविे; ख शामत करिे; थ ंकी िेंलिे. गोंडा फुटिे−१. (ग ळाला, रसाला) कढिाऱ्या रसावर साय 
येिे. २. सूयच उगविे. गोंडा फोडिे – १. (सूयच) पूिच उगविे; वर येिे. २. ठळकपिे प्रख्यात होिे; प ढे येिे 
(मािूस − बह धा नाईट अथाने). गोंडा हाििे, गोंडा झुििे – सतत काम र्ालू ठेविे (उते झजनासाठी झकवा 
रे्ष्ेने म्हितात). (को.) 
 
गोंडाक वचप  फ कट्यावारी जािे. (गो.) 
 
गोंडाळ  न.  पहा : गोंड. १. शवेाळ; िं बकेदार गवत. २. तळे, हवहीर इ.च्या पाण्यावर शवेाळासारखी 
पसरिारी, पािी श द्ध राखिारी िं बकेदार वनस्पती; गोंडाळी : ‘गोंडाळ साडूंन नीर घेइजे ।’–दास ६¿५¿१३. 
(को.) 

हव. १. भरदार; भरगच्च; ठेर्ून भरलेले (किीस). २. गोंडाळ शवेाळाने आच्िादलेली (हवहीर इ.). 
३. ग बग बीत; गोंडस : ‘दंड पाहून गोंडाळ हस्ती गंडस्थळन ध ळ घालून बसले ।’ − प्रला १३३. 
 
गोंडी स्त्री. जोंधळा, बाजरी याचं्या दाण्यावरील टरफल. पहा : गोंड प . न. 
 
गोंडी स्त्री. १. पािदं; गल्ली. (को.) २. मोठ्या रस्त्याला फ टलेला आडरस्ता; आडवाट. ३. गोवडंी; 
गायरस्ता. पहा : गोंड [क.] 
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गोंडी हव. गोंडा असलेले (फूल, िंाड). (गोंडी-तगर-मखमल.) [क. गोंडे] 
 
गोंडी स्त्री. प डंाई; ल टारूपिा; बडंाळी : ‘त्यानें देवरी प्रातें गोंडी करून गाव ल टून गावंास आगी देत 
होता.’−पेद २७¿३. 
 
गोंडीकुहरी, गोंडीकुहिी, गोंडीकुविी  स्त्री.  साधी क इरी. 
 
गोंडुरोंडू हव. सामान्द्य. (िंाडी) 
 
गोंडू न. भोक. 
 
गोंडेरा, गोंडेरी, गोंडेर हव. गोंडेदार; िं पकेदार (फूल−जास्वदं, िंेंडू, तगर इ. रे्). 
 
गोंताड प . तरट. 
 
गोंद, गोंध प . १. र्ीक; झडक. हा बाभळ, खैर इ. िंाडाचं्या हर्कापासून हनघतो. रंग, हर्टे िापिे, 
हर्ते्र इ. कामी हा उपयोगी आहे. झडकारे् लाडू फार पौहष्क असतात. २. सरस; हर्कट पदाथच. [झह.] 
 
गोंदि, गोंदन, गोंदिी, गोधि, गोधिी स्त्री. १. एक मोठे रानटी िंाड. या िंाडाला भोकरासारखी 
बारीक लाल फळे येतात. २. या िंाडारे् फळ. 
 
गोंदि, गोंदिे न. गोंदलेले हर्न्द्ह : ‘गालन गोंदि नवें । जैशी वासंती सजली जािा ।’− धन भंग ७१. 
 
गोंदिे, गोंधिे उहि.  काटा, स ई यानंी टोर्ून वर पाने र्ोळून (अलीकडे रासायहनक रव्यारं्ा उपयोग 
करून) कातडीवर आकृती काढिे; अंगावर नक्षी काढिे (बायकात रूढ). 

न.  टोर्ून घेिे – पूवी अपराध्यानंा गोंदण्यार्ी एक हशक्षाही असे. 
 
गोंददािी, गोंददानी स्त्री. गोंद ठेवण्यारे् पात्र; झडकदािी; झडकपात्र. 
 
गोंदरड  स्त्री. गोठ्यातील केरकर्रा, घाि. (राजा.) 
 
गोंदराग  प . (वन.) खोडातून अथवा वृक्षातून हनघिारा झडकासारखा स्त्राव. 
 
गोंदवि  न. गोंदण्यारे् साहहत्य व साधने. 
 
गोंदणवडा प . नागवलेीच्या पानारं्ा एक हवहशष् आकारार्ा हवडा. पहा : गोकवदणवडा 
 
गोंदळ, गोंदळा प . सम दाय; मेळा. 
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गोंदळी प . हपशार् : ‘का ंसाधूतें गोंदळी । संर्रोहन स ये मेळन ।’− ्ा १३¿१००९. 
 
गोंदा प . १. िंेंडूरे् फूल. २. विेीतील एक अलंकार. (िंाडी) 
 
गोंदाई स्त्री.  गोंदिीरे् फळ : ‘बया बया म्हिू बया साखर गोंदाई ।’−तीसा ३१. 
 
गोंदे प . अव. र्ेंडू आपटून दोघाचं्यामध्ये खेळायर्ा खेळ. 
 
गोंध स्त्री.  १. ग ंतवळ. (राजा.) २. (ल.) गोंधळारे्, हजहकरीरे् काम; भानगड. ३. अव्यवस्था, 
अस्ताव्यस्तपिा ४. देवीप्रीत्यथच गायन, नृत्य, कथा इ. ज्यात करण्यात येतात असा एक प्रकारर्ा नवसार्ा 
झकवा पारंपाहरक उत्सव. 
 
गोंधि, गोंधिी स्त्री. एक िंाड. पहा : गोंदि, गोंदिी 
 
गोंधिे अहि. ग ंतिे; ग ंताडा होिे. पहा : गोंधरिे, गोंधविे [क. गोंदि] 
 
गोंधरिे, गोंधविे अहि. १. ग ंतले जािे. २. अव्यवल्स्थत होिे; गैरहवल्हे लागिे (पोर्थ्यारं्ी पाने इ.). 
३. ग रफटिे; घाबरिे; गोंधळिे. 

सहि.  ग ंतहविे; अडकहविे. 
 
गोंधवि हव. स्त्री. १. ग ताग ंत; गोंदरि. २.ग ंताग ंतीर्ा गोळा; ग ंताग ंत; ग ंताडा. ३. ग ंतलेली ल्स्थती. 
 
गोंधळ प .  १. अव्यवस्था; अस्ताव्यस्तपिा; घालमेल (वस्तू, काम, हहशबे यात). २. अंदाध ंदी; 
घोटाळा; दगदग; त्रास. ३. धादंल; गडबड; ताराबंळ : ‘का ंउपभोगारे् गोंधळ ।’ – दास २¿५¿२६.४. धावाधाव; 
धावपळ; धामधूम. ५. देवाच्या क लधमात देवाप्रीत्यथच गोंधळी लोकाकंडून करायरे् गािे, नार्िे, कीतचन, 
देवारे् भजन, स्त ती. घरातील कायच हनर्मवघ्न पार पाडल्याबिल देवीर्ी स्त ती व पूजा करण्यार्ा क लार्ार : 
‘वदेवार्ा वरदाहयनी । गोंधळ गाती इयेर्ा ।’−म आहद ४¿१२८. ६. गडबडीर्ा, आरडाओरडीर्ा प्रकार; 
कोलाहल; ध डगूस. (हि. घालिे). [क. गोंधळो] : ‘खर्ाप रतें हदलें  असतें फेकून अन् म्हटलें  असतें घाला 
गोंधळ.’ – रंगराव. 
 
गोंधळिे  अहि.  घाबरिे; ते्रधा उडिे; भाबंाविे; घोटाळ्यात पडिे. 
 
गोंधळिनन पहा : गोधूििनन 
 
गोंधळी प . १. देवीर्ा गोंधळ घालिारी जात व त्या जातीतील व्यक्ती. हे लोक गातात, नार्तात व 
कोठे कोठे वादे्यही वाजवतात. २. हभके्षकऱ्यार्ी एक जात. [का. गोंदहलग] 
 
गोंधळीक, गोंधळूक हव.  गोधूहलक; गोरज (म हूतच). (हर्. गो.) 
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न.  साजंवळे; सायंकाळ : ‘मग वैराग्यार्ी गोंधळ क । जे ्ानाभ्यासारे् वाधचक्य ।’ –्ा 
१८¿१०८५. [सं. गोधूहलक] 
 
गोंधळ्या हव.  १. घालमेल्या; धादंल्या; अव्यवल्स्थत (मािूस). २. धादंरट; गफलती; 
गोंधळलेला. 
 
गोंधागोंध स्त्री. ग ंताग ंत; ग ंताडा. 
 
गोंब, गोंबी स्त्री. गोम; घोि. पहा: गोम 
 
गोंबटा, गोंबटी, गोंबटे पहा : गोमटा, गोमटी, गोमटे 
 
गोंयबाबू  प . गोव्यातील रहहवासी; गोवकेर. (गो.) 
 
 
गॉ 
 
गॉटॉ प . हशजलेला दािा; दाटा. (गो.) 
 
गॉठिां स्त्री. ग रारं्ी रानातील द पारर्ी हवश्रातंीर्ी जागा; गोठाि. (गो.) 
 
गॉड न. ग ळ. (को. गो.) 
 
गॉडान्न न. क िब्यारें् ग ळारे् एक पक्कान्न. (गो.) 
 
गॉडॉ प . कैफ नसलेले मद्य. (गो.) [सं. गोडी] 
 
गॉत न.  द खण्याने, रोगाने हबघडलेले रक्त. 
 
गॉपॉ प . माडार्ी पोय फ टून न जाता सूर हनघावी म्हिून हतच्या भोवती बाधंायर्ा दोर. (गो.) 
 
गॉब्रॉ प . राखी रंगार्ा एक मासा. (गो.) 
 
गॉम न. गोंद; खळ. (गो.) [इं. गम] 
 
गॉमार करचे कपडे खळीत घालून इस्त्री करिे. 
 
गॉमॉ प . मासे हवकण्यारे् माप. (गो.) 
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गॉि न. अंगरख्यार्ा गळा. (गो.) 
 
गॉिभर हव. सैल. (गो.) 
 
गॉिं न. पातळ पदाथच मोजण्यारे् ४ शरेी माप. हे मातीरे् असते. (गो.) 
 
गॉल्ल न. गदच िंाडी. (गो.) 
 
गाँधाड गाधंट; मोठी गाधं. 
 
गौ 
 
गौ स्त्री. गाय (पशू). पहा: गो [सं.] 
 
गौकोश  पहा: गोकोश 
गौखाना  पहा: गोखाना 
 
गौघाती  प . गाय कापिारा; खाहटक; ‘गो सोडवी पहडल्या हाती : गौघाती काळार्ीए’ –सव 
४२०. 
 
गौड हव. ग ळासंबधंी; ग ळार्ा. [सं. ग ड] 
 
गौड हव. गूढ जाििारा. [सं.] 
 
गौडबंगाि न. १. (गौड व बंगाल या भागात पूवी गारुडहवद्या फार होत्या म्हिून). (ल.) गारुड; 
तंत्रमंत्र; जादूटोिा. २. (ल.) य क्त्या; मसलती; हहकमती; लबाडी. ३. (ल.) गूढ; रहस्य; कूटरर्ना : 
‘गौडबगंाल रर्ण्यात त्याने (मोरोपतंाने) आपला काळ घालहवला.’ − हन ७८९. ४. खोल डाव; कट करिे. 
५. र्मत्कार; अद भ त घटना. 
 
गौडबंगािी हव. १. गौडबगंाल, जादूटोिा करिारा. २. गौडबगंाल प्रदेशासंबंधी. ३. गूढ; न 
कळिारा. 
 
गौडमल्हार प . (संगीत) गायनातील एक राग. गानसमय हदवसार्ा हतसरा प्रहर. 
 
गौडणवद्या स्त्री. मंत्रतंत्र; जादूटोिा : ‘मन ष्ट्यारं्ी गौडहवद्या । राक्षसारं्ी वोडंबरी हवद्या ।’ –दास 
१०¿४¿३४.  

हव.  सारस्वत ब्राह्िार्ी जात. पहा : सारस्वत 
 
गौडसारंग प . (संगीत) हा राग कल्याि थाटातून उत्पन्न होतो. गानसमय हदवसार्ा हतसरा प्रहर. 
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गौडा प . पाटील, गावर्ा म ख्य अहधकारी. [क.] 
 
गौडारावािी स्त्री. (संगीत) तानसेन हा गौड ब्राह्ि असल्याने त्याच्या म्हिण्याच्या ध्र पद-पद्धतीस हे 
नाव पडले आहे. 
 
गौडी स्त्री. ग ळापासून काढलेली दारू. [सं. ग ड] 
 
गौडी स्त्री. (संगीत) एक राहगिी. 
 
गौडीरीणत, गौडीरीती स्त्री. एक संस्कृत शलैी; मोठमोठे समास असलेली रर्ना, लेखनशलैी. [सं.] 
 
गौि न. १. न्द्यनू; अभाव; त टवडा; कमीपिा. २. अपूिचत्व; हीनता. 

हव.  १. कमी प्रतीर्ा; हलक्या प्रतीर्ा; कमी महत्त्वार्ा; अप्रधान. २. आन कल्ल्पक; गौिभतू. ३. 
म ख्य नव्हे ते; द य्यम : ‘मूळबधंार्ें लक्षि । वज्रासन गौि । नामयासी ॥’ –्ा ६¿१९९. [सं.] 
 
गौिकल्प प . १. म ख्य झकवा प्रधान नसलेला हेतू झकवा उिेश. २. द य्यम ध्येय; हवकल्प; 
अन कल्प; प्रहतहनधीत्व. 
 
गौिपक्ष  प . १. कमजोर, खालच्या दजार्ा, अप्रधान पक्ष, बाजू (वाद, गोष्ी, प्रमेय यारं्ा). २. 
गौि कल्प. ३. (सामा.) हलका पक्ष, बाजी. 
 
गौिमुखन्याय प . तारतम्यार्ा हनयम (म ख्याम ख्य, मौहलक व अलंकाहरक, प्रधान व अप्रधान 
यातील) म ख्य पक्ष संभवत असताना गौि अंगीकारू नये, या अथी वापरतात. 
 
गौतमी स्त्री. गाय: ‘कन गौतमी देखता पंर्ानन । भयें कापंत र्ळर्ळा ।’-भहव ९¿१५७. 
 
गौप्य हव. १. गोप्य; गूढ; ग प्त : ‘परंत  ग ज तें जािावें । गौप्य आहे ।’ –दास ६¿२¿२०. २. ग प्त ठेवण्यास 
लायक; ग प्त गोष्, रहस्य. [सं. गोप्य] 
 
गौप्यस्फोट प . ग प्त गोष् बाहेर पडिे; एखादी ग प्त गोष् जाहीर करिे; रहस्य उघड करिे. 
 
गौमासी, गोमुखी  पहा : गोमाशी, गोमुखी : ‘त म्हा ंलागीहनहलआं गोमाहसया । तहर वारा ंजा कां ।’ –
हशव २१९. 
 
गौर स्त्री. पावचती; भवानी; देवी; गौरी. [सं. गौरी] गौर आििे-हा एक क ळार्ार असून यात (ज्येष्ठा 
गौरीर्ी स्थापना करिे. भारपद श द्ध षष्ठीला झकवा सप्तमीला नदी अगर ओढा याचं्या काठरे् पार् झकवा सात 
खडे पूजेसाठी आििे. गौर आििाऱ्या म लीने घरी येताना तोंडात पािी घेऊन मागे न पाहता म क्याने ते खडे 
(=गौर) देवापाशी आिून ठेवायरे् असतात व नंतर र्ूळ थ ंकायर्ी असते.) गाडग्यारं्ी गौर उभी करिे – 
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(तपेले झकवा तसले भाडें घेऊन त्याला नव ेल गडे नेसवनू व वर म खवटा झकवा खापरार्ी वळेिी बसवनू व 
दाहगने घालून मूती सजविे.) गौर उतरहविे –(भारपद श द्ध षष्ठी – सप्तमीला गौर आिायच्या हदवशी दोरे 
घ्यायरे् असतात. गिपती, क माहरका व म ंजा म लगा यारें् दोरे आठपदरी असतात व सवाष्ट्िीरे् आहि गौरीरे् 
सोळापदरी असतात. याप्रमािे दोरे घेऊन आठपदरी दोऱ्याला आठ व सोळापदरी दोऱ्याला सोळा अशा गाठी 
देऊन त्यात आघाडा, खोबरे, दूवा व रेशमी दोरा बाधंतात. नंतर ते दोरे हळदीने हपवळे करून गौरीप ढे 
ठेवतात व त्यारं्ी पूजा करून गळ्यात बाधंतात. मग दहीभातार्ा नैवदे्य दाखवनू गौर (स गड) एकीकडे 
ठेवतात.) गौर जागहविे-(गौरीच्या सन्द्मानाथच जागरि करिे.) गौर जेविे- (गौरीहनहमत्य सासरहून माहेरी 
आलेली सवाष्ट्ि जेव ूघालिे. यावळेी ग ळार्ी पोळी, गव्हल्यार्ी खीर व करंज्या करतात.) गौर बसहविे 
(श्राविाच्या पहहल्या श िवारी एका स गडात तादूंळ व हळक ं ड घालून वर वेळिी िंाकतात. मग त्यावर 
सोवळ्यार्ा खि झकवा र्ोळी घालतात.) गौर बोळहविे –((ज्येष्ठा गौर) दहीभात, करंजी ही हशदोरी व पूजेरे् 
सामान घेऊन, ज्या हठकािाहून गौरी (खडे) आिल्या त्या हठकािी जाऊन पूजा करून ओटी भरायर्ी 
असते. त्यानंतर हशदोरी आहि गौरीरे् खडे पाण्यात सोडायरे् असतात व काठर्ी वाळू घरी आिून ती सवचत्र 
टाकायर्ी असते.) गौर हलहहिे – (प्रथम स गड व मातीर्ी वळेिी यानंा काव लावनू ती वाळल्यावर र् न्द्याने 
नाक, डोळे, कान, तोंड इ. आकृती काढतात. शवेटी स गडाच्या तोंडावर रंगवलेली वळेिी बसवतात.) इ. 
हवधी प्रर्हलत आहेत. 
 
गौर प . खोल हवर्ार; झर्तन : ‘यारं्ी हर एकहवशन गौर करीत जािे.’-मइसा ३¿२०५. [फा.] 
 
गौर हव. मोठा : ‘हा मन गौरु हीन  प रता ।’ –रा्ा १५¿७५९. 
 
गौर प . बडंखोर; गवार लोक; प डं : ‘काहंन जाटारे् स्वार घेऊन गौर इर खीस आले होते.’ –पेद 
२३¿२०. 
 
गौर हव. १. गोरा; श भ्र; हनमचळ; स्वच्ि; (मािूस, विच, रंग-शरीरार्ा) २. तेजस्वी; काहंतमान. 
 
गौरकाय प . १. य रोहपयन मािूस. २. गोरी व्यक्ती : ‘गौरकाय व सरकार याहंवषयनर्ें त्यारें् 
पक्षपाहतत्व लोकाचं्या र्ागंले नजरेस आले.’ – अमृ ७¿२७१. [सं.] 
 
गौरखर  प . रानगाढव. 
 
गौरपरदास्त स्त्री. वास्तप स्त; हनगादानी : ‘यार्ी गौरपरदास्त करावी, याप्रमािें नजम दीखानानंन 
सेवकास समागमें नेऊन नसीबयारखानास हमरहवलें .’- पेद २८¿२१. [फा.] 
 
गौरणफकर स्त्री. मोठी काळजी : ‘तो स टेपयंत गौरहफकरर्ी जरुरत आहे.’ –श्रीयो १¿४७६. 
 
गौरमुख  न. इंग्रज : ‘त्याजवर काहंन गौरम ख येिार असे वतचमान आहे.’ − ऐलेसं ७०३४. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

गौरव प . न. १. मोठेपिा; भारदस्तपिा; मान्द्यता; सन्द्मान (काम, मन ष्ट्य यारं्ा). २. वजन; योग्यता. ३. 
सत्कार; मान; आदर; पूजा. (हि. करिे, ठेविे, राखिे). ४. डौल; थाटमाट; शोभा; बडेजाव; वैभव : ‘काय 
हा आरंभरंभेर्ा गौरव  ।’- ्ा ६¿४६२. [सं.] 
 
गौरव प . वजन; ग रुत्व; जडपिा. [सं.] 
 
गौरवगं्रथ प . (गं्रथ) एखादी व्यक्ती झकवा संस्था हहच्या सन्द्मानाथच प्रकाहशत करावयार्ा गं्रथ. या 
गं्रथात त्या व्यक्तीरे् झकवा त्या संस्थेरे् कायचकतृचत्व यासंबधंीरे् लेख प्रहसद्ध केले जातात. 
 
गौरवि  न. मोठेपिा देिे; सन्द्मान; सत्कार. 
 
गौरविे, गौरणविे उहि. १. मानसन्द्मान करिे; मोठेपिा देिे; आदराने वागविे; गौरव करिे. २. 
(ल.) अंगावर वस्त्र जळिे (जळिे शब्द अश भ आहे म्हिून त्याऐवजी). 
 
गौरवणचन्ह न. मानहर्न्द्ह; हबल्ला; प्रशल्स्तम रा. 
गौरववृणत्त स्त्री. सन्द्मान वेतन; हवद्यावतेन-मानधन. 
 
गौरवशािी हव. सन्द्माननीय; माननीय; आदरिीय; अग्रमानाहंकत; परमोत्कृष्; वैभवशाली. 
 
गौरवी हव. गौरवय क्त; आदरशील; सन्द्माननीय; सभ्य. 
 
गौरवी स्त्री. गौरी. 
 
गौरशी स्त्री. १. खोल र्ौकशी; बारीक तपास; सूक्षम परीक्षा : ‘आमर्ी गौरशी करून आ्ा होईल 
त्याप्रमािे वतचि केस हजीर आहों.’ –ऐस्फ ले ५२. २. (र् कीने) ऊर्मजत; सफच राजी; कौत क; गौरव : ‘आम्ही 
कामकाज केलें  हें धनी दृष्ीनें पाहून गौरशी करील म्हिोन आस्था होती.’- पया १००. 
 
गौरी प . (संगीत) एक राग. यारे् दोन प्रकार आहेत. औड व-षाडव. वादी ऋषभ व संवादी परं्म. 
गानसमय सायंकाळ. 
 
गौरी न. गायनार्ा एक प्रकार; पारध्यारे् गािे : ‘पारधी घाट वाये । साधावया गौरी गाये । तेथ हहरि 
ल ब्ध होये । आइकावया ॥’- ्ाप ७२०. पहा : गौरी 
 
गौरी स्त्री. १. गौर; पावचती; देवी; भवानी. २. ऋतू प्राप्त न िंालेली अहववाहहत म लगी; कन्द्या; क मारी. 
३. देवीच्या पूजेर्ा भारपद श द्ध पक्षातील जागर व उत्सव. (हि. जागहविे.) ४. गौरविार्ी स्त्री. [सं.] 
 
गौरी स्त्री. अश द्ध रक्तवाहहनी. [सं.] 
 
गौरी स्त्री. शिेार्ी गोवरी, हतर्ा त कडा, भ सकट इ. पहा : गवरी, गोवरी 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गौरीचा पेंड  भारपदात शतेारे् बाधं घालण्यासाठी खिलेली माती. ही माती फार हर्कट असते. या 
महहन्द्यात गौरीर्ा उत्सव असतो म्हिून हे नाव पडले. 
 
गौरीचा हळवा नार्िीर्ी एक जात. 
 
गौरीचे डोहळे, गौरीचे डोहाळे र्ैत्रात पडिारी पावसार्ी ब रब र. 
 
गौरीच्या फण्या एक वनौषधी. 
 
गौरीतृतीया स्त्री. र्ैत्र श द्ध तृतीया. 
 
गौरीफि न. एका काटेरी िं डपारे् खाण्यायोग्य फळ : ‘गौरीफल नामक शाक झकवा क्ष प…’ –
वनश्री ७१२. 
गौरीशंकर प . १. एकम खी रुराक्ष. २. कंठा; दािे (मोती). ३. हहमालयारे् एक हशखर. 
 
गौरीशंकर रुद्राक्ष जोडरुराक्ष. 
 
गौरीहर, गौरीहार प . १. हशवपावचती. २. वाल्ङ्नश्चय िंाल्यावर मंडपात वर येण्यापूवी वधूने हजर्ी 
पूजा करायर्ी ती पावचती (आहि शकंर). क ं भारी र्ार बोळकी व एक कळस अशा र्ार उतरंडी र्ार बाजूंना 
व मागच्या बाजूला मधोमध आिखी एक उतरंड माडंायर्ी असते. त्याचं्या मध्ये ध तलेल्या पाटावर ध तलेले 
तादूंळ ठेवनू त्यावर ठेवण्यात येते ती अन्नपूिा; गौरीहारारे् साहहत्य : ‘माहंडला गौरीहार ।’ –वसा ४६. (वा.) 
गौरीहर पूजिे, गौरीहार पूजिे – १. हववाहाच्या आधीर्ा एक हवधी; गौरीहाराच्या वळेी माडंलेल्या देवीर्ी 
परं्ामृती पूजा करिे व लग्न लागेपयंत हतला क ं क महमहश्रत अक्षता वाहत राहिे. २. (ल.) हशवासारखा पती 
हमळावा म्हिून हशव-पावचतीर्ी आराधना करिे. गौरीहार सुतणविे – गौरीहाराच्या प्रत्येक मडक्याच्या 
गळ्याभोवती स तारे् तीन फेरे घेिे. 
 
गौि हव. गोड; मध र : ‘वि त िें अहत आरुष बोल । पहर अमृताहूहन हदसती गौल ।’ – स्वाहद ६¿१¿२९. 
 
गौल्य, गौिता स्त्री. १. रुर्ी; गोडी : ‘हा ंगा साकर आहि दूध । हें गौल्य कीर प्रहसद्ध ।’-्ा ३¿२२६. २. 
मृद ता; माध री; मध रता (भाषिात) : ‘गौल्यता नाहन वर्नार्ी ।’- दास. १¿५¿१५. ३. गोड हमश्रि. 
 
गौल्यता  स्त्री. स बकपिा; स ंदरता (आकृती, अक्षर यारं्ी). [सं. गोल, गोलता] 
 
गौवि स्त्री. गवसिी; शरीर : ‘जे त्वगल्स्थगौवि मूढा ं। स्थूळब हद्ध’ – ्ा ९¿१८२. 
 
गौश्या हव. सापडलेले (अभचक). (माि). 
 
गौसिी, गौळि, गौळिवाडा, गौळा, गौळी पहा : ‘गव’ मध्ये 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
गौसायळ स्त्री. सायळ; अंगावर काटे असिाऱ्या साळूर्ी (जनावरार्ी) एक जात: ‘गौसायळ सामर 
। या नाव आहदभहूतका’ –दास ३¿७¿८. 
 
गौसी, गोसी स्त्री. परस्परसंबंध; साखळी : ‘आहि हवधयेंहरया ंगौसी । स्वभावें तंव भतूासन ।’ –्ा 
१४¿९३. 
 
गौहर प . मोती. [फा.] 
 
गौळ न. साठा : ‘कन ्ानार्ें गौळ : सनादेले’ –मूप्र ३८५. 
 
गौळ न. ग राखी : ‘त ज गौळे राहखती हृषीकेशी । शखेन वा ंगोक ळासन रहक्षलें  । - एभा ५¿१३. 
 
गौळि स्त्री. िंाडाच्या फादंीवर गवतारे् लोंबते घरटे हवििारा प्रािी: ‘गौळिीनें केला खोपा अवघड 
िंाडावरी ।’ –लोसामा ५¿२८४. 
 
गौळवाडा प . गाई, म्हशी साभंाळण्यासाठी बाधंलेली जागा. 
 
गौंड, गौंडी  प . न. स्त्री. ग रारं्ा मागच, पहा : गोवंड 
 
गौंडरी टोपी केवळ सलम्यारे्, कलाबतूरे् भरतकाम असलेली टोपी. 
 
गौंडा प . झभत बाधंिारा कारागीर; गवडंी. 
 
गौंडुकी  स्त्री.  एक प्रकारर्ा कर. (गो.) 
 
नयाज स्त्री. १. बैलाच्या गळ्यातील घंटा झकवा ठोकडा (मधली लोखंडी घंटा) हजच्यात बाधेंलेला 
असतो ती दोरी; बलैाच्या गळ्यातील घाट. 
 
नयान पहा: ज्ञान 
 
नयान, नयानदास  न. ग न्द्हे करिाऱ्या लोकारें् घरफोडीरे् (पळी, बत झा यासारखे सहापासून अठरा इंर् 
लाबंीरे्) एक हत्यार. 
 
नयानबा  प . १. वारकरी लोक ्ानदेवारं्ा भल्क्तभावाने उल्लेख करतात ते नाव. २. (ल.) 
सवचसामान्द्य मािूस. 
 
नयानबाची मेख अहतशय कठीि प्रश्न; ममच. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नयारमी  स्त्री. म सलमानानंा देण्यात येिारी हखर्डी : ‘खंडेराव महाराजानंन प्रत्येक म सलमानास 
ग्यारमी देण्यार्ी पद्धत स रू केली.’ –्ामं १¿१¿१९३६. 
 
नयारंटी  स्त्री. हमी; जामीनकी. [इं.] 
 
नयाणरसन प . फौजबदं ठािे; सैन्द्यारे् ठािे; बदंोबस्तासाठी फौज ठेवण्यारे् हठकाि; हशबदंी. [इं. 
गहॅरसन] 
 
नयािन प . पातळ, प्रवाही पदाथच मापण्यारे् एक कैली माप. हे सामान्द्यतः सहा मोठ्या बाटल्याएंवढे 
असते. स मारे साडेर्ार हलटर. [इं. गलॅन] 
 
नयािी स्त्री. (म रि) म रापाट; ठसेपाट; ग्रहथत म रापात्र; ल्स्टकमध्ये ज ळहवलेला मजकूर, स्टीक 
भरल्यानंतर उतरून (काढून) ठेवण्यारे् साधन. [इं. गलॅी] 
नयािीपु्रफ न.  कच्चे म हरत; कच्चा िाप; श द्ध करण्यार्ा िापील खडा; ठसेपाटार्ा िाप. [इं. 
गलॅी] 
 
ग्र 
 
ग्रथिे, गं्रथिे उहि. १. अथान संधानपूवचक अनेक वाक्ये एकत्र ग ंफिे, बाधंिे, ज ळविे, रर्िे (पद्य, 
कहवता); गं्रथरर्ना करिे, गं्रथ संपादिे : ‘जें मी संजात गं्रथलों देख । आर्ायें कन ॥’ – ्ा १८¿१७७०; २. 
ग ंफिे; ओविे (प ष्ट्पादी). ३. एकहत्रत करिे; ज ळविे. [सं. ग्रथन] 
 
ग्रथन, गं्रथन न. ग ंफि; ज डि; बाधंिी; रर्ना : ‘आहि मािंें तव आघवें । ग्रथन येिेहर् भावें ।’ –्ा 
१३¿३२९. [सं.] 
 
ग्रणथत हव. ग्रथन केलेले; ग ंफलेले; ज ळहवलेले; रर्लेले. [सं.] 
 
ग्रसिे उहि. हगळिे; घेरिे; आच्िादिे; व्यापिे : ‘तो ग्रहसला महामोहें । कालसपे ॥’ –रा्ा २¿७०. पहा 
: ग्रासिे 
 
ग्रसनी स्त्री. (वै.) १. घसा. २. इतर प्राण्यात तोंड व अन्ननहलका यानंा जोडिारा भाग. 
 
ग्रसनी गंणडका (वै.) घशाच्या भागातील रे्तापेशीसमूह. 
 
ग्रणसत, ग्रस्त हव. १. हगळलेले; खाल्लेले. २. अक्षर, पद गाळून उच्चारलेले; गाळलेले. ३. (ल.) 
हगळंकृत केलेले; घालमेल, अफरातफर केलेले. ४. व्यापलेले. ५. हरवलेला; धरलेला; पीडलेला, त्रस्त 
िंालेला अशा अथी समासात योजतात. जसे :- द ष्ट्काळग्रस्त, पूरग्रस्त. [सं. ग्रस्=भक्षि करिे] 
 
ग्रस्तास्त प . ग्रहि असतानार् (ते स टण्यापूवी) सूयच झकवा र्रं मावळिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
ग्रस्तोदय प . ग्रहि असताना सूयच झकवा र्ंर यारं्ा होिारा उदय. 
 
ग्रह प . घेिे; स्वीकार; अंगीकार; धरिे. [सं.] 
 
ग्रह प . १. र्रं झकवा सूयच यारें् ग्रहि. (राहूकेतूकडून) २. सूयाभोवती हफरिारा गोल (पृर्थ्वी, ब ध, 
श ि, ग रु, मंगळ इत्यादनर्ा); ज्योहतषशास्त्राप्रमािे हे ग्रह (सूयासह) नऊ आहेत. (सामा.) कें रस्थ, उष्ट्ि व 
दैदीप्यमान पदाथाभोवती हफरिारा, कमी उष्ट्ितेर्ा परप्रकाहशत गोल. ३. एक प्रकाररे् हपशार्, हगरा : ‘जैसा 
ग्रहातें परं्ाक्षरी । अन मानी का ं॥’ –्ा २¿८५. (यापासून ल.) व्याधी, उपाधी, पीडा इ.; तापदायक मािूस; 
खनपटीला बसिारा, पाठीला लागिारा इ. [सं.] 
 
ग्रह प . १. कल्पना; भावना; मत. २. उमज; समज; ब द्धी; अथचग्रहि अथचबोध; धारिा; समजूत. 
[सं.] 
ग्रह प . हर्काटी. 
 
ग्रह प . १. मगर; २. एक मोठा मासा; ग्राह : ‘गज सरोवरन ग्रहग्रस्त; हस्त्रयापं त्रन साहंडला जीत ।’ –
एभा १२¿८५. [सं.] 
 
ग्रह प . (संगीत) १. तालाच्या आरंभार्ी मात्रा. अथात तालार्ी सम. २. भरतम नननी हदलेल्या 
जाहतलक्षिाप्रमािे गीतारंभी उठाविीला जो अंशस्वर असतो तो. यारे् र्ार प्रकार आहेत : सम, अतीत, 
अनागत व हवषम. [सं.] 
 
ग्रहकंुडिी स्त्री. परं्ागंातील ग्रहाचं्या दशा दाखहविारी आकृती. 
 
ग्रहगणित न.  ग्रहाचं्या गतीहवषयीरे् गहित. 
 
ग्रहगणत, ग्रहगती  स्त्री. (ज्यो.) १. ग्रहारं्ी गती. २. ग्रहारं्ा हवहशष् पहरिाम (म ख्यत्व ेमािसारे् 
भहवष्ट्य पाहताना). [सं.] 
 
ग्रहचार प . सूयच झकवा इतर ग्रह यारं्ी गती, भ्रमि. 
 
ग्रहजप प . ग्रह प्रसन्न होण्यासाठी त्या ग्रहाच्या मंत्रार्ा करायर्ा जप. 
 
ग्रहज्योणतष न. पहत्रकेतील ग्रहाचं्या हालर्ालनवरून भहवष्ट्यकाळात घडिाऱ्या गोष्ी सागंिारे शास्त्र. 
 
ग्रहि न.  घेिे; स्वीकारिे; अंगीकार; आत्मसात करिे. उदा. हवषयग्रहि; स्वादग्रहि इ. (हि. 
करिे). [सं.] 
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ग्रहि न. दोन आकाशस्थ गोलामध्ये हतसरा येऊन एक अदृश्य होिे. सूयाच्या आड र्रं आल्याम ळे झकवा 
र्रंावर परृ्थ्वीर्ी िाया पडल्याम ळे जे सूयच-र्रं झबबारे् आच्िादन होते ते; पूिच (खग्रास), खंडग्रास व 
कंकिाकृती असे ग्रहिारे् प्रकार होत. स मारे १८ वष ेव १० महहन्द्यानंी प न्द्हा तीर् ग्रहिे येतात. (वा.) ग्रहि 
िागिे १. र्ंरसूयार्ी झबबे िायेने आच्िाहदत होिे. २. (ल.) संकटग्रस्त होिे. ग्रहि सुटिे -१. ग्रहिार्ी 
ल्स्थती संपिे. ३. (ल.) संकटावस्थेतून म क्त होिे: ‘ग्रहि स टले.’ –लोहटकेले २¿९८. 
 
ग्रहिपट प . क ं डली; जन्द्मपहत्रका : ‘मग वाहर्ला ग्रहिपट । सत्यभामेर्ा ॥’ –कथा ५¿२¿१७. 
 
ग्रहिफळ न. ग्रहिकालार्ी फलज्योहतषावरून हनघिारी भहवष्ट्ये. 
 
ग्रहिशग्क्त, ग्रहिशक्ती, ग्रहिक्षमता स्त्री. हवषय आकलन करण्यार्ी शक्ती, पात्रता. [सं.] 
 
ग्रहिशीि हव. नवीन कल्पना, हवर्ार इ. ग्रहि करण्यास, घेण्यास तत्पर. 
 
ग्रहिशौच न. ग्रहिकाळात मानलेली अस्पशृ्यता. [सं.] 
 
ग्रहिी स्त्री. १. संग्रहिी; रक्ताहतसार; रक्ती हगवि. २. लहान आतडे. ३. शरीरातील उष्ट्िताप्रसारक 
व रै्तन्द्योत्पादक भाग, धमनी. 
 
ग्रहिीय  हव. घेिे, स्वीकारिे, ताबा घेिे, पकडिे वगैरेंसाठी योग्य; ग्राह्य. पहा : ग्रहि [सं.] 
 
ग्रहदशा  स्त्री. मन ष्ट्याहदकानंा प्राप्त होिारी श भाश भ फलसूर्क सूयादी ग्रहारं्ी दशा, दृष्ी, 
अवस्था, काल; वाईट काल. 
 
ग्रहदान  न. नवग्रहानंा प्रसन्न करण्यासाठी ब्राह्िाला द्यायरे् दान. 
 
ग्रहपीठ  न. ग्रहमख करण्यासाठी नवग्रह देवता माडंण्यार्ा पाट, र्ौरंग. 
 
ग्रहपीडा, ग्रहबाधा स्त्री. १. प्रहतकूल ग्रह झकवा ग्रहयोग यापासून उत्पन्न होिारे द ःख, दाहरद्र्य 
आजारीपि इ. २. भतूहपशार्बाधा. 
 
ग्रहबि  न. हववहक्षत राशीला ग्रहारं्ी अन कूलता (हववाह, उपनयन, मंगल कृत्य 
करण्याहवषयी). 
 
ग्रहमंडळ न. ग्रहगोल; सवच ग्रहारें् र्ि. 
 
ग्रहमुख-यज्ञ प . ग्रहानंा अन कूल करून घेण्यासाठी ग्रहाचं्या प्रीत्यथच करायर्ा य्; ग्रहशातंी; 
नवग्रहानंा उिेशून करायर्ा होम; हा होम हववाह, म ंज व इतर शातंीच्या प्रसंगी करतात. 
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ग्रहमैत्री  स्त्री. ग्रहारं्ी परस्पराशंी मतै्री; वधूवराचं्या पहत्रकारं्ा मेळ; पहत्रका ज ळिे, पटिे. राशीरे् 
स्वामी सात असल्याने, ज्या राशीत नवरी जन्द्मली आहि ज्या राशीत नवरा जन्द्मला, त्या दोन्द्ही राशनर्ा स्वामी 
एक असिे झकवा एकमेकानंा अन कूल असिे. 
 
ग्रहमोक्षणवचक्षि  हव. (संगीत) ग्रह व न्द्यास यारें् हनयम जाििारा. 
 
ग्रहयोग  प . श भाश भदायक ग्रहारं्ा योग, ल्स्थती. 
 
ग्रहवैर न. १. ग्रहारें् शत्र त्व. २. पहत्रका न जमिे. 
 
ग्रहशांणत, ग्रहशांती स्त्री. ग्रहमख; ग्रहय्; प्रहतकूल ग्रहाने पीडा देऊ नये म्हिून करायरे् धार्ममक 
कृत्य. 
 
ग्रहसाधन न. १. (कोष्क, गहित झकवा द र्मबि इ. यंते्र याचं्या साह्याने) ग्रहदशरे्ा हनश्चय; ग्रहारें् 
स्थळ व गती यारें् शोधन; ग्रहारें् वेध घेिे. २. ग्रहारं्ी आराधना. 
 
ग्रहसारिी स्त्री. अम क ग्रह अम क ठाकािी आहे यार्ा हनश्चय करण्यार्ी गहिते झकवा कोष्के; 
ग्रहसाधनारे् गहित. 
 
ग्रहस्त, ग्रहस्थ प . ग्रहावर राहिारा. र् कीने ‘गृहस्थ’=क ट ंबवत्सल या अथी वापरला जातो. 
(ग्रह+स्थ=ग्रहावर राहिारा. गृह+स्थ=घरात राहिारा; प्रापहंर्क.) 
 
ग्रहस्वर  प . (संगीत) प्रत्येक जाहतगायनास ज्या हवहशष् स्वरापासून स रुवात करावी लागते तो 
स्वर. 
 
ग्रहीता प . घेिारा; स्वीकारिारा; जो घेतो तो; ज्याला हमळते तो. 
 
गं्रथ प . १. अथचपूिच वाक्यारं्ी हवहशष् प्रकारर्ी संगतवार रर्ना; पोथी, प स्तक (गद्य झकवा पद्य 
यारें्). २. (ल. व शब्दशः) ग ंफिी; ज ळविी; जोडिी; संपादिी. ३. प स्तक; भाग; अध्याय; पहरच्िेद इ. ४. 
बत झीस अक्षरारें् वृत झ झकवा वृत झार्ी ओळ : ‘व्यासकृत महाभारत लक्षगं्रथ प्रहसद्ध हा भारी ।’ –मोआहद १¿९. 
(एका अन ष् भात ३२ अक्षरे असतात व अन ष् भालाही गं्रथ म्हितात त्यावरून ३२ र्ी संख्या). ५. (ल.) 
योजना; बेत; कट; मसलत : ‘बाळोबा आहि भाऊ हा सगळा एक गं्रथ आहे.’ –अस्तंभा ९६. ६. प्रसंग; गोष्; 
हकीगत (व्यवहार इ संबधंी). ७. परार्ा कावळा; एवढ्यारे् एवढे करिे; हवस्तार. ८. अथच; संगती : ‘त्यानंी 
राजीनामा का ंहदला यार्ा गं्रथ लाविे कठीि.’ –के २७¿५¿३०. ९. अकाडंताडंव; क ं भाडं. १०. स्मरहिका. 
[सं. ग्रथ्=रर्िे] (वा.) गं्रथ आटोपिे – (काम) संपिे; (कायच) नाश होिे; (मािूस) मरिे : ‘पि आमच्या 
द दैवाने सवचर् गं्रथ आटोपला.’ –भयंकर हदव्य. गं्रथ करिे – बाऊ करिे; क्ष ल्लक गोष्ीला उगार् महत्त्व 
देिे. गं्रथ िागिे – अथच समजिे. गं्रथ िाविे – हवशषे प्रसंगाने अथवा हवशषेतः र्ात मासात रामायि, 
महाभारतासारख्या मोठ्या गं्रथारे् वार्न करिे; (ल.) एखाद्या हवषयार्ी अनावश्यक दीघच र्र्ा करिे. 
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गं्रथकता, गं्रथकार प . प स्तक तयार करिारा, रर्िारा कवी; लेखक. 
 
गं्रथकदडी स्त्री. १. (हवशषेतः) साहहत्य सम्मेलन प्रसंगी महत्त्वाच्या गं्रथारं्ी पालखीतून काढलेली 
शोभा यात्रा. २. झदडीपताका; प्रभात फेरी; हमरविूक 
 
गं्रथन न. हि. ओविे; हवििे; जोडिे; गोविे; ग ंफिे. 
 
गं्रथपंचक न. (हि.) पहवत्रशास्त्रातील पहहली पार् प स्तके. ही मोश ेयाने हलहहल्यारे् मानतात. 
 
गं्रथपाि प . (गं्रथ) गं्रथालयार्ा प्रम ख अहधकारी. गं्रथारं्ी व्यवस्था ठेविारी व गं्रथालयार्ा कारभार 
पाहिारी व्यक्ती. 
 
गं्रथप्रस्ताव प . गं्रथार्ा प्रारंभ. 
गं्रथप्रामाण्य न. धार्ममक झकवा कायद्याचं्या गं्रथात हलहहलेले प्रमाि, आधारभतू झकवा खरे मानिे : 
‘ब हद्धस्वातंरयाच्या ऐवजी गं्रथप्रामाण्य… हे समाजहनयमनारे् आधार होते.’ –हशलेसं (प्र.) ३३. 
 
गं्रथरूपदशयन न. (गं्रथ.) गं्रथारं्ी पृष्ठे, हर्ते्र, नकाश,े आकार. माहहती. 
 
गं्रथसाहेब प . हशखारं्ा धमचगं्रथ. 
 
गं्रथसूणचकार प . (गं्रथ.) गं्रथसूर्ीर्ा कता, संकलक, संपादक. गं्रथारं्ी, विचिमान सार यादी तयार 
करिारी व्यक्ती. 
 
गं्रथसूची  स्त्री. प स्तके, हनयतकाहलके, अहवाल इत्याहदकारं्ी विचिमान सार केलेली यादी. 
 
गं्रथायंत  न. गं्रथार्ा मूलभतू हेतू झकवा ध्येय : ‘आहि मािें तंव आघवें । गं्रथायंत एिेहर् भावें । जें 
त म्ही संती होआवें । -्ा १३¿३२८. 
 
गं्रथािय  न. १. गं्रथ, प स्तके, हनयतकाहलके इ. वार्नासाठी झकवा अभ्यासासाठी जेथे ठेवली 
जातात असे हठकाि. २. हनरहनराळ्या प्रकारच्या प स्तकारं्ा संग्रह. ३. हर्त्रपट, हर्त्रपट्टी, ध्वहनम हरका, 
ध्वहनपट्टीका इत्यादनर्ा संग्रह. 
 
गं्रथाियशास्त्र न. (गं्रथ.) गं्रथालयाचं्या व्यवस्थापनारे् शास्त्र. 
 
गं्रणथक हव. गाठीर्ा; ज्यात अंगावर गाठी उठतात असा (रोग). 
 
गं्रणथक संणन्नपात  ज्या तापात साधं्याच्या जागी गाठ येते असा ताप, ज्वर; प्लेग : ‘म ंबईतील भयंकर 
साथीर्ा ताप ब्य बाहनक फीव्हर झकवा गं्रहथक सहन्नपात…’ –लोहटकेले १¿१¿५७४. 
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गं्रणथका  स्त्री. बरगडीरे् हाड : ‘मेरु शोभला हनजपषृ्ठीर्ा किा । र्ौदा लोकेसन गं्रहथका जािा ।’ 
–स्वाहद ७¿४¿२०. 
 
गं्रणथमोचक प . र्ोर; गाठोड्ार्ी गाठ सोडून माल पसार करिारा. 
 
गं्रणथरस  प . (वै.) अंतःस्त्रावी गं्रथीपासून हनमाि होिारे रासायहनक रव्य. 
 
गं्रणथरोग प . अंगावर गाठी गाठी उठिारा रोग. 
  
गं्रथी, गं्रणथका स्त्री. १. गाठ. २. लाकडावरील गाठ. ३. वते, बोरू यारं्ी गाठ, संधी, पेरे. ४. (ल.) 
शरीरारे् साधें. ५. बधंन; संबधं; नाते; लागाबाधंा (लग्न इ. र्ा). ६. (ल.) घोटाळा; ग ंताग ंत; गळफाटा; 
फासटा; ग ंतहवण्यारे्, गोवण्यारे् कोितेही कारि. जसे :- मोह – माया – संशय – अ्ान - गं्रथी : ‘मा मी 
हवर्श्ेर्श्रु भेटे । आहि जीवगं्रथी न स टे ।’ –्ा १८¿१४०४. ७. गळू; उठािू; वाघिा. ८. (वै.) शरीरवाढीसाठी 
काही हवहशष् रव्य स्त्राव हनमाि करिारा शरीरातील अवयव. [सं. ग्रथ्=बाधंिे] 
 
गं्रथी प . हशखाचं्या धमचगं्रथावर प्रवर्न करिारी व्यक्ती. 
 
गं्रथी स्त्री  गंड. 
 
गं्रथीवज्र  न.  पोलादार्ा एक प्रकार. 
 
गं्रथोपजीवी हव. १. गं्रथ हलहून (रर्ून) पोट भरिारा. २. गं्रथ आर्रिात आििारा : ‘आहि 
गं्रथोपजीहवये । हवशषेन लोकन इयें ।’ –्ा १८¿१८०१. [सं.] 
 
ग्रानाईट, गॅनाईट प . एक प्रकारर्ा दगड. यात स्फहटक, र्रंकातं व अभ्रक हे हभन्न प्रमािात 
हमहश्रत असतात. हा दगड फार कठीि व हटकाऊ असतो. झहद स्थानात प ष्ट्कळ हठकािी हा सापडतो. [इं.] 
 
ग्राफाइट, गॅ्रफाइट न. (भशूा.) काबचनर्ा स्फहटकरूपातील अत्यंत मृदू प्रकार. 
 
ग्राम प . १. गाव; खेडे. २. गावातील प्रम ख झकवा माननीय मािूस. ३. अरेराव, कर्ाट्या, जरब 
बसहविारा, कर्ाटीत धरिारा मािूस. ४. जमाव; सम दाय : ‘म तेहहना ऐसा वागे । ग्राम कमेहदयारं्ा ।’ –
यथाहद ३¿९२. (समासात) इंहरय – ग ि – प ण्य – भतू – स्वर - ग्राम : ‘इंहरयग्रामावरी येिेंहर् नाहन ।’ –
्ा ५¿१०५. [सं.] 
 
ग्रामकंटक, ग्रामकुठार प . स्त्री. गावग ंड; गावर्ी पीडा, ब्याद; द ष् मािूस. 
 
ग्रामकी  स्त्री. गावजोशी झकवा पाटील इ. रे् काम; गावकी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग्रामकेसरी, ग्रामकसह प . १. गावातील क ते्र : ‘ह्या ग्रामझसहाहर्या ठायन । -्ा १३¿६८१. २. (उप.) 
भेदरट मािूस; गावात फ शारकी मारिारा. 
 
ग्रामकोळ प . गावड कर : ‘या ग्रामकोळार्ा ठाइ । जैसा हमळिी ठाओ नाहन ।’ –्ा १३¿६७९. 
 
ग्रामखचय प . १. गावर्ा खर्च. २. फ कट झकवा हवनाकारि खर्च; ज्यार्ा मोबदला नाही असा 
खर्च. 
 
ग्रामचर  हव. असभ्य गोष्नर्ी आवड असिारा. 
 
ग्रामजाणत स्त्री. वज्यावज्यच स्वरावंरून ठरहवलेला रागारं्ा हवभाग : ‘श्र हत स्वर ग्रामजाहत –गमक 
।’ –रुस्व ३४६. 
 
ग्रामजोशी, ग्रामज्योणतषी  प . गावर्ा जोशी. हा परं्ागं सागंिे, पहत्रका पाहिे, म हूतच काढिे इ. 
कामे करतो : ‘आधन होता ग्रामजोशी । राज्यपद आलें  त्यासी । त्यार्ें झहडिें राहीना । मूळ स्वभाव जाईना ॥’ 
–त गा. 
 
ग्रामज्य  न. शरीरस ख; मथै न; स रत िीडा : ‘ग्रामज्य आठव ेहर्त झन ।’ –दास. २¿५¿२८. 
 
ग्रामिी  प . १. पाटील; गावार्ा म ख्य. २. (लौहकक) गावग ंड, र्ावट, वाईट, क टाळ्या, 
पीडादायक मािूस; ब्याद : ‘रामनामें हववर्मजत ग्रामिन बोहलजे तें ग्राम्य गीत ।’ –एभा ८¿१६९. ३. गावर्ा 
महार. 

स्त्री.  क टाळकी; गावकी. पहा : ग्राणमिी : ‘आहनत्य ग्रामिी मस्ती सदा ।’ –दास २¿३¿६.  
हव.  म ख्य; श्रेष्ठ; प्रम ख. 

 
ग्रामिी  प . ज्या व्यक्तीवर ग्रामण्य म्हिजे बहहष्ट्कार घातला आहे अशी व्यक्ती : ‘ब्राह्ण्य धमच 
संस्थापक आपि आहा त्यापेक्षा ंजे असे ग्रामिी आहेत यार्ी प री र्ौकशी जाहाल्याहशवाय म क्तपत्र होऊं नये.’ 
–मइसा २१¿२२०. [सं. ग्राम] 
 
ग्रामिीक न. हरामखोरपिा. पहा : ग्रामिी, ग्राणमिी : ‘तरी जी पाहता ंहेही ग्रामहिक हदसोहन 
येतसे कन हनष्क ।’ –साहद १२¿२¿१०८. 
 
ग्रामण्य  न. १. म ख्यतः जातीसंबधंीर्ा झकवा इतर गावकीर्ा तंटा, खटला. २. बहहष्ट्कार. ३. 
जातीच्या खटल्यासंबधंी र्ौकशीसाठी भरिारी ग्रामसभा; जातगंगा. 
 
ग्रामत्रय  प . (संगीत) सप्तस्वरातंील म ख्य तीन अवधी. यारे् प्रकार तीन. षड्जग्राम, मध्यमग्राम 
व गाधंारग्राम. सात स्वरारं्ा समूह. 
 
ग्रामणथल्लर न.  गावातील लहानसे तळे, डबके. 
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ग्रामदान न. गावातील सवच जमीन भहूमहीनानंा वाटण्यासाठी देिे : ‘भदूानानंतर हवनोबानंी 
ग्रामदान र्ळवळ हाती घेतली.’ –नौतेने २४५. 
 
ग्रामदुगा स्त्री. गावर्ी क लदेवी, भवानी; ग्रामाहधकाहरिी देवता. 
 
ग्रामदेव, ग्रामदेवता, ग्रामदैवत प . स्त्री. न. १. ग्रामाहधकारी, ग्रामाहधकाहरिी; गावर्ा क लदेव, क लदेवी. 
२. या देवतेच्या खर्ासाठी इनाम हदलेली जमीन, उत्पन्न, ग्रामदेवीर्ी जमीन. 
 
ग्रामधमय  प . गावरे् धार्ममक हवधी, हनयम, र्ालीरीती इ. परंपरेने र्ालत आलेला गावर्ा धमच. 
 
ग्रामनेत्र  न. (ल.) महार; गावर्ा जागल्या. 
 
ग्रामपशु, ग्रामपशू प . मािसाळलेले जनावर. [सं.] 
 
ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम संस्था स्त्री. गावर्ी सवच व्यवस्था पाहिारी संस्था; ग्रामस्वराज्य. 
राज्यशासनाच्या कायद्यान्द्वये गावच्या लोकानंी हनवडून हदलेली हवहशष् अहधकार असलेली संस्था. 
 
ग्रामकबदुटी स्त्री. खेड्ातील गल्ली, हबदी : ‘तव ते गोधनें ग्रामझबद टी । अपार मौळी असती र्व्हाटी ।’ 
–नव १३¿११५. 
 
ग्रामयाजक प . गावर्ा उपाध्याय; ग्रोमोपाध्याय. 
 
ग्रामराज्य न. गावार्ा कारभार गावानेर् करिे : ‘आजरे् स्वतंत्र भारतारे् अथचकारि…ग्रामराज्य 
स्थापण्यास अन कूल नाही.’ –हवर्ार १२७. 
 
ग्रामिेखक प . क ळकिी : ‘ग्रामलेखक ते स्थळन ।’ –हनमा (आत्मर्हरत्र १¿१०१). 
 
ग्रामणवकास प . आध हनक तंत्र्ानाच्या सहाय्याने खेड्ारं्ी स धारिा. 
 
ग्रामणवखो प . गावात सवांना उपलब्ध असिारा भोग. 
 
ग्रामणशक्षि न. १. खेडेगावामध्ये राहिाऱ्या लोकारं्ी पहरल्स्थती, गरजा व समस्या लक्षात घेऊन 
आखलेली हशक्षिपद्धती. २. खेडेगावातील अध्ययन-अध्यापनार्ी तत्त्व ेआहि पद्धती यारं्ा हवर्ार करिारे 
शास्त्र. 
 
ग्रामसभा स्त्री. गावातील प्रहतहष्ठत लोकारं्ी हवशषे कारिासाठी िंालेली बठैक. 
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ग्रामसेवक, ग्रामसेणवका गावाच्या हवकासासाठी शासनाने आखलेल्या योजनेत ग्रामीि स्तरावर काम 
करिारे स्त्री-प रुष. यानंा योग्य प्रहशक्षि देऊन प्रहशहक्षत केले जाते. [सं.] 
 
ग्रामस्त, ग्रामस्थ  प . गावात राहिारा; गावर्ा रहहवासी; गावकरी. 
 
ग्रामस्वराज्य पहा: ग्रामराज्य 
 
ग्रामाचार पहा : ग्रामधमय 
 
ग्रामाणधकार, ग्रामाणधकारी प . गावासंबधंी अहधकार; तो गाजहविारा मािूस, अहधकारी; 
गावकामगार. 
 
ग्रामाणधपती, ग्रामाणधपणत, ग्रामाणधपती प . पाटील : ‘ग्रामाहधपहतरूपें श्रीरघ वीरें जाि ।’ –सप्र 
२¿३४. [सं.] 
ग्राणमिी  स्त्री. हरामखोरी; र्हाडी इ. पहा : ग्रामिीक 
 
ग्रामीि हव. खेड्ासंबंधीर्ा; खेड्ातील जीवनासंबंधीर्ा. 
 
ग्रामीि भाषा खेड्ापाड्ात बोलली जािारी, प्रमािभाषेपासून वगेळी पि हतच्याशी संबहंधत परंपरागत 
भाषा. 
 
ग्रामीि णवद्यापीठ ग्रामीि हवभागार्ा सवांगीि हवकास हे ध्येय लक्षात घेऊन आवश्यक त्या 
्ानशाखाचं्या उच्च अभ्यासिमारं्ी सोय असलेले ग्रामीि पहरसरातील हवद्यापीठ. 
 
ग्रामीि साणहत्य खेड्ातील लोकाचं्या जीवनासंबधंीरे् तेथील बोलीभाषेत केलेले लेखन. 
 
ग्रामोद्योग प . अव. १. यंत्रय ग येण्यापूवी गावातील काराहगराकंडून झकवा सामान्द्य 
लोकाकंडून केला जािारा सूतकताई, कापड हवििे यासंारखा धंदा : ‘याहंत्रकीकरिार्ी िंळ सवांत प्रथम 
ग्रामोद्योगानंा लागली.’ –भादा १९. २. ग्रामजीवनाला, तेथील स्थाहनक पहरसराला, तेथील साधनसाम ग्राला 
स संगत असे उद्योग. ज्या उद्योगाच्या हवकासाला तेथे नैसर्मगक अन कूलता असते असे पूरक वा सहायक 
होिारे उद्योग. 
 
ग्रामोपाध्याय प . गावर्ा उपाध्याय; ग्रामजोशी. पहा : ग्रामयाजक 
 
ग्रामोफोन  प . फोनोग्राफ; ज्यात ध्वहनम रि केलेली तबकडी हफरवनू वाजवता येते असे यंत्र. 
 
ग्राम्य हव. १. खेड्ात उत्पन्न िंालेले झकवा गावासंबंधी. २. गावठी; गावरािी; गावढंळ; खेडवळ. ३. 
मािसाळलेला (पशू). ४. लागवडीने उत्पन्न केलेले (शतेीरे् उत्पन्न). ५. प्राकृत व इतर देशी (भाषा). ६. 
अश्लील; अहशष्; असभ्य. ७. अहतशय हवषयासक्त. [सं.] 
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ग्राम्यगीत न. १. अश्लील पद, लाविी, २. खेडवळ गािे, पवाडा इ. [सं.] 
 
ग्राम्यधमय प . संभोग. 
 
ग्राम्यस्त्री  स्त्री. वशे्या; राडं : ‘ग्राम्यहस्त्रयारें् संगतन जािें ।’ –एभा ८¿१३९. 
 
ग्राम्यािाप प . १. खेडवळ गप्पागोष्ी. २. लाविी; शृगंाहरक कहवता. 
 
ग्राव प . १. धोंडा, दगड : ‘म खें फाहडती ताहडती ग्रावधोंडा ।’ –म रामा, य द्धकाडं ११४. २. मेघ. ३. 
पवचत : ‘ग्रावाग्राह हन भतूलन उतरली ते स्विचदी सत्वरी ।’ –वैराग्यशतक ६८. [सं. ग्रावन] 
 
ग्रावस्तोता प . सोमवल्ली वाटण्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या दगडार्ी प्राथचना करिारा य्ातील 
सोळा ऋल्त्वजापंैकी एक : ‘होता मतै्रावरूि पोता । अिावाक ग्रावस्तोता ।’ –म आहद १०¿७४. [सं.] 
ग्रावा प . दगड. [सं. ग्रावन] 
 
ग्रास प . १. घास; अन्न. २. गट्ट करिे; हगळिे. ३. ग्रहि झकवा ग्रहि लागलेला भाग. ४. राज्य, 
संस्थान, सरदारी वडील म लाला हमळते म्हिून धाकट्या म लाला इतमाम र्ालहवण्यासाठी हमळतो तो ऐवज. 
५. नाश : ‘ग्रासातेंही ग्रासूहन प रता ।’ –्ा १५¿५५०. [सं.] (वा.) तोंडाचा ग्रास नेिे, तोंडाचा ग्रास काढिे -
काम प रे होत आले असताना त्यार्ा नाश होिे, करिे; आयत्या वेळी कायच हबघडिे, हबघाड करिे. 
 
ग्रासिे सहि. १. हगळिे; गट्ट करिे. २. लार् घेिे; अफरातफर करिे. ३. (ल.) व्यापिे; आच्िादिे 
(ढगाने आकाश, राहूने र्रं-सूयच). ४. (ल.) गंजिे (एखादी धातू); एखाद्या पदाथाने खाल्ली जािे; (वाळवीने 
लाकूड, गंजाने लोखंड इ.); कीट होिे. ५. हनरुत झर करिे; क ं हठत करिे; गहतहीन करिे. ६. नाश करिे : 
‘ना तरी अज चना मी काळ  । आहि ग्राहसजे तो मािंा खेळ  ।’ -्ा ११¿४९१. ७. (काहनच्या मते) त्रासहविे; हपडिे; 
िळिे. [सं. ग्रास, ग्रसन] 
 
ग्रासनणिका स्त्री. (वै.) गलनाल; घशापासून जठरापयंतर्ी मासंल नहलका. 
 
ग्राह प . १. नि; मगर; स सर. २. पािहत झी. ३. (सामा.) सम रातील कोिताही मोठा प्रािी, जलर्र 
: ‘गज करवडी महाग्राह ।’ –एरुस्व १०¿८०. [सं.ग्रह] 
 
ग्राह न. पिाडिारे भतू : ‘जैसें ग्राहाते पारं्ाखरी । अन मानी का ं॥’ –रा्ा २¿८५. 
 
ग्राहक, ग्राही, ग्राणहक हव. १. धरिारा; घेिारा; स्वीकारिारा. २. (ल.) योग्य ग िग्रहि करिारा; 
र्ाहता. ३. ् ाता; जािता. (समासात) ग िग्राहक-रसग्राहक इ. ४. हगऱ्हाईक; माल हवकत घेिारा : ‘ग्राहीक 
पातला परमहनका ।’-म आहद १८¿१२९. 
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ग्राहकी, ग्राणहकी  स्त्री. १. हगऱ्हाइकी. २. खरेदी : ‘आता ंस खेहस जीहवता । कैं र्ी ग्राहहकी कीजेल 
पडं स ता ।’ –्ा १¿४९७. 
 
ग्राही हव. ग्रहि करिारा. 
 
ग्राय हव. १. मान्द्य; कबलू. २. स्वीकारिीय; घेण्याजोगे (हि. असिे, धरिे.) ३. पसंत, संमत; 
उहर्त. 
 
ग्रायांश  प . तर्थ्य; सार; म ख्य भाग; र्ागंला झकवा उपयोगी पडण्याजोगा अंश; तात्पयाथच; मान्द्य 
करण्यासारखा भाग : ‘(ते) त्यातील ग्राह्याशं शोधून काढीत असत.’ –हनअ ४८. 
 
ग्रांणथक  हव. १. गं्रथासंबंधी; गं्रथात आढळलेले; लेखी. २. ग ंफलेला; ओवलेला; रर्लेला. [सं. 
गं्रथ, ग्रथ] 
 
ग्रीदाग्रीदी हिहव. पहाऱ्यापहाऱ्याने : ‘राखिाईत ग्रीदाग्रीदी राखत होते ।’-गोर् ७४. 
ग्रीबा प . भोपळा : ‘मात ळग्रामन ग्रीबा खावविें’ – स्थापो ९१. 
 
ग्रीवा स्त्री. १. गळ्याच्या पाठीमागील बाजू; (सामा.) मान. २. कंठ; गळा : ‘उदासीन जातो हग्रवा 
दाटताहे ।’-राक १९५. [सं.] 
 
ग्रीवाघंटा स्त्री. १. गळ्यार्ी घाट, गळ्यावरील डेरा. २. घ मट ठेवण्यासाठी झभतीवर बाधंलेल्या 
गोल बठैकीर्ा आकार : ‘उपरी सोळावा अध्यावो । तो ग्रीवेघंटेर्ा आवो ।’ –्ा १८¿४०. 
 
ग्रीवास्थान न. खड् ग; तलवारीर्ा एक प्रकार. [सं.] 
 
ग्रीष्म, ग्रीष्मतुय, ग्रीष्मतूय प . ज्येष्ठ आषाढ असा दोन महहन्द्यारं्ा काळ; उन्द्हाळा : ‘नातरी ग्रीष्ट्मकाळन 
सहरता । शोषहून जाती समस्ता ।’-्ा २¿३५९. 
 
गू्रत न. १. कार्ा बसहवण्यार्ी लाबंी. २. हपठार्ी खळ. (गो.) [इं.] 
 
गॅ्रम प . वस्त मानारे् एकक; प्रमाहित हकलोगॅ्रमर्ा एकहजाराशं भाग. 
 
ग्रोस प . बारा डिंन; १४४ नग. [इं.] 
 
निादी स्त्री. काक ळती; दयेर्ी यार्ना : ‘तेवीहर् ग्लादी करी’ –लीर्उ ५२४. 
 
निान हव. ग्लानीने य क्त; श्रातं; थकलेला; हखन्न; क्लातं; श्रमलेला (द खिे, शोक, श्रम. इ. नी). [सं. 
ग्ले] 
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निानता, निाणन, निानी स्त्री. हवनविी; प्राथचना, आजचव; अजीजी : ‘राघोबा पागे व राजाराम र्ोपदार 
यािंन बह त ग्लानता केली की, साहेब इर्को बर्ाव करना.’- भाब ७२; ‘या प्रसंगन श्रीमंतानंी बह त ग्लानी 
केली.’ –होकै. 
 
निाणन, निानी स्त्री. १. घेरी; र्क्कर. २. मादं्य; थकवा; शीि; स स्ती; मादंगी. ३. हखन्नता; खंती : ‘आय ष्ट्य 
हनमालें  आंत हलयेकडे । ते ग्लानीहर् नाहन ॥’ –्ा ९¿५११. ४. क्लातंी; श्रातंपिा. ५. उतरती कळा; द बचलता. 
[सं.] (वा.) निाणन होिे, निानी होिे –नष्ाशं होिे, कमी होिे. 
 
निायडर न. स कािूवर र्ालिारे, इंधन न देता हवमेध्ये उडू शकिारे हवमान. [इं.] 
 
निास प . १. पेला (कारे्र्ा, धातूर्ा). २. (ल.) दारू; मद्य. [इं.] 
 
निांती स्त्री. १. नम्रपिार्ी प्राथचना; काक ळत; हवनविी : ‘ग्लाहंत हलहहता वळेोवेळा ं।’ –एरुस्व ४¿४४. २. 
द ःख; आिोश; पश्चात झाप : ‘वासना नदी माहापं री । प्राहि ब डता ंग्लातंी करी ।’ –दास ५¿२¿१३. 
 
ग्निसणरन न.  एक औषध; पाक. तेले व र्रबी यात सापडिारा शकच राशं, शोधन हियेने हनराळा 
काढल्यावर हे रव्य तयार होते. हे हर्कट, र्वीला गोड, पातळ व जखमेला आरामकारक, थंडीने अंग 
फ टण्यावर ग िकारी. तसेर् हवते उडून न जािारे असे आहे. [इं.] 
 
ग्लूकोज  न. (वै.). हवहशष् प्रकारर्ी साखर; राक्षजा; राके्ष व इतर अनेक फळे, मध इत्यादनमध्ये 
आढळते. मानवी रक्तातील आवश्यक घटक व ऊजेर्ा स्त्रोत. 
 
नवड्ड हव. वािंं (जनावर). [का.] 
 
नवळ्ळी स्त्री. त रीरे् टरफल. (बे.) [का.] 
 
नवाड न. १. गूळ. २. गोड. (क . बे.) 
 
नवाही स्त्री. गोही; साक्ष; शपथेवर हदलेली जबानी; साक्षीपत्र : ‘द ष् आर्रि ग्वाही मािंें मन ।’-त गा 
१८५७; एखाद्याच्या र्ागं लपिाबिल खात्री. (हि. देिे.) 

प .  साक्षीदार. [फा. ग वाही] 
 
नवाहीदार हव. साक्षीदार. 
 
घ 
 
घ मराठी विचमालेमधील एकोहिसाव ेअक्षर आहि र्ौथे व्यंजन. 
 
घई पहा : गई : ‘योग्य जाहला संग म्हिावा काय घई या कैवारासी ।’-राला ४३. 
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घई स्त्री. (घराच्या दालनार्ी) गभी; हवस्तार; रंुदी; (समासात) द घई; र्ौघई इ. 
 
घऊस हव. लठ्ठ; धष्प ष्. 
 स्त्री.  घ शीसारखा लठ्ठ मािूस : ‘शहररानें बनली घऊस । त ला हनजाया बसायर्ी हौस ।’ –पला 
७७. 
 
घघाची णवद्या, घघाची बाराखडी (घच्या बाराखडीतील) घेिे या हकयापदापासून िंालेला हवहशष् वाक्प्रर्ार, 
घेऊ जािे पि देऊ न जािे अशी वृत झी; द सऱ्यारे् घेण्यारे्, लाटण्यारे् ्ान, स्वभाव; लोभ; हावरेपिा; स्वाथी 
वृत झी; अप्पलपोटेपिा. 
 
घच्च प . ‘रुतनेर्ा अवाजा.’ –(तंजा.) 
 
घजन्फर प . १. झसह. २. (ल.) वीर; योद्धा. [फा.] 
 
घजन्फरजंग प . एक बह मानार्ी, य द्धनैप ण्यदशचक पदवी; य द्धात झसहाप्रमािे शूर; रिझसह. [फा.] 
 
घट प . (भौ.) रासायहनक हियेने हवद्य तप्रवाह हनमाि करू शकिारे साधन. 
 
घट न. सोंगट्या वगैरेच्या पटावरील घर. (गो.) 
 
घट प . १. पािी इ. ठेवण्यारे् भाडें; घडा; घागर (मातीर्ी झकवा धातूर्ी) : ‘जैसन भाडंघटशरावन । 
तदाकारें असे परृ्थ्वी ।’-्ा १३¿८७३. २. नवरात्रात उपास्य देवतेजवळ पाण्याने भरून ठेवलेली मातीर्ी घागर; 
घडा; कलश; नवरात्र बसिे; हवशषे प्रकारर्ी देवीर्ी पूजा. (हि. बसिे.) ३. (ल.) हवर्श्; ईर्श्राने हनमाि 
केलेले यच्चयावत जगत; शरीर इ. सृष् जीव, पदाथच : ‘म्हिौहन प्राहिजाताचं्या घटन । करूहन कंदावरी आहगठन 
।’ –्ा १५¿४०७. प्रािी, त्यारे् शरीर : ‘घटघटाहभमानीए अन स्य त’ –लीर् १३३. ४. वाद्यहवशषे. दहक्षि 
झहद स्थानात मातीर्ा माठ पालथा घालून त्याच्या पाठीवर दोन्द्ही हातानंी तबल्यासारखे वाजवनू गायनार्ी 
साथ करतात. ५. नवरात्राकहरता क ं भाराकडून मातीर्ी घागर घेण्यार्ा हक्क. (वा.) घट उठिे – नवरात्र 
संपिे; घट घटी बसिे – १. नवरात्र स रू होिे; (नवरात्री मध्ये) आराध्य देवता घटावर अहधहष्ठत होिे; 
देवतेर्ी स्थापना होिे. २. घटस्थापना करिारा यजमान अथवा उपाध्याय यानंी घट असेपयंत व्रतहनयमाने 
असिे इ. हवधी प्रर्हलत आहेत. ३. (ल.) (आजाराम ळे, आळसाम ळे झकवा इतर काही कारिाम ळे) घरात 
बसून असिे. ४. (ल.) (स्त्रीने) हवटाळशी होिे; अस्पशचपिाम ळे हनरुद्योगी बसून असिे. [सं.] 
 
घट, घटती स्त्री. १. दाहगने तयार करताना, घासताना, कानसताना त्यारें् गोळा न करता 
येण्यासारखे परमािू उडाल्याने मूळ वजनात येिारी तूट : ‘गाळिनत, घाट करण्यात अगर वहहवाटनत 
लागलेली घट खर्च घालण्यार्ी मंजूरी देिे.’ –(बडोदे) खाजगी खात्यातंील अंमलदारारें् अहधकार १७८. 
२. धान्द्य मापताना, तूप इ. पदाथच तोलताना मूळ मापात-वजनात होिारी तूट, घस : ‘आमर्ा माल हनमचळ 
असून त्यातं घट फार हनघाली अशा प्रकारे प ष्ट्कळ बोभाटे नेहमन पत्रातूंन येतात.’ –म ंव्या प्रस्तावना ५. ३. 
न कसान (गळती, नास, आटिी इ. म ळे िंालेले); तूट (हि. येिे, लागिे.) ४. (सामा.) ऱ्हास; उतार; कमी 
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होिे; बटाव. (हि.येिे, लागिे.) ५. (मातकाम) घोटकाम करताना झकवा कोरीव काम करताना खाली 
पडलेली माती. 
 
घट  (प्र.) घट्ट. 
 
घटइि हव. वाळलेले; श ष्ट्क: ‘म्हाइंभटाहस…घटइलें  ऐसें (अन्न) भीके्षहस घाहलती ।’ –गोप्रर् २५०. 
 
घटक प . १. पूिार्ा एक भाग; अंगभतू अवयव. २. मूलमान; एकक: ‘यानतंर गावं स टून घरािें हा 
सामाहजक घटक िंाला.’ –सासं २¿४१९. 
 
घटक प . एखादी वस्तू, पदाथच ज्या ज्या रव्यानंी बनलेला असतो त्या त्या रव्यापंैकी प्रत्येक; (रसा.) 
हमश्रिातील कोितेही स्वतंत्र रव्य. 
 
घटक प . १. (ग.) ग िाकाराच्या ग िकापंैकी एक ग िक. २. (संख्या.) संशोधनात हवर्ारासाठी 
घेतलेला एखादा र्ल अथवा हवशषेक. ३. (संख्या.) र्लाचं्या गटातील सहसंबधंारे् स्पष्ीकरि करण्यासाठी 
उपयोगात आिला जािारा फक्त एकार् र्लात हदसून येिारा झकवा अनेक र्लात सवचसामान्द्य असिारा 
हनधारक अथवा कारक. 
 
घटक प . (हशक्षि) १. पाठ्यवस्तंूच्या संदभात वापरला जािारा शब्द; अध्ययन, अध्यापनार्ा भाग, 
अंश; दैनंहदन अध्यापनाच्या दृहष्कोनातून केलेले पाठ्यवस्तूरे् हवभाजन. २. र्ार्िीच्या रर्नेतील सवात 
लहान घटक. उदा. खरे खोटे र्ार्िीतील प्रत्येक हवधान. 
 
घटक प . १. मध्यस्थ; मध्यस्थी करिारा; दोन पक्षात तडजोड करिारा (हवशषेतः लग्ने 
ज ळहवताना.). २. (सामा.) व्यवस्थापक. ३. घडहविारा; कायचसाधक : ‘िोधन नामा यत्नें आला 
नृपकायचहसहद्धर्ा घटक ।’ –मोरा १¿७२. ४. ज्योहतषी. ५. कताकरहवता (पयायाने ईर्श्र). [सं.] 
 
घटककि प . अंशभतू, अवयवभतू अिू : ‘मासंाच्या घटक – किास र्लनवलनारे्…इत्यादी 
कामें नेमलेलन असतात’ –आरोशा १¿४. 
 
घटकद्रव्य न. (हमश्र पदाथातील, धातंूतील) अवयवभतू पदाथच. 
 
घटकधातू प . हमश्रधातंूतील अवयवभतू मूल धातू : ‘पि काहंन ग िानंन हमश्रधातू घटक – धातंूहून 
हभन्न असतो.’ – मप  ६¿१६८. 
 
घटक पृथक्करि (हशक्षि) प्रमाहित र्ार्िी तयार करताना त्यातील घटकारें् केलेले शास्त्रश द्ध पथृक्करि. 
 
घटकपे्ररिा स्त्री. फहलत पे्ररिा ज्या हभन्न हभन्न पे्ररिापंासून उत्पन्न िंालेली असते त्या पे्ररिापंैकी 
एक; अवयवभतू पे्ररिा : ‘फहलत पे्ररिेच्या संबधंाने प्रत्येक पे्ररिेस घटकपे्ररिा म्हितात.’ –यंल्स्थ ६. 
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घटक बाजार (अथच.) भमूी, श्रम, भाडंवल ही उत्पादनार्ी साधने झकवा उत्पादन घटक होत. 
उद्योजकाला हे घटक त्या साधनाचं्या मालकाकडून खरेदी करावे लागतात. उद्योगारे् संयोजन करिारा 
उद्योजक आहि साधनारें् मालक याचं्यामधला हवहनमय व्यवहार हीर् घटकारं्ी बाजारपेठ. 
 
घटकभाग प . फलार्ा अंश; रर्नेतील मूळ हनरहनराळे भाग : ‘जेव्हा ं घटकपे्ररिा एकमेकाशंी 
काटकोन करतात तेव्हा ंत्यापंैकन प्रत्येक घटकास मूळ पे्ररिेच्या त्या हदशतेील घटकभाग असें म्हितात.’ –
यंल्स्थ १५. 
 
घटकभार प . (हशक्षि) १. घटक संरहर्त साच्यामंधील नोंदी. २. घटक काढीत असताना 
िंालेली र्ार्िीर्ी संपृक्तता. ३. काढण्यात येिाऱ्या घटकार्ा हवहशष् र्ार्िीशी असिारा सहसंबधं. 
 
घटकराज्य न. संघराज्यार्ा स्वतंत्र भाग असलेले राज्य. 
 
घटकणवश्लेषि न. (हशक्षि.) १. मूळ साच्यामधील मूल्याचं्या गिातंील सहसंबंधारे् हवश्लेषि 
करण्यार्ी एक पद्धत. २. र्ार्िी अगर र्ार्ण्यामंधील सहसंबधं ह्यारें् हवश्लेषि करण्यार्ी एक पद्धत. 
 
घटक सप्रमािता ज्याच्याशी र्ार्िी सहसंबहंधत असते अशा प्राथहमक घटनाचं्या सूर्ीच्या अथवा त्या 
घटकाचं्या र्ार्िीतील प्रमािाचं्या साहाय्याने मोजली जािारी र्ार्िीर्ी वैधता. 
 
घटकसारिी स्त्री. रासायहनक संय क्त पदाथच कोित्या मूलरव्यारं्ा बनलेला आहे, ते मूल पदाथच कसे 
हनराळे करता येतात. इ. माहहती दशचहविारी सारिी, आराखडा. 
 
घटकंचुकी पंथ पहा  : काचोळी पंथ 
 
घटका स्त्री. तोंड खाली करून वाद्यासारखे वाजवायरे् एक भाडें : ‘समागमें हत झीवर घटकाहह वाजत 
होती.’ − भाब ६७. 
 
घटका स्त्री. १. साठ पळारं्ा झकवा र्ोवीस हमहनटारं्ा काळ; एक हवहशष् कालहवभाग; कालारे् एक 
पहरमाि; हदवस व रात्र हमळून होिाऱ्या कालार्ा साठावा भाग. अडीर् घटकारं्ा एक तास होतो. २. 
घहटकापात्र [सं. घहटका] (वा.) एखाद्याची घटका घातिेिी असिे – एखाद्याला अंतकाळच्या वदेना होऊ 
लागिे; मरिोन्द्म ख अवस्था, ल्स्थती असिे; अंतकाल जवळ येिे. घटका घाििे – १. हनहश्चत वेळ ठरविे. 
२. मरि अगदी जवळ आलेले असिे. घटका भरिे –१. हदलेली, ठरलेली म दत संपिे. २. हवनाशकाल 
जवळ येिे; आय मचयादा पूिच होिे, संपिे; आय ष्ट्य संप ष्ात येिे : ‘इल्ग्लशाचं्या सते झर्ी घटका आता भरत 
आली आहे.’ के १०¿६¿३०. 
 
घटकापात्र, घणटकापात्र न. कालमापनासाठी वापरले जािारे, तळाशी हिर असलेले, धातूरे् 
रोिाकृती पात्र. हे पात्र भरून ब डाले की एक घटका होते. लग्नप्रसंगी म हूतच साधण्यासाठी या पात्रार्ा 
उपयोग करतात. 
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घटकाभर हिहव. १. तूतच; सध्या. २. थोडा वेळ; अंमळ; झकहर्त्काल. 
 
घटकावेळ स्त्री. नेमकी वळे; हनहश्चत समय. 
 
घटकेचा गुि कालमाहात्म्य; वळेेर्ा ग ि, सामर्थ्यच; वळेेर्ा पहरिाम; हवहशष् काली हवहशष् हिया 
घडल्याम ळे त्या कालार्ा त्या हियेवर होिारा सामान्द्यतः वाईट पहरिाम. 
 
घटकेचे घड्याळ  (ल.) क्षिभगं र जीहवत; नर्श्र देहार्ी झकवा अशार्श्त वस्तू इ. हटकण्यार्ी शार्श्ती 
नसते तेव्हा म्हितात. 
 
घटणक्रया पहा  : घटस्फोट : ‘तदनंतर झहदूरीतीप्रमािे हवहधय क्त घटहिया करून…’ –राजकार 
५. (गो.) 
 
घटघट, घटघटा  हिहव. पाण्यार्ा घोट हगळताना झकवा पािी हपताना घशात होिारा आवाज. (हि. 
हपिे, घोटिे.) : ‘घटघट त्या स्व-हहतासृग दका पी ।’ –मोकिच ४५¿१४; ‘मदम खाहंर्या घटा । घेत  आहाहत 
घटघटा ।’ –्ा ११¿३८९. [ध्व.] 
 
घटघटीत हव. दाट; घट्ट : ‘झपपळाच्या कर्ातनं घटघटीत र्ीक बाहीर येऊ लागला.’ –गोता 
१३३. 
 
घटि, घटिा न. स्त्री. १. पहा : घटन, घटना. २. भेट; एकी; एकत्र येिे; संघटन : ‘महाकायाथच 
आगमन । होता ंिंालें  आम र्ें घटि ।’ – हनमा १¿१५०. [सं. घटन्] 
 
घटि स्त्री. ढाळ; मूस; साज; पोत; वीि; तलम, बनावट, रर्ना. 
 
घटणिया स्त्री. घडि; ठेवि; रर्ना : ‘दोही बाही घटहिया र्ागंी ।’ –वसा ३६. [सं. घट्] 
 
घटिूक  स्त्री. (लग्न इत्यादी संबधंात) रदबदली, मध्यस्थी घडवनू आिण्यार्ी खटपट, बेत, 
सल्लामसलत. 
 
घटिे अहि. १. घडिे; होिे : ‘ऐसेंहनहह प्रािसंकटें । जरी हवपायें पा ंहनघिें घटे ।’ –्ा २¿२०५. २. हसद्ध 
होिे; फलरूप होिे : ‘त्यासं आम्ही जाबसाल घटे तसा करावा तरी समई नाहन पेर्ातं आहो.’ –पेद ५¿७४. 
[सं. घट्] 
 
घटिे अहि. १. (कापड इ.) आकसिे; आखडिे; लहान होिे. २. (धान्द्य, तेल, तूप, गूळ इ. पदाथच 
मापात, वजनात) कमी होिे. ३. शातं होिे; नाहीशी होिे; शमिे. ४. घटे्ट पडिे; हिंजिे; (हशहथल अवयव) 
घट्ट होिे : ‘कहट खादें वाहता ंघटले ।’ –मध्वम नी (नवनीत ४४६. [सं. घृष्, घट्ट.] 
 
घटिे अहि. (शरीर, अवयव इ.) बळकट होिे; मजबतू होिे; भरदार बनिे; स दृढ बनिे. 
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घटिे अहि. १. (शास्त्राभ्यास, कला इ. व्यासंगाने) घोकून घोकून, घोटून घोटून पक्का होिे; पाठ होिे : 
‘गावंठी शाळेंतील म लें  अक्षर घटावें म्हिून बखराचं्या नकला कहरतात.’ –हवहव ८¿८¿१४८. २. (शास्त्रात, 
कलेत, मन ष्ट्याने) तरबेज, हनष्ट्िात, क शल होिे; सराविे. 
 
घटिे अहि. योग्य हदसिे; शोभिे; साजिे; सजिे. 
 
घटिे हि. लोटिे; ढकलिे; कंठिे. − (तंजा.) 
 
घटती स्त्री. न कसान; ऱ्हास; घट; अवनती. 
 
घटन पहा : घटना 
 
घटना स्त्री. १. हनरीक्षिास वाव असलेली वस्त ल्स्थती, घडलेली ल्स्थती (गोष्) अथवा पहरल्स्थती. २. 
(तत्त्व) वास्तहवकत्व; वास्तहवक अल्स्तत्वात असलेले काहीतरी; वास्तहवक घहटत होिे. ३. (तत्त्व.) 
इंहरयगोर्र; ्ानेंहरयानंी समजण्यासारखे काहीही. 
 
घटना स्त्री. (राज्य.) १. संहवधान. २. राज्याच्या सभेच्या झकवा संस्थेच्या अंतव्यचवस्थेच्या कारभारार्ी 
हनयमावली, कायदेकानू : ‘झहदी हस्त्रयाचं्या य हनव्हर्मसटीच्या घटनेबिलर्ा हा लेख येथें संपहवतो.’ –केले 
१¿४९. 
 
घटना स्त्री. १. घटिे; हनर्ममती; घडि; कृती; रर्ना; हवहधघटना; योजना. २. हस्तकौशल्य; 
कलाक सरीरे् काम. ३. प्रसंग; बनाव; उपल्स्थती : ‘काननामाजन पडलें  घटन । डोंगरारण्यन कैर्ें जीवन ।’ –
दाहव २८०. ४. पहा : घटिूक : ‘येईल शीघ् घटना करूनी हतयेर्ी ।’ –र ३०. ५. कायार्ी योजना : 
‘कोित्याही एका घटनेर्ा हबघाड िंाला असता ंहतच्या जागन द सरी घटना करावयार्ी िंाली तर…’ –केले 
१¿४१. ६. हनर्ममती; बनण्यार्ी हिया, पद्धत. ७. (शाप.) संयोगीकरि; समाहार. [सं. घट्-घटना] 
 
घटनात्मक हव. १. राज्यघटनेशी, संहवधानाशी संबहंधत. २. हवधायक; रर्नात्मक. ३. हनर्ममती, घटना 
याबिलर्ा; घटनेसंबधंी. 
 
घटनामंडळ न. (एखाद्या संस्थेर्ी, सभेर्ी, राज्यार्ी) घटना तयार करण्याकहरता नेमलेले मंडळ. 
 
घटनावाद प .(तत्त्व.) आपले ् ान दृश्यप्रपरं् अथवा दृश्यजगताप रतेर् मयाहदत असते असा दृहष्कोन. 
या मतान सार दृश्यप्रपंर्ामागे एखादे अदृश्य तत्त्व आहे यार्ा अस्वीकार तरी केला जातो अथवा अशा 
तत्त्वासंबंधी अ्ेयवाद तरी स्वीकारला जातो. 
 
घटनासणमती, घटनासणमती स्त्री.  देशार्ी राज्यरर्ना कशा प्रकारर्ी असावी हे ठरहवण्यासाठी 
नेमलेले कायदे तज््ारें् मंडळ. 
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घटनासादृश्य न. समधमचता; सममूलता; घटनेतील सारखेपिा. 
 
घटनासापेक्ष हव. (हवहध) आन षंहगक; प्रसंगोपात झ. [सं.] 
 
घटघट, घटंपटं स्त्री. न. न्द्यायशास्त्रात नेहमी घट (घडा) व पट (वस्त्र) यारं्ी उदाहरिे देण्यार्ी र्ाल आहे. 
त्यात घट व पट हे शब्द प ढील अथी रूढ आहेत. १. फ शारकीरे् – शखेीरे् – र्ढाईरे् – पोकळ ऐटीरे् 
भाषि. २. असंबद्ध, टाळाटाळीरे् बोलिे. लप्पिंप्पं; थाप. ३. हनष्ट्कारि उरस्फोड; वार्ाळता; व्यथच बडबड; 
माथाकूट; हवतंडवाद; शब्दावडंबर. कवी हनरंक शतेरे् भोक्ते असल्याम ळे नैयाहयक व वैय्याकरिी यानंी 
घातलेल्या भाषेवरील व्याकरिहवषयक हनबधंाच्या खटाटोपास घटपट असे हेटाळिीने संबोधतात : ‘नलगे 
व्याकरिार्ी न्द्यायार्ी घटपटाहद खटपट ती । वैक ं ठ पेठ मोठी नामावहर हीनदीन खट पटती ।’− कीतचन १¿३७. 
 
घटपिय न. (वन.) कीटकभक्षक वनस्पतनच्या रूपातंहरत पानार्ा टोकाकडील र्बंसूारखा भाग. 
घटपिी  स्त्री. (वन.) रूपातंहरत र्ंबसूारखी पाने असलेली एक कीटकभक्षक वनस्पती. 
 
घटपाि  न. शक्ती; सामर्थ्यच; बळकटपिा; घट्टपिा. (गो.) 
 
घटबड स्त्री. र्ढउतार.(िंाडी) 
 
घटभंग प . घटार्ा नाश; घागर फ टिे : ‘घटभगंन घटाकाशें । आकाश जेवन ॥’ – ्ा १४¿५४. 
 
घटमठ प . १. घट आहि मठ. २. (ल.) सवच सृष् वस्तू (ज्यात पोकळ अवकाश आहे अशा) : ‘घटमठ 
नाम मात्र । व्योम व्यापक सवचत्र ।’ – ब २६२. घटाकाश आहि मठाकाश असे प्रयोग वदेान्द्तात आहेत. 
 
घटमान  हव. १. र्ाली असलेले; हाती धरलेले, घेतलेले. २. होिारे; घडिारे; घडण्याजोगे; 
संभवनीय : ‘म्हिूहन द घचटत्त्व हें भषूि । मायेसी नव्हे दूषि । ती ब्रह्ी असे घटमान । तरी माया नव्हे ती ।’ – 
हवप  ३. [सं.] 
 
घटमाळ  स्त्री. नवरात्रात देवीच्या पूजेकहरता स्थापना केलेल्या घटावर सोडलेली फ लारं्ी माळ; 
देवतापं्रीत्यथच बसहवलेला माळेसहहत घट. 
 
घटमूट, घटमूठ हव. १. धडधाकट; स दृढ; मजबतू बाधं्यार्ा; भक्कम, २. हटकाऊ; मजबतू, घट्ट हविीरे् 
(धोतर, कापड इ.); भरीव : ‘ग लमट कलसे, घटम ठ हदसती, ह मनाबादी हनपटहनरंुदी, कलब गा हलब गच 
लूगडें ।’− अमृत ४९. 
 
घटवटना स्त्री. १. मध्यस्थी; वाटाघाट; र्र्ा; रदबदली; ज ळवाज ळव (हवशषेतः लग्नासंबधंीर्ी). 
२. हवर्ार; र्र्ा : ‘जावें न जावें अशी मनाशन घटवटना करीत तो इकडे आहे.’ – वज्राघात १३३. 
 
घटवध स्त्री. (वजन−माप−इ. तील) तूट अथवा वाढ; कमजास्तपिा. [ग ज.] 
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घटवना  हि. १. कमी करिे. २. अपमान करिे. (िंाडी) 
 
घटवाई प . घाटावरील कर घेिारा. [झह] 
 
घटवाई, घटाई स्त्री. धडधाकटपिा. पहा : घट टाई 
 
घटवाटप न. घरदार, भाडंीक ं डी, जमीनज मला इ. र्ी क ट ंहबयात वाटिी. (को.) 
 
घटवात स्त्री. १. नवरात्रात घटाजवळ अखंड हदवा तेवत ठेविे. २. या हक्कारे् वतेन, मान : ‘होलीस पोली 
न घटवात वगैरे मानपान जो घ्यावयार्ा तो घेतो.’ – मसाप २¿१७२. 
 
घटसपय प . १. घशाला सूज येऊन होिारा एक सासंर्मगक रोग. २. घाटसपच; गळ्याला हवळखा घालिारा 
साप : ‘तो मदनार्ा घटसप च काढी । तहर मी सत्य होएं ।’ – हशव १९८. 
 
घटसान  हव. बळकट; घट्ट; मजबतू. (गो.) [क. घट्टीस  = शक्ती हमळहविे] 
 
घटस्थापना स्त्री. घट बसहविे; देवतेर्ी घटावर स्थापना; देवप्रहतष्ठा. आहर्श्न श द्ध प्रहतपदेला 
मातीच्या स्थंहडलावर घट ठेवतात व त्यावर पूिचपात्र ठेवनू त्यात क लदेवतेर्ी स्थापना करतात. नंतर हतर्ी 
नऊ हदवस पूजा करतात. दररोज घटावर फ लारं्ी नवी माळ लोंबती बाधंतात. अखंड दीप जाळतात. तसेर् 
सप्तशतीर्ा पाठ इ. कमे करतात. या हवधीला घटस्थापना म्हितात. 
 
घटस्फोट प . १. (मृत्य,ू फारकत इ. दशचक) घडा फोडिे : ‘जेवन नष्हलया, प त्रासी । हपता 
घटस्फोटें त्यागी त्यासी ।’ – एभा २३.४८८. २. नवराबायकोर्ी फारकत; कायदेशीर हववाहहवच्िेद; 
नवराबायकोंनी हववाहारे् बंधन रि ठरवनू स्वतंत्र होिे; सोडहर्ठ्ठी; काडीमोड : ‘इंग्रज लोकातील 
घटस्फोटारे् वाईट वाईट खटले कोटाप ढें येतात …..’− लोहटकेले ४¿९५. (हि. घेिे.) ३. (ल.) पहततार्ा 
हजवतंपिी पे्रतहवधी; जो पहतत प्रायहश्चत घेऊ इल्च्ित नाही त्याला वाळीत टाकण्याकहरता – समाजाच्या 
दृष्ीने तो मेलेलार् आहे दशचहवण्यासाठी – मातीर्ी घागर फोडिे इ. अश भ हिया, हवधी. ४. जाहतबहहष्ट्कृत 
करिे : ‘जारकमांत’ हवधवा गरोदर सापंडली असता ंहतला बहहष्ट्कृत करून हतर्ा घटस्फोट नामक हवधी 
करतात.’ – व्यहन २. 
 
घटस्फोणटत हव. ज्याने झकवा हजने घटस्फोट घेतला आहे अशी व्यक्ती : ‘आठव ेएडवडच ह्यानंी वाहलस 
झसपसन ह्या घटस्फोहटत अमेहरकन स्त्रीशी लग्न करावयारे् ठरहवल्याम ळे ….’ ह ंदके १७९. 
 
घटंपटा स्त्री. खटपट; अवडंबर; लटपट. (व.) 
 
घटा स्त्री. १. सम दाय; जमाव; टोळी; कळप : ‘जैसे न गहिजे परं्ाननें । गजघटातंें ॥’ – ्ा १¿९२. २. 
मेघजल; मेघमंडल; मेघमाला. 
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घटा प . १. भोपळ्यारे्, कझलगडारे् कोवळे फळ. (को) २. हरभऱ्यार्ा टरफलासहहत दािा, शेंग. 
पहा : घाटा 

स्त्री. (प्रा.) घडि; घटाव; रर्नाहवशषे; घाट; तऱ्हा; बाधंा : ‘शरीरसंपती तरुि तयाझरत गदच घटा 
द सरी ।’ –प्रला १५४. [सं. घट] 
 
घटा, घट टा प . घसरण्याम ळे शरीराच्या एखाद्या अवयवावरील भागारे् रक्त साकळल्याने घट्ट 
िंालेली जागा. [सं. घृष्] 
 
घटाई स्त्री. १. घटवाई. पहा : घट टाई. २. लूट; कमीपिा; घट.[सं.] 
 
घटाई स्त्री. बनाव; व्यवस्था. २. हनश्चय; दृढता. 
 
घटाकाश न. (वदेान्द्त) घटातील पोकळी; अवकाश; हरती जागा : ‘कोिें धरोहनया ंआकाश । घटन 
घातलें  सावकाश । तरी घटयोगें घटाकाश । हमर्थ्या गगनास नावं आलें  ।’ – एभा १३¿७३२. 
 
घटाटोप प . १. (गाडी, पालखी, हौदा पलंग, देव्हारा, अंबारी, रथ इत्याहदकारं्ा) घ मटाकार 
र्ादंवा; मंडपी, ित. २. घ मट; डेरा. 
 
घटाटोप पहा : खटाटोप 
 
घटाटोप प . पोकळ आवरि; गवसिी : ‘हमरजेहून घटाटोप पावल्यारे् उत झर आलें  की, 
नाहन?’−एलेसं ५३५६. (वा.) घटाटोप करिे – जामाहनमा करून सज्ज होिे; हर्लखत वगैरे घालून शस्त्रसज्ज 
करिे : ‘सदाहशव हखजमतगार याजंला दरवाजाबाहेर र्ारजि व कोठीकडील माडीवर एक दोन घटाटोप 
करून बसहवले.’ − ऐलेसं ६१९१. 
 
घटािी  स्त्री. एक फ लिंाड. (िंाडी) 
 
घटाव प . १. (सैन्द्य इत्याहदकारं्ी) माडंिी; रर्ना : ‘कलम ज्यारीरे् घटाव मर्ले । मोंगलावर मोरे् 
रर्ले ।’ –ऐपो २१४. २. (स रू असलेल्या, योहजलेल्या कामाच्या हदग्दशचनाथच) माडंिी; थाटमाट; देखावा; 
डौल (हि. घालिे.) : ‘गरहतर्ा अवघा साज करून या घटाव घटून ।’ – होला १००. ३. (भाषिार्ा, 
कृतीर्ा) िंोक; स्वरूप; ढब; रूपरेखा : ‘बाई घटाव ख ब स्वाहरर्ा । र्ाले गोल थट न बाहाहरर्ा ।’ – प्रला 
११७. ४. हमलफ; मेळ; संयोग; अनेक पदाथच एकत्र केल्याने उत्पन्न होिारा ग िहवशषे; उत्पन्न होिारा 
परस्परारं्ा आन कूल्य भाव : ‘आनंद घटाव ब्रह् कटाव ।’ – दाहव ३१३. ५. पहा : घटना [सं. घट] 
 
घटाविे  अहि. तयार होिे; सराईत होिे : ‘भाषिें उतरून ठेवण्याच्या कलेत तो घटावत गेला.’ 
– हन ६९१. 
 
घटाळिे सहि. गटागट हपिे : ‘व्याघे्स्वराकडे धाव घेतो हन बोंडलीर् ंताबं्याभर पािी घटाळतो.’ 
– गाबा ११. 
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घणटका  स्त्री. लहान घडा. 
 
घणटका  स्त्री. साठ पळे; र्ोवीस हमहनटारं्ा काल; घटी. पहा : घटका : ‘म्हिौहन उपजतखेंवो 
ब डाली । लग्नघहटका ।’ – ्ा ६¿४७१. 
 
घणटकायंत्र, घटीकायंत्र न. १. कालगिनेसाठी वापरण्यात येिारे, तळाला हिर असलेले पात्र. २. 
रहाटगाडगे : ‘उपजे तें नाश े। नाशलें  तें प नरहप हदसे । हें घहटकायंत्र जैसें । पहरभ्रमे गा ॥’ – ्ा २¿१५९. 
 
घणटकास्थान न. घटाच्या आकारारे् लहान देऊळ : ‘स्वयंभ घहटकास्थान वटेस्वर देवालय ।’ – 
वळेापूर हशला ४¿१¿७. 
 
घणटकास्थापन, घणटकास्थापना न. स्त्री. हववाहादी मंगल कायात म हूतच साधण्यासाठी वळे मोजता यावा 
म्हिून सूयोदय होताक्षिी पाण्यात घहटका (पात्र) टाकण्यार्ा हवधी. 
 
घणटगोपुर न. घड्ारं्ा, मातीच्या कलशारं्ा मनोरा. 
 
घणटत न. (हवप्र.) घटीत. १. पहत्रकावंरून ठरिारे वधूवराचं्या ग्रहारें् आन कूल्य; (वधूवराचं्या) 
ग्रहयोगारं्ी ज ळिी; पहत्रका ज ळिे. (हि. उतरिे, जमिे, काढिे, पाहिे, ठरविे.) : ‘कृष्ट्ि अग िारं्ा अरूप 
। कन्द्या सग ि आहि स्वरूप । दोहनशी घहटतार्ा हवकल्प । शून्द्यसंकल्प सोयरीके ॥’ – एरुस्व १¿९६. २. मतै्री; 
सख्य; हमलाफ. (हि. ज ळिे, जमिे, होिे, ज गिे.) ३. दैव; नशीब; संहर्त; दैवयोग; पूवचकमच; भहवतव्य : 
‘शरीर संबधंारे् कारि । घहटत आहे मज अधीन ।’− एरुस्व २¿३४. 
 
घणटत हव. (समासात) य क्त; बनलेले; रर्लेला. जसे : − स शब्दघहटत; अन स्वारघहटत. 
 
घणटताथय प . १. खल करून, हवर्ारहवहनमय करून काढलेला हनष्ट्कषच. २. दैवयोग; भहवतव्य; 
कमचगती. ३. (वधूवरारें्) घहटत; पहत्रकारं्ा मेळ, ज ळिी : ‘ब्राह्िन घहटताथच पाहहलें  । ग ि ित झीसही उतरले 
।’ – भहव २¿५७. [सं.] 
 
घणटवत  हव. घड्ाळारे् काटे हफरतात त्याप्रमािे; समोरून पाहताना वरपासून खालपयंत 
उजव्या हदशनेे. 
 
घटी स्त्री. १. घटका. पहा : घणटका. २. घडी; घड्ाळ; तासारें् ठोके वाजवण्यासाठीर्ी हमश्र धातंूर्ी 
वाटोळी व जाड तबकडी; तास. [सं.] 
 
घटी स्त्री. लहान घडा, मडके. (समासात) मृद्धटी, स विचघटी : ‘का ंिंाकंहलया घटीर्ा हदवा । नेहिजे 
काय जाहला केव्हा ।’ – ्ा ८¿९८. [सं.] 
 
घटी स्त्री. ख बी ; कळ; य क्ती. (गो.) 
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घटी स्त्री. गळा. (िंाडी) [सं.] 
 
घटी हव. कडक; घट्ट; मजबतू; टिक (बोरू, इ.) : ‘नाना देशनरे् बरू आिाव े। घटी बाहरक सरळे 
घ्याव े।’ –दास १९¿१¿१६. 
 
घटीगोत्र न. पहत्रका आहि गिगोत्र. (हि. हमळिे, येिे, जमिे, ज ळिे) 
 
घटी िनन, घणट िनन न. गोरज म हूताखेरीज अन्द्य श भ म हूतावर लागिारे लग्न. 
 
घटीव हव. १. कमावलेले, स दृढ, बळकट, किखर िंालेले (शरीर, शरीरावयव). २. घोटलेले; 
र्ागंले वळलेले; वळिदार (अक्षर, लेखन, हात). ३. पहरशीलनाने, अभ्यासाने पक्की िंालेली (कला, 
हवद्या). ४.कसबी; सराईत िंालेला; सरावलेला; क शल बनलेला (मन ष्ट्य). ५. (सराईत हाताने) उत झम 
रीतीने केलेले; तडीला नेलेले, उत्कृष्पिे साधलेले (काम इ.).[सं.घट] 
 
घटीवरी  हिहव. आकंठ. (िंाडी) 
 
घटे हिहव. घट्टपिे; हनश्चयेकरून; खात्रीने. 
 
घटोत्कच प . भीमाला हहझडबा नामक राक्षसीपासून िंालेला म लगा. हा अत्यंत शूर 
इंरजालहवदे्यत क शल होता. [सं.] घटोत्कचाचा बाजार - १. माया; मायावी बाजार. घटोत्कर्ाने वत्सला 
– अहभमन्द्य ूयाचं्या हववाहाच्या वळेी एक मायावी बाजार तयार केला होता या कथेवरून. २.(ल.) फसविूक. 
घटोत्कचाची माया – फसविूक; कपटय क्ती; जादू; भ रळ : ‘आमरे् महाजन आता ंमात्र याच्या घटोत्कर्ी 
मायेंत पिचपिे सापंडल्यासारखे हदसतात.’ – मािंी बहीि. 
 
घट्ट हव. १. बळकट; मजबतू; भक्कम; घटमूठ (शरीर, मन ष्ट्य, कापड इ.). २. घन; दाट; पाण्यार्ा 
अंश कमी असलेले (दही, दूध, पातळ पदाथच). ३. पके्क आवळलेले; गच्च बसलेले; सैल नसलेले (िंाकि, 
र्ौकट, पट्टी.). ४. द ःखाला न हभिारे; कठोर; हळ वार नसलेले (मन इ.) : ‘मन अंमळ घट्ट केलें  पाहहजे.’ 
– रप्र १०६. ५. हनलाजरा; हनलचज्ज; बेशरम; कोडगा; हनगरगट्ट : ‘घट्ट मोठी हो जोगडी जाती ।’ – दाहव ३४७. 
६. अर्ाट; न डळमळिारे : ‘पहा धैयच हें केवढें घट्ट ।’− दाहव ३९. [क. ग (घ) ट्टी] (वा.) घट्ट करिे – पाठ 
करिे; घोकून मनात पके्क करिे. 
 
घट्टि, घट्टाि न. हनमूचलन; हनःसंतान. (गो.) 
 
घट्टमुट्ट हव. भक्कम; दाडंगा : ‘हदसायला थोडी घट्टम ट्ट पि अनवािी, जीिच स डके नेसलेली…..’ – प अं 
५२. 
 
घट्टव न. जमीनदोस्त िंालेल्या इमारतीच्या ख िा; पडक्या इमारतीरे् अवशषे. (गो.) 
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घट्टविे सहि. जोराने दाबिे : ‘जानराव त्याच्या डोळ्यावंर आपले पजें घट्टवत होता.’ – धग २५. 
 
घट्टा प . १. जखमेभोवती तयार होिारा कोहशकारं्ा थर. २. घषचिाम ळे त्वर्ा घट्ट, राठ होिे; त्याम ळे 
त्वरे्ला पडिारी खूि : ‘आम्हा श राचं्या गळ्यातील दासत्वाच्या पट्ट्ट्यार्ा घट्टा कोिासहह जलदी घासून 
काढविार नाही.’ –जोफ  १३४. 
 
घट्टाई स्त्री. १. (कापडार्ा) घटमूटपिा; हविीर्ा घट्टपिा. २. (शरीरार्ा, इमारतीर्ा) भक्कमपिा; 
दृढता; मजबतूपिा. ३. आवळपिा; पके्कपिा (बाधंलेल्या पट्टीर्ा, बंधनार्ा). ४. (पातळ पदाथांर्ा) घट्टपिा; 
पाण्यार्ा भाग कमी असल्यार्ी ल्स्थती; दाटपिा; घनता. 
 
घट्टी स्त्री. जात्यार्ी तळी; घरटी. (खा.) [सं. घरट्ट] 
 
घट्टीकरि न. (रसा.) रवल्स्थतीतून घनल्स्थतीत रूपातंर करिे; घनीकरि; हवरजिे. 
 
घट्ट्मूट, घट्टा, घट टाघोळ पहा : घटपट, घटमूट 
 
घट्य हव. जाड : ‘घट्य कागद आिावें ।…नानापरी ।’ –दास १९¿१¿१४. 
 
घठार न. राजंि, मडकी ठेवण्यारे् कोठार : ‘तेलातूपारे्या घठारा ।’ –रा्ा १६¿३९३. 
 
घठ्ठ प . काठी; दंडा : ‘हातन घठ्ठ, शरीर घट्ट प्रथमे येकाहर् ये सास रा ।’ –आ नवरस र्हरत्र ३२. 
 
घड प . १. (फळारं्ा) ग च्ि; घोस; फाडा; लोंगर : ‘का ंयेऊहन फळार्ा घड  । पारुषवी केळीर्ी वाढ  
।’ –्ा १८¿९६८. २. आकार; डौल; घाट : ‘बाप झवदानन हृषीकेश । तेिें घड कळास मेळहवला ।’ –एभा 
२८¿६९६. ३. (ल.) वृषि. ४. र्ारपार् वाट्या जोडून कोझशहबरी, र्टण्या इ. ठेवण्यारे् तबकासारखे केलेले 
पात्र, संर्, पाळे : ‘र्ादंीच्या वाट्यारं्ा घड मध, तूप व साखर ठेवलेला.’ –ऐराप प्र ८¿४१३. ५. टोळी; जमाव; 
िं ंड : ६. ज ळिी; हमश्रि; हमलाफ; ऐक्य. (को.) ७. (ल.) सख्यभाव; सलोखा. ८. (सामा.) सम दाय; ज ट; 
ज डगा. [सं. घट्] 
 
घडई स्त्री. घडि; घडकाम : ‘हातानें घडई प री करून भाडं्ास स बकपिा आिावा लागतो.’ –पदाव 
४८. 
 
घडका पहा : घटका 
 
घडकाम न. १. (धातंूर्ी भाडंी वगैरे) घडहवण्यारे्, बनहवण्यारे् काम, कला. २. (भाडंी वगैरे) 
घडण्याच्या कामातील क शलता, काराहगरी. ३. (हातोड्ाने घडलेल्या, ठोकून तयार केलेल्या वस्तंूर्ा) 
घाट; आकार; घडि; ढाळ. 
 
घडगशीळ, घडघशीळ न. खडकाळ, ओबडधोबड, उतरि. 
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हव.  खडकाळ; कडा त टलेला; ओबडधोबड. (राजा.) 
 
घडघड, घडघडा हिहव. १. (गाडी, रथ इ. र्ालताना होिारा) घड घड असा आवाज करीत. २. 
अस्खहलत; न अडखळता; मोठ्याने; िंरिंर : ‘हस्तहलहखत पोर्थ्या त्या घडघड वार्ू शकत’ –कोरहक २२. 
[ध्व. घडरे् हद्वत्त्व] 
 
घडघडिे अहि. १. गडगडाट होिे, करिे; गजचना करिे; गडगडिे : ‘संहार प्रलअे मेघ  घडघहडला 
। कन खवळैला महाकाळ  डाडाइला ।’ –हशव १०७७. २. (रथ, गाडी इ. र्ालताना) घडघड आवाज होिे; 
कडाडिे; घडघड, खडखड, आवाज करीत (रथ, गाडी इ.) र्ालिे, खाली पडिे, कोसळिे : ‘रथ 
घडघहडला समीरगतन ।’ –ह १८¿११८. ३. (बेत, काम, मसलत) ढासळिे; हनष्ट्फळ होिे; रसातळाला जािे. 
४. (ल.) मरिे. ५. घरघर आवाज करिे : ‘वळे हजभेर्ी बोबडी । कफें  कंठ घडघडी ।’ –दास ३¿५¿३७. 
घडघडा  प . गडगडा; पािी काढण्यार्ा लाकडी, लोखंडी आखाभोवती हफरिारा ठोकळा; 
हफरकी: ‘हवहहरीर्ें पािी लोखंडी पोयरा व साखंळी यानंन रहाटावरून अथवा घडघड्ावरून काढावें.’ –
आरोशा १¿९१. 
 
घडघडा  हिहव.  स्वच्ि. 
 
घडघडाट प . घडघड असा मोठा आवाज; गडगडाट; कडकडाट; खडखडाट : 
‘करुिाकीतचनाच्या लोटें । कथा करावी घडघडाटें ।’ –दास ४¿२¿१२. 

हिहव. १. घडघडा; अस्खहलत; मोठ्याने; जोरात : ‘रत्नखहर्त माडंलासें पाट । त्यावरी बसैहवला 
हद्वजश्रेष्ठ । संकल्प म्हितसे घडघडाट ।’ –जे ७३¿१९. २. (गाड्ा, रथ इत्याहदकाचं्या) घडघड, खडखड 
आवाजाने य क्त होत : ‘त का म्हिे वाहे वाट । वैक ं ठनर्ी घडघडाट ।’ –त गा. 
 
घडघडे  हिहव. पटापट; तडाख्याने. पहा : घडाघड 
 
घडघंच  हव. रगड; हवप ल. (कर.) पहा : गडगंच 
 
घडघूप  हव. हनहबड; दाट; ग डूप (अंधार) : ‘तें देखोहनया ंहववर । गजबहजले वानरवीर । भीतरन 
घडघूप अंधार । रहवर्रं असेना ।’ –भारा हकल्ष्ट्कंधा १४¿७६. पहा : गुडूप 
 
घडघोस प . घोसाळ्यारं्ा घड. 
 
घडघोसाळी स्त्री. न. घोसाळ्यार्ी एक जात; एक प्रकारच्या घोसाळ्यार्ी वले. हहला घोसाळ्यारें् घड 
येतात; सातप ती; सहस्त्रफळी. 
 
घडि स्त्री. १. (घडून केलेल्या वस्तंूर्ा) घाट, डौल; आकार; ढाळ. २. घडण्यारे् कौशल्य, हातोटी. 
३. (दाहगने, भाडंी) घडण्यार्ी, बनहवण्यार्ी मज री; घडिावळ. ४. घटना; कृती. 

प .  वस्तूर्ा घाट. 
न.  भाडंी घडण्याकहरता कासाराला हदलेला धातूर्ा पत्रा, मोड इ. 
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घडिावळ स्त्री. १. घडकामार्ी मज री, झकमत. २. घाट; घडि; आकार. ३. (क्व.) घडण्यार्ी 
क शलता; घडकामातील काराहगरी, हातोटी. 
 
घडिी स्त्री. १. घडिे; करिे; बनहविे. २. (घडलेल्या दाहगन्द्यारं्ा, वस्तंूर्ा) घाट; डौल; ढाळ; ढब. ३. 
घडण्यारे् कौशल्य, कसब, काराहगरी, हातोटी. 
 
घडिी स्त्री. १. क ळकण्याने ठेवायर्ा गावातील क ळवार हहशबेार्ा तक्ता. २. जमाबदंीरे् वगैरे हहशबे व 
खताविी. ३. सम दाय; जमाव : ‘येती ऋषीच्या घडिी.’ –वसा ४५. 
 
घडिे, घडून येिे अहि.  १. ज ळून येिे; होिे; बनिे; अल्स्तत्वात येिे. २. उत्पन्न होिे : ‘हे आंगा 
तंव घडले । जीवनर्ी आधी जडले ।’ –्ा ३¿२५५. ३. पार पडिे; शवेटास जािे : ‘तेथें वाल्ग्नश्चयो घडे कैर्ा 
।’ –एरुस्व २¿२९. ४. हमळिे; होिे; ज ळून येिे; साधिे. ५. (एखाद्याकडून एखादी गोष्) हसद्धीला, तडीला 
जािे. [सं. घटन] 
 
घडिे अहि. १. हातोड्ाने ठोकून ठोकून, तासून तासून, भट्टीत तापवनू, कोरून आकार देिे, बनहविे; 
तयार करिे; हनमाि करिे; उत्पन्न करिे : ‘शब्द कैसा घहडजे । प्रमेयन कैसें पा ंर्हढजें । -्ा १८¿१७६८. २. 
(माहहती, हहशबे, जमाखर्च) हलहून काढिे; नमूद करिे; तयार करिे; आकारिे. [सं. घटन] 
 
घडिे उहि. १. स्पशच करिे; हशविे. या हियापदार्ा प्रयोग करताना कत्यार्ी नेहमी प्रथमार् पाहहजे. 
कता तृतीयेर्ा नसावा. २. भेटिे : ‘नातरन उद्यानन माधवी घडे ।’ –्ा १४३. 
 
घडता हव. योग्य; मान्द्य; ज ळिारे : ‘तैसें घडतें प्रमेय घेइजे । उिें तें मज देईजे ।’ –्ा १५¿५९६. [सं. 
घट] 
 
घडती पहा : घटती 
 
घडते न. १. प्राप्ती. २. अन कूलता : ‘म्हिौहन शास्त्रार्ें घडतें । नोहे प्रकारें बह तें ।’ –्ा १७¿२९. ३. 
साधन. (वा.) घडत्यास पडता – समयोहर्त; प्रसंगोपात झ; त्या त्या वेळेला योग्य; प्रसंगाला अन रूप. 
 
घडबड  हिहव. भाडंी इ. एकमेकानंा लागल्याम ळे होिाऱ्या घड्घड आवाजाने. [ध्व. घड्रे् 
हद्वत्त्व] 
 
घडबडिे अहि. घडबड आवाज होईल अशा तऱ्हेने (भाडंी इ. परस्परासं लागल्याने) वाजिे; 
खडखडिे. [ध्व.] 
 
घडबड्या हिहव. (प्र.) गडबडा. (हि. लोळिे इ.) 
 
घडमाळ  स्त्री. रहाटगाडग्यावरील लोट्यारं्ी, मडक्यारं्ी एकेरी माळ; रहाटार्ी माळ. (को.) 
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घडमोडिे अहि. घडले, बनवले, मोडले जािे; उत्पन्न आहि नष् होिे. 
 
घडिी, घड् डी, घल्डी, घडळी  स्त्री.  लहान घडा; घागर; कळशी (व.खा.) [सं. घहटका] 
 
घडवट  न. १. घडवलेली वस्तू. २. (ल.) देह. ३. पायघडी : ‘वगेन मंडपासी र्ला । घडवटें 
आधन घाला ।’ –एरुस्व १५¿१२. 
 
घडवि  पहा: घडि (राजा.) 
घडविे, घडणविे उहि. १. उत्पन्न करिे; बनहविे : ‘तेथ इच्िा आहि ब हद्ध । घडवी अहंकारेंसन 
आधन ।’ –्ा १३¿९६९. २. घडवनू आििे; ज ळवनू आििे; साधिे; शवेटाला नेिे. ३. तयार करिे; बनहविे 
: ‘तोड्ारं्ा जोड त ल्म्ह । का ंघडहवला का ंघडहवला ।’ –मसाप २¿१¿२७. ४. घडून येिे. 
 
घडवशी, घडवंची स्त्री. १. मृदंग ठेवण्यार्ी घडवंर्ी; घोडी. २. लाकडी पाय असलेली बठैक, 
र्ौकी. ३. घडोंर्ी; हतवई; लाकडाच्या फळीला तीन झकवा र्ार पाय बसवनू केलेली बैठक, र्ौकट (घागरी, 
भाडंी, पेट्या इ. सामान ठेवण्याकहरता केलेली); लाकडी र्ार पायी र्ौकट; र्ौकी; हशडी. ४. (भात इ. 
िंोडण्यार्ी) घोडी. (को.) ५. अडिी. [सं. घट+उच्च (?)] 
 
घडशी, घडसी प . १. वाजंरयार्ा – गाण्याबजावण्यार्ा धंदा करिारी कनाटकातील एक जात. २. 
घडशी जातीर्ा मन ष्ट्य. हे लोक वाद्य वाजवण्यार्ा धंदा करतात. [का. गडे्ड=आवाज (?)] 
 
घडशी हव. स्त्री. १. हवटाळ िंालेली. २. हवटाळशी. (राजा.) 
 
घडसि  स्त्री. १. गदी; दाटी; खेर्ाखेर्. २. अडविूक; अडर्ि. (व.) 
 
घडसिे  सहि. (अक्षरे इ. प न्द्हा प न्द्हा काढून) घोटिे; घटविे : ‘ब्राह्िें बालबोध अक्षर । घडस नी 
करावें स ंदर ।’ –दास १९¿१¿१. 
 
घडळ स्त्री. घडि. (गो.) 
 
घडा प . १. घागर; घट; गाडगे; मडके : ‘अवतरली गाडम्या ंघडा ं। परृ्थ्वी अनोळख जाली मूढा ं।’ –
्ा १८¿५४३. २. ताडाच्या पोंगीला (ताडी काढण्याकहरता) लावायरे् गाडगे. [सं. घट] (वा.) घडा फोडिे 
–संकेत, खरे तत्त्व बाहेर सागंिे; ग प्त गोष् प्रकट करिे. (एखाद्याचा) घडा भरिे –अपराधारं्ी परमावधी 
होऊन हशके्षला पात्र होिे. (आयुष्याचा) घडा भरिे –१. अंतकाल जवळ येिे; आय ष्ट्य संपिे. २. (ल.) 
अहधकारार्ी म दत संपण्याच्या बोतात येिे. (पापाचा) घडा भरिे – (पापप ण्ये साठवण्यासाठी घडे असतात 
या कल्पनेवरून) द ष्ट्कृत्यारं्ा कळस होऊन त्यारें् फळ भोगण्यार्ी वेळ येिे. (कच्च्या) घड्याने पािी भरिे, 
(कच्च्या) घड्याने पािी वाहिे – १. हनष्ट्फळ काबाडकष् करिे; हनरथचक उद्योग, मेहनत करिे. २. अहतशय 
हाल काढिे, कष् करिे. 
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घडा प . जम; घडी. 
 
घडाई स्त्री. १. (दाहगने, भाडंी इ.) घडण्यार्ी मज री. पहा : घडिावळ १. २. घडकामार्ी, घडण्यार्ी, 
हघसाड कामार्ी मज री. ३. (दाहगने, भाडंी, दगड इ.) घडण्यारे् काम; घडकाम. 
 
घडाईदार हव. घडहवण्यार्ा धंदा करिारा. (हघसाडी, हशलावट इ.) 
 
घडाघड  स्त्री. १. लोहार, ताबंट इ. कडे र्ालिारी ठोकाठोक; घडण्याच्या कामाने होिारा 
आवाज. २. घडकाम. [घडिेरे् हद्व.] 
घडाघड, घडाघडा, घडाडा हिहव. १. पदाथच एकामागून एक उंर्ावरून गडगडत, धडाधड पडताना 
होिाऱ्या धड्धड आवाजाप्रमािे; मडक्यारं्ी रास, घर, कोसळल्याने होिाऱ्या घड्घड आवाजाप्रमािे. २. न 
अडखळता; अस्खहलत. पहा : घडघड 
 
घडाड प . घडघड अशा आवाजार्ा अहतरेक; घडघडाट; गडगडाट; घिघिाट इ. 
 
घडाडिे अहि. कोसळिे. पहा : घडघडिे 
 
घडापड  स्त्री. हवटाळ; स्पशाम ळे येिारी अश हर्ता. (राजा.) 
 
घडाबाजी स्त्री. दारू उडहवण्यार्ा प्रकार; मडक्यात फटाके, हर्र् दं्र्या (उडहवण्याच्या दारूर्ा एक 
प्रकार) इ. ठासून त्यारं्ा धडाका करिे. पहा : घडेबाजी 
 
घडामोड स्त्री. १. घडलेल्या गोष्ी, घटना; फेरफार; उलथापालथ; नव ेज ने करिे. २. (भाडंी, 
मडकी, दाहगने इ.) घडण्यार्ी आहि मोडण्यार्ी हिया; बनविे व नष् करिे. ३. (ल.) देण्याघेण्यार्ा, 
खरेदीहविीर्ा, उसने देण्याघेण्यार्ा व्यवहार; व्यापार. ४. रर्ना; घाट; बनावट; घडि (यंत्रावयवार्ी, 
भागार्ी इ.). ५. (धंद्यातील, व्यापारातील) भानगडी, ग ंताग ंत, गाशा ग ंडाळिे, हदवाळे इ. ६. (एखाद्या 
श्लोकार्ी, कहवतेर्ी, उताऱ्यार्ी) ग ंताग ंत; घोटाळा; ल्क्लष्ता; लपेटी; नाना तऱ्हेच्या य क्त्या. ७. 
(नाटकाच्या संहवधानकातील) कूट, डावपेर्, ख बी, ग ंताग ंत. ८. (सामा.) क शलता; र्ात यच; ख बी; हातोटी; 
कला (एकत्र माडंिे, हववरि करिे, वागहविे इ. र्ी.). [सं. घट्+मोट् (हद्वधात संयोग.)] 
 
घडारिे  अहि.  वृक्ष फळाचं्या घडानंी, घोसानंी बहरिे, य क्त होिे. (क .) 
 
घडाव स्त्री. घडिावळ. कधी कधी घडि या शब्दाच्या इतर अथीही. 
 
घडाविे  न. लहान घड. (गो.) 
 
घणडक हिहव. एका घटकेत; एका वेळी, क्षिी : ‘घहडक म्हिहत जाऊ प्रािही हे अमासे ।’ –सारुह ३¿६३. 
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घणडघणड, घडीघडी हिहव. प्रत्येक घटकेला; प्रत्येक क्षिी; वारंवार; घटकोघटकी; पदोपदी. [घडीरे् 
हद्व.] 
 
घणडत हव. घडवलेली: ‘श्रीर्ी मूती घहडत ।’ –काटी हशला १¿८. [सं. घहटत] 
 
घणडतघाट हव. आयता घडलेला; हविीकहरता घडून ठेवलेला; तयार (हजन्नस, दाहगना, भाडें इ.) 
पहा : घडिा घाट 
 
घणडबंद, घडीबंद हव. १. घडी केलेला. २. ज्यार्ी घडी मोडली नाही असा; नवा कोरा 
(धोतरजोडा इ.). 
घणडया स्त्री. पात्र; तस्त : ‘श द्धमती देतसे हवहडया । पीक धरावया स विचघहडया ।’ –एरुस्व १६¿३३ [सं. 
घहटका] 
 
घणडयाि, घणडयाळ पहा : घड्याळ : ‘नफेरी अरु मोरर्गं । घहडयाल वाजे र्गं ।’ –देवनाथ कृष्ट्िजन्द्म 
७२. 
 
घणडयाळ प . स सर : ‘श श मार घहडयाळ मिमगर ।’ –म आहद २९¿७७. 
 
घणडव हव. हातानंी केलेला; घडवलेला : ‘अगरारे् उंबरे घहडव ।’ –रुस्व ४२०. 
 
घणडवटे  न. १. घहटकापात्र. २. घडा. ३. वळे दाखहवण्यासाठी वाजहवण्यारे् िंेंगट : ‘जैसें पाहि 
पीये घहडवटे ।’ –उगी ५१०. 
 
घडी स्त्री. १. घटका; साठ पळारं्ा अथवा र्ोवीस हमहनटारं्ा अवधी : ‘तो अवकाळ  मेघ  काय घडी । 
राहात आहे ॥’ –्ा १७¿२५१. २. (ल.) थोडासा वळे; क्षि : ‘परृ्थ्वीहर्या पैसारा । माजन घडन न लगता ंधन धचरा 
।’ –्ा १०¿२५०. ३. योग्य संधी; वळे; काळ : ‘ही प न्द्हा ंन ये बा घडी ।’ –राल ८८. ४. कालमापनारे् साधन; 
यंत्र; घटका; वाळूरे् घड्ाळ; घड्ाळ इ. ५. (सामा.) तास (इंग्रजी ६० हमहनटारं्ा); वळे मोजण्यारे् 
साधारि पहरमाि तास हे असल्याने तासाऐवजी र् कीने घडी शब्द वापरतात. ६. वाद्य. [सं घहटका] (वा.) 
एखाद्याची घडी भरिे – १. पहा : घटका भरिे : ‘आला समजूं हपशार् आपि घडी भराया मािंी ।’ –हवक 
५५. २. हशक्षा भोगण्यार्ी वेळ येिे; घडा भरिे. घडीघटकेचा गुि – एखादी गोष् अम क प्रकारेर् का घडली, 
तशीर् का घडली नाही हे सागंता येत नसले म्हिजे या वाक्प्रर्ारार्ा उपयोग करतात. एखादी गोष् ज्यावळेी 
ज्याक्षिी घडली असेल त्या हववहक्षत वळेेरे् सामर्थ्यच, प्रभाव, ग ि. 
 
घडी स्त्री. १. एकेरी वस्त्र, कागद इ. द हेरी, हतहेरी, र्ौपदरी केले असता होिारी ल्स्थती, आकार; 
द मड; र्ूि; हनरी : ‘इयें पदें नव्हतन फ हडया । गगनाहर्या घहडया । येथ आम र्ी महत ब डाहलया । थावो न हनघे 
॥’ –्ा ७¿१९५. २. द मडलेली, र् िलेली ल्स्थती. ३. घडीबदं कापड, वस्त्र इ. उदा. ल गड्ार्ी घडी; 
कापडार्ा, वस्त्रार्ा सिगं. (हि. मोडिे.) ४. (ल.) संर्; बस्तान; जम; संघहटत ल्स्थती; ऐक्य; सलोखा. 
(हि. बसिे, जमिे, हवस्कटिे, हबघडिे, मोडिे.) : ‘घडी जों मानार्ी हबघडहल असे तोंवहर घडी ।’ –वामन 
भामाहवलास ११. (नवनीत १००.) [सं. घट्=रर्िे] (वा.) घडी फोडिे – र्ामड्ास र् ना देऊन त्यार्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

घडी घालतात ती दोन-तीन हदवसानंी उलगडिे. घडी बसिे – १. समज पटिे; समजूत होऊन सलोखा 
होिे. २. बस्तान, जम बसिे : ‘आता ंमात्र मनाजोगती घडी बसली.’ –हवहव ८¿९¿१७४. ३. योजलेले कायच 
यथाल्स्थत ज ळिे. घडी बसविे – जम बसविे; स हनयंहत्रत करिे : ‘ब हद्धमतीने स्वता ंबसहवली पहतराज्यार्ी 
घडी ।’-हवक २८. घडी णबघडिे, घडी णवस्कटिे – १. दोन व्यक्तीत असलेला सलोखा नष् होिे; वबेनाव 
होिे; हवत ष् येिे. २. (धंद्यार्ी, कारभारार्ी, राज्यार्ी) भरभराट, स व्यवस्था, स ल्स्थती नाहीशी होिे; 
हवस्कहळतपिा येिे; (कायार्ा) स रळीतपिा नष् होिे : ‘ प ण्याच्या राज्यकारभारार्ी घडी हबघडली होती.’ 
–इंप १३७. 
 
घडी स्त्री. रर्ना; हनर्ममती : ‘घडी स्त्रीजातीर्ी घडहवहल असे ख्याहत स घडी ।’ –वामन भामाहवलास 
११ (नवनीत १००.). [सं. घट्=रर्िे] 
घडी स्त्री. पायघडी; वरून र्ालण्याकहरता अंथरलेले वस्त्र, कापड इ. : ‘एव ंहद्वधा समाहधहर्या । तैसी 
र्ालता ंनेती घहडया । तळन उपर जािहवती तया । उपहनषदें ।’ –हवउ ९¿७९. 
 
घडी स्त्री. १. लहान घागर; लोटी. २. भडंारी लोक दारू काढण्यासाठी माडावर जे मडके लावतात 
ते. पहा : घडा 
 
घडीकच्  हिहव. १. क्षिाधात. २. एकदा. (िंाडी) 
 
घडीचा हव. क्षिार्ा; क्षिभरस द्धा; थोडास द्धा; जरास द्धा : ‘पावसाळ्यात सल्फेटर्ी मागिी स रू िंाली 
की काही हदवस तरी मला घडीर् ंहरकामपि नसतं.’ –कोसला २८६. 
 
घडीचे घड्याळ  क्षिभगं र जीहवत, शरीर; पाण्यावरर्ा ब डब डा. 
 
घडीत न. १. घडण्याकहरता हदलेला धातू, धातूर्ा पत्रा, त कडा, मोड इ. २. घडलेला, घडवलेला 
हजन्नस. ३. घडिावळ; घडण्यार्ी मज री. ४. (दाहगन्द्यार्ा, भाडं्ार्ा) घाट; घडि; ढाळ; रर्ना. 
 
घडीत न. हवकून येिारी झकमत. (गो.) 
 
घडीभर  हिहव. घटकाभर; थोडा वेळ. 
 
घडीभराने हिहव. थोड्ा वेळाने; घटकाभराने; एका घटकेनंतर; मागाहून. 
 
घडीमोड हव. घडी करता येईल आहि पाहहजे तेव्हा सोडवता येईल असा : ‘नाटक मंडळाचं्या 
प्रवासी वृत झीम ळे त्यारें् देखाव्यारे् व इतर सामान घडीमोड (फोल्ल्डंग करीत.’ – बह रूपी ३७. 
 
घडीव हव. १. घडून, हातोडा इत्यादीने ठोकून ठोकून तयार केलेला (हजन्नस, दाहगना, भाडें इ.). 
याच्या उलट ओतीव. २. हातावर केलेली (पोळी). ३. घोटीव; भक्कम : ताबं्याच्या काबंीसारखं घडीव …’हवभतू 
१४५. 
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घडीवट  स्त्री. म हूतच; घटका : ‘बोले इंर स रपती । जाहल घडीवटीयारं्ी आईती । नोवरा येऊंद्या 
िंडती । संभ्रमेंसी ।’ – काहलकाप राि १६·४२. 
 
घडीव िोखंड घडलेले लोखंड. 
 
घडुिा पहा : घोडुिा 
 
घडुिा, घडुिी, घडुिे स्त्री. न. लहान मडके, घडा, डेरा : ‘यैसी घड हल तोंडवहर भहरहल ।’ –परं् ५·९. 
 
घडुिे न. केळीर्ा लहान, न कतार् बाहेर पडलेला कोवळा घड; लोंगर. (क .) 
 
घडेबाजी स्त्री. १. मडक्यात फटाके वगैरे भरून त्यानंा बत झी देिे; आतषबाजी; दारूकाम : ‘िंाडें 
नानाप्रकारर्न व घडेबाजी …दारू स टावयार्ी.’ – ऐलेसं ४५८७. (हि. उडविे, करिे, लाविे.) २. (ल.) 
एकदम होिारा वाद्यारं्ा गजर; कडकडाट. 
 
घडेस्त्री स्त्री. कानउघाडिी. (हि. करिे.) (क .) 
 
घडोघडी हिहव. वारंवार; पदोपदी ; क्षिोक्षिी; हरघडी. [घडीरे् हद्व.] 
 
घडोशी  स्त्री. घडवरं्ी. (को.) पहा : घडवशी 
 
घडौते न. साधन (कायच इत्यादीरे्); घडवनू आिते ते. 
 
घड्डॉ, घॉड्डॉ प . भाजलेल्या तादंळारे् पीठ पाण्यात कालवनू तयार केलेले पक्कान्न. (गो.) 
 
घड्यावरघळ प . वरगळ भातार्ी एक जात. 
 
घड्याळ  न. १. कालमापनारे् साधन. यात तबकडीवर तास, हमहनटे, सेकंद इ. दाखविारे 
आकडे आहि काटे असतात. २. वाळूरे् कालमापक यंत्र; वाळूरे् घड्ाळ. ३. तासारे् ठोके हजच्यावर 
वाजवतात ती घंटा; तास : ‘स्वराज्यात घड्ाळ वाजहवण्यार्ा मान सरकारकडून हमळे. स्वारीमध्यें तासे 
वाजंत्रीप्रमािें घड्ाळहह वाजवीत.’−वाडबाबा २¿१२१. ४. काही हवहशष् वस्तंूर्ा हवहनयोग दशचहविारे मापन 
यंत्र. उदा. मोटारीतील पेरोल, हवा, इंहजनातील वाफ, हकटसन् बत झीतील हवरे्ा दाब इ. [झह. घहडयाळ] 
[सं. घट्, घटी + आलय] 
 
घड्याळची, घड्याळजी प . १. तासारे् ठोके वाजविारा कामगार. २. घड्ाळे द रुस्त करिारा; 
घड्ाळे हवकिारा. 
 
घड्याळणटपरू न. १. घड्ाळ वाजवण्यार्ा लाकडी हातोडा. २. (ल.) भाकर व हमरर्ी. 
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घि प . लोखंड, ताबंे इ. ठोकण्यार्ा, घडण्यार्ा लोखंडी मोठा हातोडा : ‘घिारे् घाई हपटे तैसा 
।’−हवउ २.७. [सं. हन्; घन = लोखंडी गदा] 
 
घि न. दाट पहरर्य : ‘तरीस द्धा अप्पाशी हतरे् एवढे घि कसे?’ – गिूराया ८७. 
 
घि न. एक प्रकाररे् जाळे. (को.) 
 
घिकिे  अहि. (भोवरा इ. गरगरा हफरताना) घण् ण् ण्ऽऽण् असा आवाज करिे, वाजिे : 
‘तै्रअवस्था हत्रविेी संगम घिघिाट घिके भवंरा ।’− पला १४. [ध्व.] 
घिकरी  प . (लोहाराच्या द कानातील) घि मारिारा मन ष्ट्य, गडी. 
 
घि कोरा, घन कोरा पहा : घिाखािचा 
 
घिगा पहा : गिंग 
 
घिघि  स्त्री. १. घंटा इत्याहदकारं्ा घिघि असा आवाज. २. ठकठक; ठाठू इ. कोिताही 
आवाज. ३. हर्लटारे् ग ंगाविे; ग ंगू. ४. स्पष् व खिखिीत गािे, म्हििे, बोलिे. ५. कटकट; हकरहकर. 
(ना.) [ध्व.घण् रे् हद्व.] 
 
घिघि, घिघिा हिहव. १. िंण् िंण्; िण् िण्; िंित्कार, टित्कार इत्याहदकाचं्या होिाऱ्या 
घण् घण् अशा आवाजाने. (हि. वाजिे, करिे.) २. स्पष् व खिखिीत आवाजाने. [ध्व. घण् रे् हद्व.] 
 
घिघिघंटा स्त्री. नकारघंटा; पूिच अभाव; (हवहहरी इत्याहदकारं्ा ठिठिीत कोरडेपिा. 
 
घिघििे अहि. १. घिघि असा (घंटा इत्याहदकारं्ा) आवाज करिे; िििििे; िंििंि वाजिे; 
खिखििे. २. (मन ष्ट्यार्ा आवाज, कंठ इ.) खिखिीत, साफ, स्पष् असिे. 
 
घिघिाट प . घिघि या आवाजार्ा अहतरेक; मोठा घिघि असा आवाज; (घंटा इत्याहदकारें्) 
मोठ्याने वाजिे; (वाद्यारं्ा) दिदिाट; खिखिाट; िंित्कार; कडाका. 
 
घिघिावचे अहि. १. मोठा आवाज काढिे. २. कीती पसरिे. (गो.) 
 
घिघिीत हव. ठिठिीत; खिखिीत; स्पष्; मोकळा; कानाला वधेिारा; घिघििारा 
(आवाज). 
 
घिघाई  स्त्री. दडपि; मारा : ‘ह्या सहभोजनाच्या घिघाईखाली एकदा का रोटीबदंीच्या बेडीरे् 
त कडे उडाले…’−ससावा २७१. 
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घिघाव, घिघावकू, घिघाउक हव. १. (काही लोकातं रूढ) जाडेभरडे; दिकट; दाट हविीरे् 
(कापड). (राजा.) २. बोजड; अजस्त्र; जाडाज डा; मोठाघाटा (दाहगना इ.); दाडंगा; मजबतू; भक्कम 
(मन ष्ट्य). 
 
घिघोर, घिाघोर पहा : घनघोर : ‘मौंजीबधंन लग्न रायार्ें खूपरायार्ें िंालें  घिघोर।’−ऐपो १७७. 
 
घिघोष प . घिघि असा आवाज,नाद, ध्वनी : ‘िंळंबारे् घिघोषा ं। हमळता ंब हंथ घाहलताअंें आकाशा 
।’ –हशव १०१८. 
 
घििे अहि. घाि येिे; वास मारिे : ‘मढं क जल्याग घित ह तं.’ –खळाळ ३७. 
घिदाट  स्त्री. गदी; खेर्ाखेर्; जमाव; सम दाय. 

हव.  १. अहतशय दाट; संकीिच; गडगच्च. २. (सामा.)दाट; घट्ट (रवपदाथच). ३. हनहबड; गहन; 
गदच (िंाडी, अरण्य); भरगच्च; भरीव; ऐवजदार (देिग्या, इनाम इ.); जोरार्ा (पाऊस). 
 
घिदाटी स्त्री. जीवश्चकंठश्च स्नेह; दाट पहरर्य, मतै्री. 
 
घिमििे, घिमनिे अहि. घाबरिे; डगमगिे; मागे प ढे पाहिे, हफहकरीत पडिे : ‘्ानी हीन स्वनाशंी 
घिमिीत, न त्या साहव ेमानहानी ।’ –मोकृष्ट्ि ५७·४. 
 
घिस, घिसा प . सपार्ी एक जात, घोिस. [सं. गोनस] 
 
घिसकांडे, घिसवेि न. स्त्री. एक वले. घोिसकाडें, घोिस वेल असेही म्हितात. ही घोिसाच्या 
हवषावर उपय क्त आहे असे मानतात. 
 
घिसदी, घिसबी  स्त्री. जबरदस्ती; जोरा : ‘घिसबी केले वार्ून म लूक व पैके राहिार नाहन.’ –
इएम पी १०२. 
 
घिसर  स्त्री. केकताड; एक प्रकारर्ी वनस्पती; घायपात. (बे.) 
 
घिसर हव. १. दाटसर; बरेर् दाट (ताक इ.). २. राकट; किखर (मन ष्ट्य इ.); जाडाभरडा (कपडा); 
भक्कम; ऐवजदार; मजबतू; हटकाऊ; भरीव. 
 
घिसा पडवळ, घिसे पडवळ प . घोिसे; एक आखूड जातीरे् पडवळ. 
 
घिसा प . भोपळ्यार्ी एक जात. 
 
घिसाचे न. घोिसार्ा दंश. (राजा.) 
 
घिसाबैि प . नंदीबलै; पागंूळ बैल. 
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घिा प . घािा. (बे.) 
 
घिा प . अहतशय मोठा घि; हातोडा. (वा.) घण्याघायी नांदिे, घण्याघायी असिे −१. दाहगने 
नेहमी घिाखाली घडवण्यास हदलेले असिे. २. (ल.) श्रीमंत असिे. 
 
घिा प . संपत झी; घन. [फा. गना] 
 
घिाखािचा हव. १. घिकोरा; टाकंसाळीतून न कतार् बाहेर हनघालेला (रुपया, नािे इ.). २. 
कोराकरकरीत (हजन्नस); काराहगराच्या हातून न कतार् तयार िंालेला (हजन्नस, दाहगना इ.). 
घिाघिा हिहव. घिघि असा मोठा आवाज करत. 
 
घिाघिा प . १. त ंबलेले काम. (व.) २. कटकट; घिघि. [ध्व.] 
 
घिाघाई स्त्री. अहतशय घाई; काम त्वहरत व्हाव े म्हिून वाटिारा अहधरेपिा : ‘बायकोर्ी अशा 
रीतीनं घिाघाई र्ालू होती.’ –एल्गार १०२. 

हिहव. जोरात : ‘कारखाना घिाघाई र्ाललेला.’ − माजी ६३. 
 
घिाघाती हव. अत्यंत जोरदार; घायाळ करिारी; शल्क्तमान; तीव्र. िंोडपून काढिारे; प्रहार 
करिारे (भाषि, लेखन इ.). 
 
घिाटी स्त्री. हेलपाटा. 
 
घिाट्या स्त्री. अव. १. हनरथचक, अकारि हेलपाटे, हहसके, फेऱ्या; पायहपटी. २. (सामा.) व्यथच 
शीि; फ कट प्रयत्न. (हि. खािे, घेिे.) 
 
घिािघंटा पहा : घिघिघंटा 
 
घिािा पहा : घिघिा 
 
घिानकन हिहव. घि असा एकदार् मोठा आवाज करून : ‘देवळातील घंटा क िीतरी घिानकन 
वाजवीत होता.’ –हत्रशकूं २२. 
 
घिाविे  अहि. दृढ होिे; हनहश्चत होिे : ‘स ष ल्प्त बैसे । घिावोनी ॥’ –्ा १४¿१४२. [सं. घन] 
 
घण्याघायी हिहव. घिाच्या (वीरश्रीय क्त) आवाजात. 
 
घतिे अहि. इजा करिे; बाधिे; अपाय होिे; हाहनकारक होिे; ठार मारिे : ‘रुसला तहर प्रािा घतैल 
।’ –लीर्उ ५८५. [सं. घात] 
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घतन न.  १.घात क, अपायकारक, मारक, वस्तू झकवा गोष्. २. संकट; धोका; प्रािसंकट. ३. 
(सामा.) न कसान; नाश. ४. प्रािनाश. ५. पहा : घात : ‘रसरसली नवती न तन । त जकहरता ंकेली जतन । 
त्याहगता ंकहरन हजव घतन ।’ –प्रला १७८. 

हव.१. घात क; अपायकारक; मारक. २. (सामा.) अनथचकारक; अहहतावह. [सं. घात, घातन] 
 
घन प . १. (भौ.) आयतन व आकार हनहश्चत असिारा पदाथच. २. (ग.) लाबंी, रंुदी व उंर्ी या हतन्द्ही 
बाजू सारख्या असिारी वस्तू. ३. (भहूमती) सहा (सम) र्ौरसानंी मयाहदत अशी घनाकृती. 

हव. १. लाबंी, रंुदी व जाडी यानंी मयाहदत अशी (पोकळी, आकृती, पदाथच इ.). २. (ग.) त ल्य तीन 
अंक परस्पर ग िून जे फल येते ते; संख्येच्या वगाला प न्द्हा त्या संख्येने ग ििे. उदा. र्ोहोंर्ा घन र्ौसष् 
(४×४×४ = ६४); पार्ार्ा घन एकश ेपंर्वीस (५×५×५ = १२५) इ. 
 
घन प . मेघ; ढग : ‘वषावयेा ंगाजे आनंदार्ा घन  ।’ –हशव ६६. [सं.] 
 
घन न. १. घाट; तास; हपतळेरे्, काशारे् वाद्य या अथी सवचसाधारि शब्द; घड्ाळ : ‘घनार्ा घमंड 
तंत लाहवतो लया ।’ –दाहव १६३. २. घंटा, करताल, टाळ, िंाजं, िंेंगट इ. सारखे एक वाद्य. पहा : घनवाद्य 
 
घन प . लोहारार्ा मोठा हातोडा. पहा : घि : ‘घि साडंस नागफिी । रात हात हातवडे ऐरिी ।’ 
–कथा ३·१७·९४. [सं.] 
 
घन हव. १. (शाप) ज्यार्ा आकार सहज बदलता येत नाही असा, रवस्वरूपात झकवा वायूस्वरूपात 
नसलेला (पदाथच). २. जाड; जाडेभरडे; घट्ट हविीरे् (कापड). ३. भरीव; दाट; फार पातळ नसलेले (ताक 
इ.). ४. दाट; गदच; हनहबड (िाया, िंाडी, पालवी इ.). ५. जाड; बळकट (फळी). ६. घट्ट; अप्रवाही; रव, 
वाय रूप पदाथाहवरहहत. ७. द भदे्य (अंधार). ८. गाढ; स्तब्ध (िंोप इ.) : ‘ना स्वरूप अवस्थान । ते स ष ल्प्त 
का ंघन । जैसी होय ॥’ –्ा १४·७४. ९. मोठा; जोरार्ा; मोठ्या सरीर्ा (पाऊस इ.) : ‘इंहदराकळत्रा इंरे 
वषचता ंघन घन धारा ।’ –र ६२. १०. घ मेपिाने स्तब्ध असलेला (मन ष्ट्य). ११. ठेवा. १२. उलट; दृढ. [सं.] 
 
घनकंद  प . (वन.) वनस्पतीरे् जहमनीखाली राहिारे मासंल, पाती अथवा खवल्यासारख्या 
पानानंी वढेलेले फ गीर खोड. यात अन्नसंर्य केलेला असतो व त्यावर डोळे असतात. 
 
घनकंणदका स्त्री. (वन.) म ळातल्या घनकंदापासून बनलेला लहान घनकंद. 
 
घनगडना हि. गडगडत खाली येिे. (िंाडी) 
 
घनगडा  प . फोडून वेगळे केलेले मडक्यारे् तोंड; मडक्यार्ा काठ (व.). 
 
घनगडी  स्त्री. १. लहान लोखंडी कडे. २. हजलेबीर्ी कडी. ३. वटेोळे. (िंाडी) 
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घनगजयना स्त्री. मेघारं्ा गडगडाट : ‘हें ना घनगजचना सहरसा । मयूर वोवाडें आकाशा ।’ –्ा 
१८·४८४. 
 
घनगार  स्त्री. गारारं्ा पाऊस पाडण्यासाठी केलेले रे्ट क : ‘पाढंरकवड्ावर रर्हवल्या घनगारा 
अद भ त ।’ – ऐपो ४०१. 
 
घनघटा  स्त्री. मेघपटल; मेघडंबर; ढगारं्ी गदी : ‘र्ट उठवल्या घनघटा, पडहत पटपटा झबद  
कहटतटाहस बळकट धरा ।’ –राला ५६. 
 
घनघन  स्त्री. १. हकरहकर. २. कटकट. ३. क रक र. (व.) [ध्व.] 
 
घनघमंडी स्त्री. घनार्ा आवाज; टाळ, करताल, घड्ाळ, िंाजं इत्यादी वाद्यारं्ा तालबद्ध गजर : 
‘घनघमंडी उदंड होतसे । तंत भरे भरपूर ।’ –दाहव ४६८. 
 
घनघोख, घनघोफ प . मेघ गजचना. ‘जैसा का ंघनघोख  । मयोराहस ।’–्ा ११८०. 
 
घनघोर, घनाघोर हव. १. हनहबड; दाट; जोरार्ा (पाऊस, ढग). २. भयंकर; हनकरारे्; त म ल; 
भीषि; त ंबळ; हातघाईरे् (य द्ध, लढाई). ३. भहडमारार्ी; आवशेार्ी; जोरार्ी (हशवीगाळ). ४. दाट; हनहबड; 
गदच (अंधार, िंाडी, रान इ.). ५. दाट; गजबजलेला; खेर्ाखेर्ीर्ा; भरगच्च (मन ष्ट्यारं्ा जमाव, पीक, फळे 
इ.). ६. गाढ; स्वस्थ. (िंोप.) [सं. घन + घोर] 
 
घनचकर, घनचक्कर, घनचक्र न. प . स्त्री. १. मेघ; ढग; हफरिाऱ्या ढगारं्ा सम दाय; ढगारें् र्ि. २. 
हनहबड, दाट असे मेघमंडळ; िंंिंावात; मेघपटल; मेघजाल; ढगारं्ी गदी. वावटळ; र्िवात. (माळवी) ३. 
त ंबळ व हनकरारे् य द्ध; हातघाईर्ी लढाई; रिकंदन; कडाक्यारे् भाडंि : ‘गजावरी गज लोटले । रथाशन 
रथ िंगटले । एकर्ी घनर्ि माहंडलें  । रामकृष्ट्ि पहाती ।’ –ह २२¿९५. ४. थाटमाट; भव्य देखावा; मोठा 
पसारा; लयलूट; अवडंबर; जलसा; मजा (गािे, नार्, तमाशा, खेल इत्यादीर्ा). ५. (जेविार्ी, पोळ्यारं्ी, 
त पार्ी) र्गंळ; हवप लता; र्मर्माट; रेलरे्ल. (वरील ४ व ५ अथी प्रयोग करताना जेविार्ी, गाण्यार्ी 
घनर्क्कर अशी शब्दरर्ना करतात.) (हि. उडिे, उडविे.) हव. हिहव. पहा : घनघोर. १. मेघाचं्या मंडलानंी 
य क्त (आकाश इ.); जोरार्ा, मोठ्या सरनर्ा (पाऊस). २. हनकरार्ी; हातघाईर्ी; त ंबळ (लढाई, य द्ध, 
भाडंि). ३. हनहबड; दाट; गदच (अरण्य, पालवी, अंधार, िाया). ४. हवप ल; भरगच्च, दाट (पीक); 
रेलरे्लीरे्, र्गंळाईरे् (जेवि, खाद्यपदाथच). ५. गाढ; स्वस्थ (िंोप). ६. मोठ्या प्रमािावर र्ाललेला; 
जोरार्ा (धंदा, व्यापार इ.). (वा.) घनचकर उडिे, घनचक्कर उडिे, घनचक्र उडिे -१. एकदम सवच 
बाजंूनी गदी उडिे, हलकल्लोळ उडिे. २. खूप रंग येिे. ३. भयानक लढाई होिे. 
 
घनचक्कर हव. हवहर्त्र; र्िम. 
 
घनणचत्र  न. एखाद्या पदाथारे्, स्थलारे्, इमारतीरे् ह बेहूब भरीव हर्त्र. 
 
घनजािक न. (भौ.) मूलभतू एकक घनाकार असेल अशी संरर्ना (असलेले स्फहटक). 
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घनिे अहि. घाििे; द गंधी येिे. (खा.) पहा : घििे 
 
घनिे हि. थाबंिे; ल्स्थर होिे : ‘ऐसे घन  घन  म्हित : पातले यादवारें् राउत :’ –हशव ९५९. 
 
घनता स्त्री. (भौ.) रव्याच्या एकक घनफळारे् – आयतनारे् वस्त मान. 
घनता स्त्री. १. घट्टपिा; दाटपिा. २. दाढ्यच; वजनाला घनफळाने भागले असता येिारा भागाकार त्या 
पदाथांर्ी घनता होय. ३. हवहशष् जागेत असू शकिारे पदाथारे् कमीअहधक प्रमाि; दाटपिा : ‘कमी घनता, 
कठीिपिा आहि ठोकून पते्र करता येण्यार्ी क्षमता ह्या ग िधमांम ळे त्याला (अल्य हमहनयमला) फार महत्त्व 
प्राप्त िंाले आहे.’ –भाख ७०. [सं.] 
 
घनतामापक प . (भौ.) प्रकाश झकवा क्ष हकरि इत्यादनम ळे फोटो कारे्वर येिाऱ्या काळेपिारे् मापन 
करण्यारे् उपकरि. 
 
घनतुरूप प . १. तोफखाना : ‘हवजयादशमीच्या स्वारीला घनत रूप पागा हरसाला ।’ –गापो ३५. 
२. बरोबर तोफखाना बाळगिारी फौज. 
 
घनत्वबोध प . लाबंी, रंुदी व जाडी यारं्ा भास. 
 
घनणथर  हव. मेघ गंभीर: ‘हनसानारे्हन नादें घनहथर शबदें ।’ –गरा ३८. 
 
घनदाट  हव. १. गदच; हनहबड : ‘भरला घनदाट हहर हदसे ।’ – ्ा. हहर. २. घट्ट; पातळ नसलेला 
(रवपदाथच). ३. (ल.) अहतशय सलगीर्ा; हजवलग; सलोख्यार्ा (स्नेहभाव, मतै्री). ४. गजबजलेला; 
खेर्ाखेर्ीर्ा (जमाव, सभा इ.) : ‘ऐसी सभा बसैली घनदाट ।’ –शहन ८. 
 
घनदाटिे अहि. गदी होिे; खेर्ाखेर्ी होिे; गच्च भरिे : ‘सभा घनदाटली हवमानन ।’ –देवीर्ी 
भपूाळी ३०. 
 
घनदाटी स्त्री. १. जीवश्चकंठश्च, मतै्री; हजवलग सख्य. २. अहतशय दाटी. 
 
घनन, घनीकरि, घनीभवन न. पदाथारे् रवरूपातून घनस्वरूपात रूपातंर. 
 
घनणनिांग हव. सावळ्या रंगार्ा. 
 
घनपद, घनमूळ न. (ग.) एखाद्या संख्येच्या घनापासून काढलेली मूळ संख्या; घनारे् मूळ. उदा. 
र्ौसष्ारे् घनपद – मूळ र्ार होय. [सं. घन+मूल] 
 
घनपाग  न. मासे पकडण्यारे् बारीक भोकारें् जाळे. हे आडपागापेक्षा लहान असते. (राजा.) 
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घनपाठ  प . वदेार्ा पाठ करण्यार्ी हवहशष् पद्धत, रीत. [सं.] 
 
घनपाठपूर हव. घनपाठापयंत अध्ययन केलेला. [सं.] 
 
घनपाठी हव. १. वदेार्ा घनपाठ म्हििारा; घन नावार्ी वदेार्ी हवकृती पठि करिारा. २. 
वदेपारंगत; मोठा हवद्वान; वैहदक : ‘हवप्र शोभती वदेघनपाहठ ।’ – दत झपदे २५. [सं.] 
घनप्रसरि न. १. (शाप.) घन पदाथारे् उष्ट्ितेने होिारे प्रसरि; आकारमानात वाढ. २. ढगारं्ा 
फैलाव. 
 
घनफि, घनफळ न. (भहूमती) (पदाथाच्या, पोकळीच्या) लाबंी, रंुदी व उंर्ी यारं्ा ग िाकार 
करून आलेले फल. उदा. भ ज ४, कोटी ५, उंर्ी ३ यारें् घनफळ ६०. कोित्याही पदाथाने व्यापलेला 
अवकाश, पोकळी. 
 
घनमििे अहि. पहा : घिमििे. घाबरिे; डगमगिे : ‘बरगडी रगडीत असे सदा । घनमिी न 
मननह हन तो कदा ं।’ – झकगहव ३२. 
 
घनमाकड प . म लारं्ा एक खेळ. 
 
घनमंुडी  हव. भक्कम : ‘र्ागंलं जाडजूड घनम ंडीदार.’ –ऊन ३९. 
 
घनरस प . कापूर. 
 
घनवट हव. १. मजबतू; जाड; घट्ट हविीरे् (कापड इ.). २. सवचव्यापक; श्रेष्ठ; सवचव्यापी; सवांर्ा 
सारभतू. ३. जड; भारी; वजनदार; ‘मेरूपासाव घनवटें । जन झहसन जालन त कमठें ।’ –ऋ ३०. ४. भरीव; 
भरदार : ‘कन भसू बीज एकवट । उपहिता ंराहे घनवट ।’-्ा २¿१३०. ५. घट्ट; भरीव; कठीि : ‘का ंमी येत ली 
घनवट ऐसें । परृ्थ्वीहर् जािे ॥’ –्ा १०¿१७६. [सं. घन+वट (प्रत्यय)] 
 
घनवटिे, घिवटिे अहि. १. घनदाट, हर्क्कार भरिे (सभा इ.); दाटिे; एकवटिे; जमिे : ‘सभा 
घनवटली अपार ।’ –वसेीस्व १¿१७. २. ऐक्य होिे : ‘र्रं्ळ हनश्चळ घनवटे । हें तों घडेना ।’ –दास १५¿१०¿१४. 
३. दाटी, गदी करिे; खेर्ाखेर्, र्ेंगरार्ेंगरी होिे. 
 
घनवटता, घनवटप स्त्री. न. भारीपिा; जडपिा; घट्टपिा; भरीवपिा; भरदारपिा : ‘कन अवधान 
आहि श्रवि । कन परृ्थ्वी आहि घनवटपि ।’ –भहव ४५¿१२९. 
 
घनवटा  स्त्री. (हनजण्यार्ी) गादी. गाहलर्ा. 
 
घनवटुपि न. काहठण्य; जडत्व : ‘तेआतें देखौहन श्रीकृष्ट्ि घनवट पि अंगीकारलें  ।’ –श्रीकृर् ५. 
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घनवगय प . (ग.) एखाद्या संख्येच्या घनार्ा वगच; समान सहा अंक परस्पर ग िून आलेला ग िाकार हा 
त्यापैकी प्रत्येक अंकार्ा घनवगच होय. एखाद्या संख्येर्ा षड्घात. उदा. तीन या संख्येर्ा घनवगच 
२७☓२७=७२९ होय. [सं.] 
 
घनत्वबोध न. लाबंी, रंुदी व जाडी यारं्ा भास. 
 
घनवधयनीय, घनवधयनीयत्व  हव. न (शाप.) प्रसरिशील; घिाने ठोकल्याम ळे झकवा दाब 
घातल्याने न मोडता पसरिारे. 
 
घनवाट  हव. १. असंख्य; २. गजबजलेला. 
 
घनवाड  हव. हनहबड; दाट; गदच. 
 
घनवाद्य  न. दोन भागापंैकी एका भागारे् द सऱ्यावर आघात करून वाजवले जािारे वाद्य. 
हर्पळ्या, करताल, िंाजं, मंजरी, तास, घंटा, हटपऱ्या, जलतरंग इ. वादे्य ह्या प्रकारात येतात. 
 
घनणवद्रव प . (भौ.) दोन घनपदाथांरे् एकहजनसी हमश्रि. यात एका पदाथांरे् अिू अथवा रेिू 
द सऱ्या पदाथात इतस्ततः हवतहरत िंालेले असतात. 
 
घनणवरोध प . (शाप.) पदाथाच्या आकारमानाम ळे उत्पन्न होिारी प्रहतबंधक शक्ती. [सं.] 
 
घनणवल्हन हव. घट्ट हविीरे्, पि पातळ (वस्त्र) : ‘ते पासवडी नावके घनहवल्हन होती ।’ –लीर्उ 
६८. 
 
घनश्याम हव. मेघाप्रमािे; कृष्ट्िविच; काळासावळा : ‘घनश्याम हा राम लावण्यरूपी ।’ –राम ६७. 
 
घनसर हव. १. दाट; हवप ल; ऐवजदार; भरदार : ‘हपकें  होता ंधान्द्यें घनसर बरन स्वस्त हवकतन ।’ –दाहव 
२२५. २. मजबतू; शल्क्तसंपन्न. पहा : घिसर 
 
घनसावळा हव. घनश्याम; मेघासारखा; सावळ्या रंगार्ा (कृष्ट्ि, राम) : ‘पाहावया घनसावंळा । 
कृष्ट्ि श्यामता आली ब ब ळा ं।’ –एरुस्व ७·२३. 
 
घना हव. सोळा. (नंदभाषा) 
 
घनाकार प . भरीव आकार; गोळ्यार्ा आकार; लगड : ‘प ढती तो घनाकारू हारपे । जे वेळन 
अलंकार होती ॥’ –्ा ८¿१७३. 

हव.  ज्यार्ी लाबंी, रंुदी व उंर्ी सारखी आहे असा. [सं.] 
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घनाकृणत, घनाकृती स्त्री. एक हकवा अनेक पातळ्यानंी सवांगाकडून मयाहदत अशी आकृती, 
अवकाश. [सं.] 
 
घनाना प . घोटाळा. (व.) [ध्व.] 
 
घनानी हव. सदा क रक र करिारी. (व.) 
घनान्या  हव. त्रासदायक. (िंाडी.) 
 
घनाभ हव. घन आकारार्ा; सहा र्ौरस पषृ्ठभाग असिाऱ्या आकारार्ा. 
 
घनाभरूप हव. घनाकृती. 
 
घनाविे  अहि. १. घन होिे; घट्ट बनिे. २. साकार होिे : ‘हनजानंद घनावला ।’ – ्ागा ४९७. 
 
घनाविे  अहि. (आकाश) ढगानंी य क्त होिे; अभ्राच्िाहदत होिे. 
 
घनाविी हव. दृढ िंालेली : ‘घनावली आवडी । अव्याहभर्ारें र्ोखडन । हतयें घालू जोडन । 
आंग हळया ं।’ –्ा १५¿५. 
 
घनाश्रय  प . वातावरि; अंतराळ. 
 
घनास्त्र  न. रक्तार्ी ग ठळी. (व.) 
 
घनाक्षरी स्त्री. ओवीसारखा सोळा र्रिारं्ा मराठीतील एक िंद, वृत झ. [सं. घन+अक्षर] 
 
घनांग न. भहूमहतहवषयक एक पहरमाि. 
 
घनांधकार प . दाट काळोख; घोर अंधार : ‘घनाधंकारातं हदवा जसा वनन ।’ –मृच्ि. 
 
घणनष्ठ हव. अहतशय दाट, दृढ, बळकट : ‘आपि व श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर यारं्ा संबधं घहनष्ठ 
होण्यार्ा योग आला.’ –साअप (गं. दे. खानोलकरकृत) पत्र ६ व.े [सं.] 
 
घणनष्ठता स्त्री. दाट पहरर्य; सलगी : ‘नोकर लोकाबंरोबर इतकी घहनष्ठता मला पसंत नसावी हे 
हतने र्टकन ताडले.’ –हवहवध २७¿६¿१९१४. [सं.] 
 
घनीकरि न. (मानस.) स्वप्नातील अनेक स प्त घटकारें् एकत्रीकरि होऊन एक व्यक्त घटक 
तयार होिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घनीकरि न. १. (शाप.) पातळ, वाय रूप पदाथच घट्ट करिे. २. (शाप.) पातळ, वाय रूप पदाथच 
दाट, घट्ट होिे. उदा. पाण्यारे् बफच  बनिे, पातळ मेि हथजून घट्ट होिे. [सं.] 
 
घनीभूत  हव. गोळ्याच्या, लगडीच्या रूपाने असलेले; घट्ट िंालेले; आकार धारि करिारे : 
‘नानाघनीभतू स विच । जैसें न्द्याहाहळता ंसाधारि ।’ –्ा १¿४४. [सं.] 
 
घनीमत न. फायदा.  [फा. गनीमत] 
घनीय णवद्राव्यता, घन णवद्राव्यता (भौ.) एका घनपदाथांर्ी द सऱ्या घन पदाथात हमहश्रत होण्यार्ी क्षमता. 
 
घनीय संकोचन (भौ.) रवरूप धातूरे् घनरूप होऊन नेहमीच्या तपमानाला येईपयंत होिारी त्यार्ी 
घनफळातील घट. 
 
घनू हव. प ष्ट्कळ; हवप ल; भरपूर. (माि.) 
 
घनोघनो स्त्री. १. कटकट. २. क रब र. (िंाडी) 
 
घन्कर प . र्रकात ऊस टाकिारा. (िंाडी) 
 
घनगडा  प . १. मडक्यार्ा गोल काठ. २. लोखंडी कडे. ३. वटेोळे. (िंाडी) 
 
घपकन,घपकर, घपणदशी, घपणदनी हिहव. वासार्ा, घािीर्ा आकल्स्मकपिा व हवप लता ध्वहनत 
करिारे हियाहवशषेि. पहा : गपकन [क.] 
 
घपका  प . उग्र वास; दपच : ‘जेविात मसाल्याच्या वासार्ा घप्का (घपका)’ –मवाइ २४८. 
 
घपघप, घपघपा, घपाघप, घपाघपा, घपापा हिहव. पदाथच एकदम हगळताना होिाऱ्या आवाजाने. पहा 
: गपगपा [ध्व. घप् रे् हद्वत्त्व] 
 
घपिा प . घोटाळा; ग ंताग ंत. [अर. गफलत] 
 
घपाघोळ, घप्पाघोळ प . १. अनेक वाद्यारं्ा अव्यवल्स्थत असा संहमश्र आवाज. २. (ल.) (वस्तंूर्ा, 
सामानार्ा) पसारा; राडा; हर्वडा; संकर.३. (कामारं्ा, हहशबेार्ा) गोंधळ; घोटाळा; अव्यवस्था. ४. अनेक 
काये, धंदे एकत्र आल्याने उडिारी ताराबंळ, धादंल, तािाताि. ५. लगबग; धामधूम; घायकूत. 
 
घबके न.  अवहर्त होिारा लाभ; अलभ्य, आगंत क लाभ; घबाड; टाऊक; टावके.(हि. लागिे, 
हमळिे, सापडिे.) पहा : गबका 
 
घबघबीत पहा : गबगबीत 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घबड स्त्री. पोकळ जागा : ‘धबधब्याच्या आतल्या अंगाला एक मोठी घबड होती.’ –सराई १२. 
 
घबदूि  हव. गलेलठ्ठ; धष्प ष्; भक्कम; दाडंगा. पहा : गबदूि 
 
घबराट  स्त्री. घाबरग ंडी; भयभीत अवस्था. २. (रोग्यार्ा) जीव घाबरिे; बेर्ैन वाटिे; काहहली 
होिे; गलबलिे. ३. (ल.) भीती; धास्ती; द ःख. ४. गोंधळ; घोटाळा. ५. एकाएकी हनमाि िंालेली तीव्र 
(हनराधार) भीती. 
घबाड न. १. एक श भ म हूतच. सूयचनक्षत्रापासून र्रंनक्षत्रापयंत मोजून येिाऱ्या संख्येला तीन या संख्येने 
ग िून ग िाकारात र्ालू हतथी हमळवनू आलेल्या संख्येला सातानी भागून बाकी तीन उरल्यास त्या हदवशी हा 
योग येतो. २. (सामा.) श भ वळे; म हूतच; स योग. ३. (ल.) आकल्स्मत लाभ; अनायासे िंालेली मोठी 
रव्यप्राप्ती; लाट. (हि. हमळिे, साधिे.) : ‘गाि हवहंगमें गेला । घबाड अवहर्त पावला ।’ –दाहव २७४. 
 
घबाड प . दाराच्या फळीच्या खालच्या टोकाला हफरण्याकहरता जो गटू्ट वगैरे बसवतात तो; खालर्ा 
वात्या, दारारे् क सू. 
 
घबाडचूक स्त्री. मोठी र्ूक; घोडर्ूक. 
 
घबाडमाप न. १. बाजारात र्ालिाऱ्या हशरस्त्याच्या मापापेक्षा, वजनापेक्षा मोठे माप, वजन. २. 
मोठा आहार असिाऱ्या मािसारे् पोट; कधी तृप्त न होिारा कोठा. 
 
घबी स्त्री. आडोशार्ी पोकळी : ‘दरडीला त्यारं्ी घबी असते त्यात ते (मासे) स रहक्षतपिे जाऊन 
बसतात.’ –हशस ४४. 
 
घबुकेळ न. आकल्स्मक िंालेला मोठा लाभ; अकल्ल्पत सापडलेला ठेवा, डबोले; हमळालेल्या प ष्ट्कळ 
देिग्या, बहक्षसे, इनाम इत्यादी. (हि. लागिे, हमळिे, सापडिे.) 
 
घबूक न. १. अवहर्त होिारा लाभ. पहा : घबके (हि. लागिे, हमळिे, सापडिे.) २. हवप लता; 
समृद्धी; रेलरे्ल; अहतरेक. 

हव.  भऱपूर; अहतशय; हवप ल. 
हिहव.  हवप लतेने; अहतशयपिे. 

 
घम हिहव. स्तब्धपिे; म काट्याने. पहा : घम्म 
 
घम स्त्री. १. क्षमा; अपराध हगळिे; सहन करिे; सहनशीलता; गय; गई.(हि. खािे, करिे, घेिे, 
म्हििे.) २. दम; हवश्रातंी; हवसावा. (हि. खािे) पहा : गम [अर. घम = द ःख, फा.गम] 
 
घम प . ढेपाळे; ग ळाच्या ढेपा घालण्याकहरता केलेले भाडें. (बे.) पहा : घमेिे [सं.] 
 
घमकर, घमकन, घमणदशी पहा : घपकर, घपकन, घपणदशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
घमगी हव.  हवषादय क्त; द ःखी; कष्ी. 
 
घमघम प . (गो.). पहा : घमघमाट 

हिहव. १. आत्यंहतक स वासारे् हनदशचक हियाहवशषेि. २. एकदम; भरपूर; स रळीतपिे; संतोषाने. 
३. धडकून; जोराने. [ध्व.] 
घमघमिे अहि. अहतशय स वास येिे; स गंधाने, दरवळिाऱ्या वासाने य क्त होिे. 
 
घमघमाट प . वासार्ी अहतशयता; मध र व उग्र वासारं्ा संयोग; स गंधार्ा अहतरेक,दपच; फार 
दरवळिारा स गंध : ‘फ लारं्ा घमघमाट व िंऱ्यारं्ा िं ळिं ळ आवाज यापंासून मोठा आवाज होई.’ –पाव्ह 
३७. 
 
घमघणमत हव. जाडसर. 
 
घमघमीत हव. उग्र, मध र आहि दरवळिार (स गंध); घमघम स वासय क्त (फोडिी इ. पदाथच): 
खमंग. 
 
घमट गुळविी १. पहा : घमंड गुळविी. २. तोंडाप रते लाडीगोडीरे् भाषि; गोड थापेबाजी; ख शामत. 
 
घमत स्त्री. तारवास भोक पडून त्यातून तारवाच्या तळाच्या भागात सार्लेले झकवा हिंरपलेले पािी; 
गलबतातील गाळ, पािी. (को,) पहा : गमत 
 
घमतड, घमतडी  स्त्री. जेथे घमत सार्ते ती जागा; गलबतारे् पोट. (राजा.) पहा : गमतड 
 
घमताड  स्त्री. १. घमतड २. गलबतातील गाळपािी. (को.) पहा : गमताड 
 
घमशि  न. गडबड; धादंल : ‘मािंा परकरस द्धा हशवायला िंालाय. लक्षात असू द्या. नाहीतर 
आपल्यार् घमशिात…’ –रथर्ि. 
 
घमशान, घमस्यान न. १. (हियेरे् आहधक्य, जोर झकवा पदाथांर्ी रेलरे्ल दाखहवण्यासाठी 
अहनयहमतपिे या शब्दार्ा उपयोग करतात.) धागंडझधगा; ध मश्चिी; हखदडा; ध डगूस (हि. घालिे, 
माडंिे.). २. र्मर्माट, खािे, हपिे, गािे, बजाविे इ. प्रकारारं्ी र्ैनबाजी; धूमधडाका. ३. (पावसार्ी, 
खाद्यपदाथांर्ी, हपकारं्ी) रेलरे्ल; र्गंळ; लयलूट; समृद्धी; हवप लता : ‘साहहत संगीत प्रसंग मानें । करावन 
कथेर्न घमशानें ।’ –दास १८·३·१८. ४. दाडंगाई; लाथाळी; त डविी. ५. पराभव; फडशा; ध व्वा (वाद, 
हशवीगाळ इ.मध्ये.). 

हव. १. हधप्पाड; भक्कम; धझटगि; दाडंगा (मन ष्ट्य). २. भव्य; शोहभवतं; िानदार; नामी (इमारत 
इ.). ३. भक्कम; दिगट; मजबतू; हटकाऊ (कापड, दोर इ.). ४. घमंडानंदन; हवलासी; र्ैनबाज; ख शालर्ंद 
(मन ष्ट्य). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घमशाम  हव. भरघोस. 
 
घमंड, घमंडी स्त्री. १. हवप लता; प्रार् यच; अहतशयता; रेलरे्ल; समृद्धी; अहतरेक. २. (कामार्ा, 
काळजीर्ा) रगाडा; नेट; कर्का; हनहबडता : ‘अशा ह्या कजांरे् पेंर्ारे् घमंडनत तो अद्याहप पडला आहे.’ –
व्यहन ९०. ३. थाट; बहार; मजा; रंग : ‘केलें  घमंड कीतचनन ।’ –दाहव ४१६. ४. अहतशय उपभोग; र्ैन; र्ंगळ 
: ‘त्यावळेेस त्यारें् खाण्याहपण्यार्ी व नाना प्रकाररे् मळीि हवषयोपभोग घेण्यार्ी मोठी घमंडी उडती.’ –
व्यहन ४३. 

हव.  भरपूर; हवप ल; समृद्ध; मोठा; मनसोक्त : ‘नटोहन घमंड नार्ो लाऊं लोका ं।’ –दाहव १४. 
 
घमंड, घमंडी स्त्री. घोष; गजर; एकतानता; नादमध रता : ‘ताळमृदागंघमंडी । हमळोहन जाता ं उठे 
अहधक आवडी ।’ –दाहव १७५. 

हव.  किचमध र; स स्वर; स श्राव्य : ‘भजन कीतचन घमंड कहरत ।’ –दाहव १६७. 
 
घमंड, घमंडी पहा : घमेंड 
 
घमंड, घमंडखोर, घमंडानंद, घमंडानंदी, घमंडानंदन, घमंडीनाथ हव. १. प्रौढी मारिारा; बढाईखोर; 
गर्मवष्ठ : ‘का ं घमंडे हो ठाहकला संसार ।’ –दाहव ३०९; ‘पेहनलोप रािीच्या पाहिग्रहिाथच जमलेल्या 
राजप त्रापं्रमािें घमंडानंदन आहेत.’ –ब्राहव ३. २.(जो पोटाहशवाय द सऱ्या कशाकडेही लक्ष देत नाही अशा 
मािसाला उपरोधाने लावायर्ा शब्द) पोटभरू; पोटबाब.ू ३. र्ैनी; ख शालर्ेंडू; रंगेल; हवलासी. [झह. घमंड 
= गवच] 
 
घमंडगुळविी न. लापशी इ. गोडसर पातळ पदाथच हबघडून बेर्व, पािर्ट िंाले असताना त्यानंा 
हतरस्काराने लावायर्ा शब्द. गरगट; ढपळविी; खरकटविी; घमटग ळविी. 
 
घमाघम, घमाघमा पहा : घमघम 
 
घमामा हिहव. घमाघमा; भरारा; घमघम : ‘दोहंू र्ला रे गाई घमामा ।’− दाहव ७६९. 
 
घमासान हव. घनघोर; जोरार्ा; त ंबळ : ‘हब्रआन्द्स्क आहि खाकोव्ह या दोन्द्ही शहराचं्या वशेीवर 
घमासान लढाई स रू िंाली.’ –द म १९५. 
 
घमेिे न. १. लोखंडी पाटी, टोपली, तगारी. २. आगगाडीच्या रुळाखाली आधार देण्याकहरता 
पालथी घातलेली लोखंडी जाड तगारी. एका स्लीपरखाली ह्या दोन्द्ही बाजूला दोन असतात. ३. घम; ढेपाळे. 
[सं. घमच (कढई) + आलय] 
 
घमेंड स्त्री. पोकळ ऐट; डौल; ताठा; अहंकार; गवच. [झह. घमंड] 
 
घमेंड स्त्री. ताकद; जोर. (अहह.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घमेंडखोर हव. १. गर्मवष्ठ. २. ऐटबाज. 
 
घमेंडी  पहा : घमंड, घमेंड : ‘त्याच्या सवच घरच्या मािसानंा घमेंडी र्ढली आहे.’ –द गा ४. 
 
घमोऱ्या  स्त्री. घामोळ्या. (िंाडी) [सं. घमावहल] 
घम्म हिहव.  स्तब्ध; म काट्याने. पहा : घम : ‘पि मास्तरीिबाई अगदन घम्म बसल्या, अगदी रामा! हशवा! 
गोझवदा!’ − खरादे ३०. 
 
घम्मनगेट हव. खंबीर; घट्ट; पक्का. (माि.) 
 
घम्माघोर हव. दाट; घनघोर. 
 
घर न. १. राहण्यासाठी बाधंलेली जागा; वाडा. २. एका क ट ंबातील (एके हठकािी) राहिारी 
मंडळी; क ट ंब; (साकेंहतक) प नर्मववाहहत स्त्रीला पहहल्या पतीपासून िंालेला म लगा. ३. गृहस्थाश्रमधमच; 
संसार; प्रपरं्; (ल.) नवरा झकवा बायको. ‘हा हजन्नस घरात दाखवनू आितो.’ –हवहव १०·४·७; ‘आमच्या 
घरातंल्यानंी दादासाहेबानंा दारूर्ें व्यसन लावलें .’ – एकर् प्याला. ४. एखाद्या व्यवसायात ज टीने काम 
करिारी मािसे, मंडळी, संस्था; अडतीर्ी जागा. ५. एखादी वस्तू स रहक्षतपिे ठेवण्यासाठी केलेल धातूरे्, 
लाकडारे् आवरि, वषे्ि, कोश, उदा. र्ष्ट्म्यारे् घर. ६. पेटीतील, टाइपाच्या खिातील कप्पा, खि, खाना. 
७. सोंगट्याचं्या, ब हद्धबळाच्या पटावरील, परं्ागंातील (प्रत्येक) र्ौक; र्ौरस; मोहऱ्यार्ा मूळर्ा र्ौरस; 
मोहऱ्यार्ा मारा. ८. (ज्यो.) क ं डलीच्या कोष्कातंील भावदशचक स्थान. ९. घरािे; वशं; क ळ. १०. 
(वतचमानपत्रार्ा, पत्रकार्ा, कोष्कार्ा) रकाना, सदर : ‘येऊन जाऊन पत्रप्रकाशकास स्वतःर्ा असा 
मजकूर दर खेपेस पराकाष्ठा दोन तीन घरें घालिें येतें.’ – हन १५. ११. (मधमाशारे् पोळे वगैरेतील) हिर : 
‘केळीच्या सोपटार्न घरें ज्यानंन पाहहली असतील……..’ – मप  ६·२२५. १२. ठािे; हठकाि : ‘क बल, बाकंी 
घरें । हशवराजाच्या हाता आलन ।’ – ऐपो ९. [सं. गृह] (वा.) घर आघाडिे – घर जळून खाक होिे. (को.) 
घर उघडिे – १. लग्न करून संसार थाटिे. २. एखाद्यारे् लग्न करून देऊन त्यार्ा संसार मांडून देिे. घर 
उभारिे, घर उभे करिे – संसारातील अडर्िी दूर करून ते स रळीत र्ालू करिे. घर करिे – १. हबऱ्हाड 
करिे; राहण्यास जागा घेऊन तीत जेविखाि इ. गोष्ी करायला लागिे. २. (त्रासदायक वस्तंूनी) ठािे 
देिे; राहिे; वास्तव्य करिे : ‘माझ्या हृदयातं घर करून बसून त्याने मला घायाळ केलें .’ – बाय ३·३. घर 
खािी असिे – १. घर मोकळे असिे. २. घरातील प रुषमन ष्ट्य मृत्य ूपाविे : ‘कासीबा देशपाडें यारं्ा घर 
खालन होता. त्यार्ी बायको हतसी कासीबा देशपाडं्ा गेला.’ – ऐसंसाखं ४·१०७. घर खािी करिे – घर 
सोडून जािे; घर मोकळे करून देिे. घर घाििे – (एखाद्याच्या) घरार्ा नाश करिे. घर घेिे – १. 
(सामा.) ल बाडिे; ल टिे; नागहविे; ब र्ाडिे : ‘मग रेि केनें बोहललें  । अहो जेऊहन कैसें घेतलें  ।’ – काप  
२३¿४०. २. (एखाद्यार्ा) नाश करिे : ‘म्हिती जन्द्मोहन रौपदीनें । आमर्ें घर घेतलें  हतिें ।’ – जै ७१¿९९. ३. 
(त्रासदायक वस्तू) घर करून बसिे, ठािे देऊन बसिे. पहा : घर करिे २. घर चािणविे – प्रपरं्ार्ी, 
संसारार्ी जबाबदारी वाहिे. घर जोडिे – इतर घराण्याशंी, जातनशी, लोकाशंी इ. मैत्री, शरीरसंबंध घडवनू 
आििे; मोठा संबधं, सलोखा उत्पन्न करिे : ‘लक्षमीपतीर्ें घर थोर जोडे ।’ –सारुह २¿१. घर डोक्यावर घेिे 
– आरडाओरड करून घर दिािून सोडिे; घरात दाडंगाई, कलकलाट, दंगामस्ती करिे. घर तुटिे – 
मतै्रीर्ा, नात्यार्ा संबधं नाहीसा होिे; स्नेहात हबघाड होिे. दुसऱ्याचे घर दाखविे – १. आपल्या घरी कोिी 
त्रासदायक मन ष्ट्य आला असता काही य क्तीने त्याला द सऱ्याच्या घरी लावनू देऊन आपला त्रास र् कहविे; 
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(एखाद्यार्ी) ब्याद, पीडा टाळिे. २. घालवनू देिे; घराबाहेर काढिे. घर धरिे – १. घरात बसून राहिे; 
घराच्या बाहेर न पडिे, संकटाच्या, दंगलीच्या वळेी पळून जािे, पळ काढिे, ग ंगारा देिे. २. (रोग इत्यादननी 
शरीरावर) अंमल बसहविे; एखादा आजार पके्कपिाने जडिे. ३. हर्कटून राहिे; र्रं्लपिा न करता एकार् 
हठकािी हभस्त ठेवनू असिे. ४. (ब हद्धबळात, सोंगट्यात) सोंगटी एकार् घरात ठेवनू घर अडहविे. घर धुिे, 
घर धुऊन नेिे – एखाद्यारे् असेल नसेल ते लबाडीने हगळंकृत करिे; हहरावनू नेिे; नागहविे; ब र्ाडिे; 
ल बाडिे; ल टिे; अगदी नंगा करिे : ‘शभंर वषांनी घर ध ऊन नेल्यानंतर ही ओळख आम्हासं पटंू लागली 
आहे.’ –हटव्या. घर णनघिे – नवऱ्याला सोडून द सऱ्या मन ष्ट्याबरोबर नादंिे; द सऱ्याच्या घरात, क ट ंबात 
हनघून जािे : ‘मािंें घर हनघाली.’ – वाडमा २¿२०९. घर नेसणविे – घरावर गवत घालून ते शाकारिे; घर 
गवत इत्याहदकानंी आच्िादिे; घर हशविे. घर पाहिे –१. (एखाद्या) घराकडे विदृष्ी करिे; (रोगार्ा, 
मृत्यरू्ा) घरावर पगडा बसिे; घरात हशरकाव करिे. २. (बायकी) वधूवरारें् योग्य स्थळ हनवडिे : ‘स शील 
तारेने आपल्या प ण्यबलाच्या साह्याने योग्य घर पाहून….’ – रजपूतक मारी तारा. ३. घरी जािे, म लाबाळातं 
जािे. घर पािथे घाििे –हरवलेली वस्तू शोधण्यासाठी घरार्ा कानाकोपरा ध ंडाळिे. घर पुजिे –१. 
आपले काम करून घेण्यासाठी एखाद्याच्या घरी आजचवे, ख शामत करण्यास वारंवार जािे. २. (घरे प जिे) 
आपला उद्योग न करता द सऱ्याचं्या घरी र्करा मारिे. घर फोडिे –१. संसार आटोपिे, आवरिे. २. 
क ट ंबातील मािसातं फूट पाडिे; घरात हवत ष् आििे. ३. घराला भोक पाडून आत (र्ोरी करण्यासाठी) 
हशरकाव करून घेिे. घर बसिे –कता मन ष्ट्य नाहीसा िंाल्याम ळे, द दैवाच्या घाल्याम ळे क ट ंब 
हवपन्नावस्थेला पोर्िे; घरारं्ी वाताहत, द दचशा होिे. घर बसणविे –संसार थाटिे; घर म लाबाळानंी भरून 
टाकिे. स्त्रीच्या हववाहोत झर जीवनात या वाक्प्रर्ारार्ा उपयोग करतात. घर बुडिे –१. क ट ंबार्ी नासाडी, 
द दचशा होिे; क ट ंब ध ळीला हमळिे. २. संतती नसल्याम ळे वशंार्ा लोप होिे. घर बुडणविे – १. (एखाद्याच्या) 
क ट ंबार्ा हवध्वंस करिे; संसारार्ा सत्यानाश करिे. २. घराला काहळमा आििे. घर भरिे – १. द सऱ्याला 
ब डवनू, त्यारं्ी उपेक्षा करून आपि श्रीमंत बनिे. २. द सऱ्यारे् घर ल टिे व स्वतः गबर होिे. घर भंगिे – 
क ट ंब मोडिे, हवस्कळीत होिे; क ट ंबाला उतरती कळा लागिे; क ट ंबार्ा नाश होिे; मंडळीत फूट पडिे. 
घर मारिे – घर ल टिे. घर मांडिे, थाटिे – (संसारोपयोगी हजन्नसानंी) घर नीटनेटके करिे; घरार्ी 
सजावट करिे. घर म्हिून ठेविे – एखादी वस्तू, सामान प्रसंगहवशषेी उपयोग पडावी म्हिून संग्रही ठेविे; 
प्रत्येक वस्तू जतन करून ठेविे. घर णरघिे – पहा : घर णनघिे. घर िागिे – घर भयाि भासिे. 
(एखाद्यार्ा म लगा अथवा पत्नी वारली असता घरातील भयाि ल्स्थती विचन करताना ह्या वाक्प्रर्ारार्ा 
उपयोग करतात.) घराचा उंबरठा चढिे – घरात प्रवशे करिे. घराचा खांब, घराचे धारि, घराचे पांघरूि 
– घरातील कता मािूस; घरातला म ख्य; घरमेढा. घराचा पायगुि –घराम ळे घडिाऱ्या श भाश भ गोष्ी; 
घरातील मािसारं्ी वागिूक, वतचिूक, वतचन, हशस्त, घरारे् प ण्य पाप. घराचा पायगुिच तसा, घरची खंुटी 
तशी –क ट ंबातील मािसार्ी वागण्यार्ी रीत असेल त्याप्रमािे; एखाद्या क ट ंबातील मािसारं्ी सवचसाधारि 
अशा वाईट व्यसनाला, खोडीला, सवयीला उिेशून म्हितात. घराचा वासा ओढिे –एखाद्या कामधंद्यासाठी 
आवश्यक असलेले साधन, वस्तू, गोष् नाहीशी करिे; एखाद्या मोठ्या कामातून फार जरुरीरे् साधन नाहीसे 
करिे; अडविूक करिे. खाल्ल्या घराचे वासे मोजिे –कृतघ्न होिे; केलेला उपकार हवसरिे. घरात 
पैशाचा धूर णनघिे, घरात सोन्याचा धूर णनघिे –घरर्ी अहतशय श्रीमंती असिे. घरािा रामराम ठोकिे –
घर सोडून जािे : ‘आज या घराला रामराम ठोकण्यापेक्षा घटकाभर ज लमार्ा रामराम पत्करला.’ –भा ९०. 
घरावर काट्या घाििे, घरावर गोवरी ठेविे, घरावर णनखारा ठेविे –एखाद्याच्या क ट ंबार्ी धूळधाि, 
बदनामी करिे. घरावर कुते्र चढणविे – (गोव्याकडे घरावर क ते्र र्ढल्यास घर सोडाव ेलागते यावरून) १. 
एखाद्याच्या घरात कलागती, भाडंिे लावनू देिे, तंटे उत्पन्न करिे. २. द ष्ावा करिे; अडर्िीत आििे. 
घरावर गवत रुजिे –घर ओसाड, उजाड पडिे. घरावर तुळशीपत्र ठेविे –घरादारार्ा त्याग करिे; 
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संसाराबिल पूिचपिे अनासक्त होिे. घरास आग िाविे –एखादे द ष्ट्कृत्य करून घरार्ा नाश करिे. घरास 
काटी िागिे –घर उद्ध्वस्त होिे; घरात कोिी न राहिे. घरास काटी िाविे – १. घराच्या भोवती काटे, 
काटक्या लावनू येिे- जािे बदं करिे. २. घर उजाड, उद्ध्वस्त, ओसाड करिे. घरास येिे – अवस्थेप्रत 
येिे. घरास हाड बांधिे, घरावर टाहळा टाकिे – (एखाद्याला) वाळीत टाकिे; समाजातून बहहष्ट्कृत करिे; 
जातीबाहेर टाकिे. घरास राखिे – १. घरारे् रक्षि करिारा मन ष्ट्य. २. (ल.) थोडासा संर्य, हशल्लक, 
साठा, संग्रह. घरी बसिे – (एखादा मन ष्ट्य) उद्योगधंदा नसल्याम ळे, सोडून हदल्याम ळे घरी हरकामा असिे; 
बेकार होिे. घरी पािी भरिे – (एखादा मन ष्ट्य, गोष्) एखाद्याच्या सेवते तत्पर असिे; त्याला पूिचपिे वश 
असिे. घरी बसविे – अहधकारावरून झकवा कामावरून काढून टाकिे : ‘हकर्नेरलाही घरी बसहवण्यार्ा 
त्यार्ा हवर्ार होता.’ –पम ४०३. घरी येिे – (एखादी स्त्री) हवधवा िंाल्याम ळे सासरच्या आश्रयाच्या अभावी 
हपतृगृही, माहेरी परत येिे; हवधवा होिे : ‘क ट ंब मोठे, दोन बहहिी घरी आलेल्या.’ –मनोरंजन आगरकर 
अंक. 
 
घर न. १. (उंदीर, हर्र् दंरी इ. कारें्) बीळ. २. एखादा पदाथच हशरकहवण्यासाठी केलेला दरा, 
भोक, खोबि, खार्ि. ३. (मालकाच्या इच्िेहवरुद्ध बळकावलेले) वस्तीरे् हठकाि. उदा. काट्याने टारे्त 
घर करिे. [सं. गतच=खळगा; भोक; अर. घार=जखम] 
 
घर न. १. उत्पहत झस्थान; प्रातं, प्रदेश, हठकाि, ठािे (वारा, पाऊस, पे्रम, हवकार, रोग 
इत्याहदकारें्) : ‘सवच्तेहर् परी । हर्न्द्मात्रारे् तोंडावरी । परी ते आन घरन । जाहिजेना ।’ –अमृ ७·१३०. २. 
रोग इत्याहदकाचं्या उत्पत झीरे् कारि, मूळ, उगम. [सं. गृह] 
 
घर न. १. वादातील आधारभतू म िा, गमक, प्रमाि. २. शास्त्र, कला, इत्याहदकातंील ख बी, ममच, 
रहस्य, मख्खी, हकल्ली. [सं. गृह] 
 
घर न. सामर्थ्यच; संपत झी ; ऐपत; आवाका; क वत. [सं. गृह] 
 
घर न. १. सतार इत्यादी वाद्यातंील स रारें् स्थान; सनईसारख्या वाद्याच्या दोन भोकामंधील अंतर; 
सतारीच्या दोन पडद्यामधील अंतर. २. मृदंग इत्यादी र्मचवाद्यारं्ा वादी, दोरी इत्यादनम ळे होिारा प्रत्येक 
हवभाग. ३. (संगीत) तान, सूर यारं्ी हि, मयादा, के्षत्र. 
 
घर न. (अडर्िीच्या, पराभवाच्या वळेी ) हनसटून जाण्यासाठी करून ठेवलेली योजना; 
आडपडदा; पळवाट; कवर्. 
 
घर न. ख ि; आपि स्वतः; स्वतःर्ा देह. 
 
घर न. वयोमानार्ा हवभाग; कालमयादा : ‘हा नवा गृहस्थ पन्नाशीच्या घरातं आला होता.’ – 
कोरहक ३२¿२५. 
 
घर न. हवहशष् ख िानंी दशचहवलेले अंतर; टप्पा : ‘हमहनट काटा एका तासात ६० घरें र्ालतो.’ – 
के. [सं. गृह] ३. र्ौरस : ‘घर र्ौवीस हाथ ।’ – हवजापूर हशला. १¿५¿६. 
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घरअसामी स्त्री. १. वतनवाडी; जमीनज मला; मालमत झा. २. घरकामासंबंधीर्ा मन ष्ट्य; घराकडर्ा 
मािूस. 
 
घरइतें वरइतें न. नवरा बायको : ‘इथे अनाहद घरइतें वरइतें । जे हवयालन ब्रह्ाहद प्रपंर्ातें ।’ – हवहस १३¿५. 
 
घरकज्जा  प . घरातील तंटा; कौट ंहबक भाडंि; गृहकलह. 
 
घरकरी  प . पत्नीने नवऱ्याला उिेशून वापरायर्ा शब्द; घरधनी; कारभारी; यजमान; 
घरमालक. 
 
घरकसबी प . आपल्या अक्कलह शारीने घरग ती जरुरीरे् हजन्नस घरच्या घरी तयार करिारा व 
घरर्ी मोडतोड द रुस्त करिारा मन ष्ट्य; घरर्ा कारागीर; बाहेर काम करून उपजीहवका न करिारा मन ष्ट्य.. 
 
घरकंद  प . एक प्रकारर्ा कंद. (सामा.) कोनफळ; गोराडू. 
 
घरका प . १. काटा इत्याहदकानंी कातडीत, पायात केलेले घर. (क .) २. वस्त्र, लाकडार्ी फळी 
इत्याहदकानंा पाडलेले हिर, भोक. 
 
घरकान्न  स्त्री. घरधनीि; बायको; घरकरीि. (गो.) 
 
घरकार, घरकारी प . १. नवरा; पती. २. घरर्ा यजमान; घरधनी; मालक. (गो.क .) 
 
घरकारिी प . घररे् सवच काम पाहिारा; हदवािजी; खाजगी कारभारी. 
 
घरकी हव. घरातला; घरासंबधंीर्ा : ‘गावकी व घरकी कामे करिाऱ्या……’ – गागंा २७. 
 
घरकुबडा, घरकुबा, घरकोंबा, घरकोंनया, घरकोंडा, घरकंुडा, घरकोंधा, घरघुबडा पहा : घरकोंबडा 
 
घरकुरती पहा : घरगुती 
 
घरकुि, घरकूि न. १. लहान घर; भात कलीच्या खेळातील म लननी केलेले लहानसे घर : ‘हतया 
खेळता ंकहरती घरक लन ।’ – ्ा ९¿३७४. २. लहानसे िंोपडीवजा घऱ : ‘वस्तीकहरता ंिंावळ्यारे् घरकूल 
करीन.’ – पाव्ह २८.३. घरटे; खोप. (वा). घराचे घरकूि होिे – वाताहत होिे. 
 
घरकुिी स्त्री. लहान घर; खेळातील घर : ‘करूहन ब्रह्ाडंार्ी घरक ली । माजी बसैहवली 
ब्रह्ाडंाहदक बाह ली ।’ – जै २९¿४५. 
 
घरकुल्ली हव. बह श : घराबाहेर न पडिारी (स्त्री); घरकोंबडी. (गो.) 
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घरकंुडा  प . १. पक्षयारे् घरटे. भ गं्यारे् घर; वाळवीर्ा हनवारा. २. (ल.) आश्रयस्थान (को.) : 
‘आम्हन त झ्या हवश्रातंीर्ा घरक ं डा सोडतारं् हे आमरे् अदै्वत्ानारे् पाखं आम्हासं तोलत नाहनसे होऊन आम्ही 
खालन पडों लागलों.’ – यशोदा पाडं रंगी. 
 
घरकंुडी  हव. घरातला : ‘पोरीतला घरक ं डी खेळ …….’ – जोफ  ९७. 
 
घरकोल्या हव. १. लाजाळू. २. आळशी. (िंाडी) 
 
घरकोंबडा प . (द बळ्या व स स्त मािसाला – प्राण्याला हतरस्काराने लावायर्ा शब्द) नेहमी 
घरात राहिारा; एकलकोंड्ा; माि सघाण्या; र्ारर्ौघातं उठिे, बसिे, गप्पा मारिे इ. ज्याला आवडत 
नाही असा, कधी बाहेर न पडिारा मन ष्ट्य; घरबशा. 
 
घरखटिा, घरखटिे प . न. १. घरर्ा कामधंदा; गृहकृत्य; प्रपरं्, शतेभात इ. घरासंबंधी काम. २. 
घरार्ी, क ट ंबार्ी काळजी, जबाबदारी, अडर्िी इ. ३. गृहकलह; घरातील भाडंि. 
 
घरखि  न. घषचि; (ल.) आदळआपट : ‘हप्रयाहप्रयवसंजाली । घरखिें स्नेहदावानलन ।’ – वह 
४५०. 
 
घरखण्या हव. घरातील ध िे, पािी भरिे इ. सामान्द्य कामाकहरता ठेवलेला गडी; घरच्या कामार्ा 
मािूस. 
 
घरखासगी, घरखानगी, घरखाजगी हव. घरातील मालमत झा, कामे, कारखाना इ. संबधंी; घरग ती 
बाबीसंबंधी; घरग ती , खासगी व्यवहाराबाबत. 
 
घरगिती स्त्री. १. गावातील घरारं्ी संख्या. २. गावातील घरारं्ी मोजिी, मोजदाद. ३. गावातील 
घराचं्या मोजिीर्ा हहशबे, तपशील. (हि.करिे, काढिे.) 
 
घरगाडा प . संसारार्ी एकंदर कामे, जबाबदारी; प्रपरं्ार्ी राहाटी; प्रपरं्; संसार; घरखटला. 
(हि. रेटिे, हाकिे, र्ालविे, साभंाळिे.) 
 
घरगुती, घरगती, घरघराड हव. १. घरर्ा; घरी तयार केलेला (माल, सामान, वस्तू); घरी 
वाढवलेला, पाळलेला (घोड, पशू); घरी लावलेला (रोप, िंाड इ.). २. घरर्ा. ३. घराशी संबंध असलेला; 
खाजगी. 
 
घरगुती  हिहव. १. स्वतःच्या अंगमेहनतीने; कौशल्याने. २. घरच्या मािसाकंडून. 
 
घरगॅरॅ, घरबॅरॅ न. हपरपीर; ट मिे. (गो.) 
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घरगोहो  प . र् लीपाशी, बायकातं, आहश्रतात शौयच दाखविारा महनष्ट्य; गेहेशूर; घरातील 
मािसावंर जरब ठेविारा पि बाहेर भाग बाईपिा करिारा प रुष. 
 
घरघर स्त्री. १. र्रक, रहाट, जाते इ.र्ा होिारा घर्च असा आवाज. कंठात कफ दाटल्याम ळे होिारा 
घोगरा, हवहशष् आवाज (हवशषेतः मरिासन्न मािसार्ा) : ‘मग कशार्ी जाते घरघर ।’ – तोब ं१४. [ध्व.] 
(वा.) घरघर िागिे – थोड्ार् वळेात मरिार अशा ल्स्थतीत असिे; मरण्याच्या बेताला येिे; धंदा, उद्योग 
बदं पडण्याच्या ल्स्थतीस येिे. 
 
घरघर, घरघरा  हिहव. जाते, र्रक, रहाट इत्याहदकाचं्या होिाऱ्या घरघर आवाजाप्रमािे; तसा 
आवाज करीत. [ध्व.] 
 
घरघर, घरघरा, घरघरी  प . स्त्री.  मरायला टेकलेल्या मािसाच्या घशातील घरघर आवाज.(हि. 
लागिे, वाजिे) [ध्व. घरघर] 
 
घरघरटी स्त्री. दारोदार झहडिे; एकसारखी फेरी घालिे. (हि. करिे.) : ‘र्ंर कथ हन मग 
महेंरगृहन घरघरटी कहरत वाया ं।’ –आमहाबळ १९¿१. 
 
घरघरिे अहि. घरघर वाजिे; कंठ कफाने दाटल्याम ळे घरघर आवाज होिे; घरघर असा आवाज 
करिे. 
 
घरघराट प . घरघर असा मोठा आवाज: ‘मोटारीच्या घरघराटातूनही ओरडून बोललेली बोलिी 
आमच्या कानी येत होती.’ –वावटळ २५. 
 
घरघशा  पहा : गरगशा 
 
घरघािा, घरघाल्या, घरघािू हव. १. खोडसाळ; फसवाफसवी करिारा; हबलंदर : ‘हभजल्या पोरी 
कशी होरी ग हे घरघाली ।’ –राला ४०. २. क ळार्ी अब्र ूघालविारा; घरब डव्या; द सऱ्यारे् घर ब डविारा 
झकवा व्यसनाहदकानंी आपले घर ब डवनू घेिारा : ‘कशी घरघाली राडं बसली आम्हा ंहगळून ।’ –राला ४६. 
३. सवचनाश करिारा : ‘भयानका हक्षहत िंाली घरघाली रुरझवशहत जझग फाकंली ।’ –ऐपो ३६८. 
 
घरघुबी  स्त्री. ओलसर जागेत राहिारा एक लहान प्रािी. हा सहसा बाहेर हदसत नाही. नेहमी 
आपल्या घरात मातीखाली असतो. कोकिात तर यारे् दशचन हे पाह िे येण्यारे् लक्षि समजले जाते. 
 
घरघुबेपिा प . एकलकोंडेपिा; घरघ बडेपिा. 
 
घरघुशा, घरघुसा हव. सवच हदवसभर उदासवािा घरात बसिारा; घरबशा, घरकोंबडा. 
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घरघुशी, घरघुसी स्त्री. १. नवऱ्यारे् घर सोडून द सऱ्याच्या घरात नादंिारी; द सऱ्यार्ा हात धरून 
गेलेली हववाहहत स्त्री : ‘कोि धागंड राडं घरघ शी ।’ –राला ७८. २. ठाकर वगैरे जातनत लग्न होत नसलेली 
स्त्री कोिाच्या तरी घरात घ सते व तेथे राहू लागते. प ढे दंड घेऊन जात त्यारें् लग्न लावते. अशी स्त्री. (ठा.) 
 
घरघेऊ, घरघेिा हव. घरार्ा, क ट ंबार्ा नाश, ध ळधाि, करिारा, घरघाला; घरब डव्या; 
द सऱ्याला मोह पाडून, फसवनू त्यारे् घर बळकाविारा : ‘जळो आग लागो रे । त हिं म रली हे घरघेिी ।’ –
देप ८०. 
 
घरचा हव. १. क ट ंबातील; घरातील (मािूस); घरात जन्द्मलेला, वाढलेला, तयार केलेला इ. २. 
(ल.) नवरा; पती : ‘आम्हासं आता ंफार रात्र िंाली, घरर्न रागें भरतील.’ –रत्न ५¿४. ३. स्वतः हसद्ध; 
स्वसंपन्न; द सऱ्यार्ी अपेक्षा नसिारा. उदा. घरर्ा गािारा, स तार, हवद्वान इ. ४. घरी उत्पन्न केलेले, घरच्या 
शतेातले (धान्द्य). (वा.) घरचा ना घाटचा – कोि, क ठला, कोिार्ा, काय उपयोगार्ा इत्यादी ज्यासंबंधी 
काहीही सागंता येत नाही असा (मन ष्ट्य, पदाथच, प्रािी); अगदी अनोळखी; परका. 
 
घरचार, घराचार प . १. क ट ंबार्ी रीतभात; घरार्ी र्ालर्ालिूक; कौट ंहबक रूढी, वहहवाट. 
२. गृहस्थधमच, संसार; प्रपरं् : ‘द ःखार्ा घरर्ार हनधचन हजिें भोगावरी घालिें ।’ – झकस दाम ५०. [सं. 
गृहार्ार] 
 
घरर्ाहरिी, घरर्ारीिी  स्त्री. गृहपत्नी; घरधनीि; यजमानीि; घरमालकीि. 
 
घरची उतरंड, घरची कूड द सऱ्याला हनरुत झर करण्यास झकवा त्यार्ी फहजती करण्याच्या हेतूने 
वापरण्यात येिारा अहशष् शब्दप्रयोग. (ना.) 
 
घरची णवज्ञा क ट ंबात र्ालत आलेली हवद्या, धंद्यारे् ्ान; घरी हशकता येण्यासारखी हवद्या. 
 
घरजमा स्त्री. घरावरील कर; घरपट्टी. 
 
घरजावई प . बायकोसह सासऱ्याच्या घरी राहिारा जावई; सासऱ्याने आपल्या घरीर् ठेवनू 
घेतलेला जावई; सासऱ्याच्या घरी राहून तेथील कारभार पाहिारा जावई : ‘तो संसारार्ा आपि । घरजावंई 
िंाला जाि । देहाहभमानाहस संपूिच । एकात्मपि माहंडलें  ॥’ – एभा २२¿५९२. (वा.) घरजावई करिे –१. 
(एखाद्याला) सवच संपत झीसह कन्द्यादान करिे; जावयाला घरी ठेवनू घेिे, त्याला आपली झजदगी देिे : 
‘त्याला त्यानंन घरजावईर् केला आहे.’ – इंप २७. २. (उप.) एखादी उसनी घेतलेली वस्तू लाटण्याच्या 
हेतूने, मालकाने परत हमळण्याहवषयी तगादा लावीपयंत, ठेवनू घेिे. घरजावई होऊन बसिे – आपल्यावर 
सोपवलेल्या कामार्ा झकवा धंद्यार्ा नफा आपिर् घेऊन टाकिे. 
 
घरकजदगी, घरणजनगानी  स्त्री. १. घरातील सामानस मान, उपकरिी, भाडंीक ं डी यासंारखी 
रव्याव्यहतहरक्त इतर मालमत झा; घरातील जंगम र्ीजवस्तू; हमळकत. २. (सामा.) हमळकत; इस्टेट : 
‘पादशहार्ी घरहजनगानी समग्र ल टून…’ –ऐलेसं ८¿४२२४. 
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घरजुगूत, घरजोगविी, घरजोगाविी स्त्री. १. काटकसर, हमतव्यय; थोडक्यात घरार्ा हनवाह. २. 
घरातील जरुरीर्ी संपादिी; कसाबसा हनवाह : ‘एक म्हैस आहे हतिें घरज गूत मात्र होत्ये.’ –शास्त्रीको. 
 
घरट, घरटा, घरटी प . स्त्री. १. हघरटी; धान्द्य भरडण्यासाठी, दळण्यासाठी केलेले मोठे जाते : ‘हहरे, 
मािकें , मोतन सवच जबरदस्ती घरटाखाली घालून त्यारं्ा र् रा केला.’ – वज्राघात ६६. २. भात भरडण्यारे् 
मोठे जाते. (को.) ३. दळिारा; धान्द्य इत्यादी दळून पोट भरिारा : ‘घरट भ सारी याजवर मोहतफा 
महलकबरी यारे् कारकीदीपासून होता तो…’ –मसाप २¿१६३. ४. (ल.) पहारा; गस्त; हघरटी. [सं. घरट्ट] 
 
घरट न. घर: क ट ंब. 
 
घरटका, घरटक्का प . घरपट्टी; घरजमा; घरावरील कर. 
 
घरटि, घरटिा १. पहा: घरठाि. २. घरबदं. ३. पडलेल्या घरार्ी जागा, जमीन, र्ौथरा. 
 
घरटिे उहि. भरडिे; घरटात घालून दळिे. 
 
घरटा, घरठा प . १. पक्षयारे् घरटे; खोपा : ‘या लक्षयोजनाबं हध - परतीरन आम र्ा असे घरटा ।’ –
मोकिच २८¿५७. (को.) २. घर; राहायरे् हठकाि : ‘ब्रह्ग्रहो राक्षस  । ग्राम  घरटा पाडी वोस  ।’ –गीता २¿३४१५. 
३. आश्रयस्थान; हठकाि : ‘हवर्श्ाहर्या आहभलाषा । पायपाखळहिया दोषा ं। घरटा जाला ।’ –्ा १८¿६५१. 
४. पडलेल्या घरार्ी ओसाड जागा, जमीन, र्ौथरा; घरठाि. ५. काटा इत्याहदकानंी कातडीत केलेले हिर, 
घर; एखादी वस्तू राहील, ठेवता येईल असे भोक. ६. न्द्हािीघर. 
 
घरटाि  न. पडके घर. (क .) पहा : घरटि, घरटिा 
 
घरटाळे  न. सोनारार्ी काटा ठेवण्यार्ी पेटी. 
 
घरटी स्त्री. १. हघरटी; फेरी; हगरकी : ‘स मनें ग ंहफलन वीरग ंठन । त्यावरी मध करारं्ी घरटी ।’ –एभा 
३¿८३६. २. गस्त; पहारा : ‘यापरी स्वयें मन । द गच पन्नासी आपि । त्यासी सबाह्य राखि । घरटी जाि स्वयें 
करी ।’ एभा २२¿३०६. ३. येरिंारा; हेलपाटा; खेप; खेटा; जािे व परत येिे. इ. र्ी हनष्ट्फळ हिया. ४. (ल.) 
आडकाठी; कैद; प्रहतबधं : ‘ज्यातें अभ्यासार्ी घरटी । यमहनयमारं्ी ताटी ।’ –्ा २¿३११. 
 
घरटी स्त्री. १. प्रत्येक घरार्ा, क ट ंबार्ा वगचिीतील, वाटिीतील भाग, हहस्सा; घरपट्टी. (को.) २. 
वगचिी, पट्टी, दंड, देिग्या देण्याच्या झकवा घेण्याच्या बाबतीत स्वतंत्रपिे मोजलेले प्रत्येक घर. 
 
घरटी, घरटीस  हिहव. प्रत्येक घरागहिक; घरोघर; प्रत्येक घरी; एकही घर न वगळता : ‘खोजेवाडीस 
घरटी काठी र्ालू आहे इतका नारूर्ा उपरव डोळ्यानंी पाहहला.’ –खेया २५. 
 
घरटीकर, घरटीकार  हव. १. गस्त घालिारा; पहारा करिारा; राखिदार; रखवालदार : ‘रामाश्रमन 
अहोरात्र । जटाय  िंाला घरटीकार ।’ –भारा हकल्ष्ट्कंधा १६¿१३२; ‘गावंातं रात्रौ जागती घरटीकर ।’ –मक 
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३४¿१००. २. र्ार; हेर; ग प्त पोलीस. ३. (सामा.) जासूद; बातमीदार : ‘तों सभेस घरटीकार सागंत । 
राविासन्द्म ख वतचलेलें  ।’ –राहव १९¿१७३. ४. कोतवाल – (तंजा). 
 
घरटीखोती स्त्री. गावरे् सगळे दळि दळून देण्यार्ा मक्ता. 
 
घरटीप  स्त्री. १. गावातील घरारं्ी गिती. (हि. करिे, काढिे.) २. घरमोजिीर्ा हहशबे, 
तपशील. पहा : घरगिती (वा.) घरगिती काढिे, घरगिती करिे, घरगिती घेिे – (शोधीत, ल टीत, 
मोजीत, आमंत्रि देत) गावातील एकही घर न वगळता सवच घरारं्ी हजेरी घेिे; कोितीही हिया, रोग, 
प्राद भाव गावातील एकही घर न वगळता होिे. 
 
घरटीभर, घरटीसारा प . मराठ्याचं्या अमदानीत जात्यावंर, घरटावंर बसहवलेला कर. 
 
घरटीया  हव. प . पहारेकरी; घरटी करिारा : ‘घोषें गजी घरटीया ।’-गरा १२¿३. 
 
घरटे न. घरटा; प्रािी, पक्षी इत्याहदकारें् घर; राहायरे् हठकाि; बीळ. पहा : घरटा 
 
घरटोळ  स्त्री. प्रत्येक घरार्ा िंाडा, िंडती. (को.) पहा : घरडोळ 
 
घरठाि, घरठि  न. १. घर बाधंलेली जागा. २. मोडलेल्या घरार्ा र्ौथरा; पडक्या घरार्ी 
जागा. पहा : घरवंद [सं. गृहस्थान] 
 
घरठाव  प . १. नवरा; पती; संसार. २. अनीहतकारक आश्रय; रखेलीर्ा दजा; रखेलीला 
हदलेला आश्रय: ‘नीराजंनीला म ंबईत एका ग जराथी धनवानानें र्ांगला घरठाव हदला होता.’ –बहकलेली 
तरुिी ८. 
 
घरठाव  प . हववाह; योग; स्नेह; ऐक्य : ‘म स्लीम लीग व काँगे्रस या दोन संस्थाशंी घरठाव 
जमण्यार्ा योग नसल्याम ळे…’ –हवहवध १¿१०¿१९३९. 
 
घरड पहा : घरट 
 
घरड स्त्री. मरण्यापूवीर्ी घरघर: ‘… बापू घरड लागेतवसर…’ –सीपो ७६. 
 
घरडई स्त्री. १. मरिोन्द्म ख मािसाच्या तोंडाला पडिारी कोरड व घशात होिारी जळजळ. २. (सामा.) 
अजीिाम ळे येिारा करपट ढेकर. पहा : गरढई (हि. लागिे, येिे.) [ध्व.] 
 
घरडिे  उहि. १. घरटात घालून (धान्द्य इ.) भरडिे. २. (मािसार्ी, प्राण्यार्ी मान, गळा) नरडी 
वाकडेहतकडे तोडिे; खाडंिे; झिदिे; खापलिे; र्ोर्ावनू तोडिे; कापिे. ३. रगडिे; दात रगडिे. –
(तंजा.) 
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घरडहुळी, घरडोळ, घरडोळी स्त्री. १. घरार्ा िंाडा, िंडती; धाडंोळा; बारीक तपास : ‘मग थावहल ये 
वाहट ळी । सैंघ घेऊहन घरडह ळी ।’ –्ा ६¿२१६; ‘तया आघहवयाहंर् आंत  । घरडोळी घेऊहन असें पाहत  ।’ –
्ा ११¿५८६. २. प्रत्येक घरार्ी केलेली िंडती. (हि. घेिे.) 
 
घरडा प . १. भरडताना जात्यार्ा होिारा घरघर आवाज. २. (ल.) गाढ िंोपेत, अंतकाळी होिारी 
घशातील घरघर. (हि. लागिे.) 
 
घरडा प . घरटे; हवशषेतः ज्यात एखादी वस्तू राहील, ठेवता येईल असे लहानसे भोक, पोकळी. 
(राजा.) 
 
घरडुकर न. १. गावड क्कर; पाळीव ड क्कर. २. (झनदाव्यंजक) क ट ंबातील आळशी, हनरुद्योगी स्त्री. 
 
घरडुळिे अहि. घरार्ा िंाडा घेिे; ध ंडाळिे; कानाकोपऱ्यातून शोधिे; घरडोळ. 
 
घरि, घरिी स्त्री. घरधनीि; घरातील म ख्य कारभारीि; गृहहिी, बायको. (राजा. क .) [सं. 
गृहहिी] 
 
घरि न. घरटक्का झकवा वािटक्का; घरावरील कर. 
 
घरिी स्त्री. १. लहर. २. सपच हवषार्ा प्रभाव: ‘काल भ जंगार्ीया घरिी ।’ –वह ४४९. 
 
घरत स्त्री. (प्र.) गरत; क लीन व सभ्य (हवधवा, सधवा) स्त्री; मयादशील व अब्रदूार स्त्री. [सं. गृह+रत] 
 
घरतवरते न. नवराबायको: ‘प डती घरतवरते । वहंदली हतये ।’ –अमृ ४९. 
 
घरदार  न. (व्यापक) घरातील मािसे, र्ीजवस्तू इ. प्रपरं्ार्ा पसारा, खटले. (वा) घरदार 
खाऊन वासे तोंडी िाविे – सारी धनदौलत नासून, फस्त करून कफल्लक बनिे. घरादारावर नांगर 
णफरणविे –संसार, जीवन उद्ध्वस्त करिे; सत्यानाश करिे. 
 
घरदेिे  पहा: घरपट्टी 
 
घरधिी, घरधनी प . १. यजमान; गृहपती; घरातील कता मािूस: ‘हनवीरा धरिी म्हिे घरधिी 
गोंवनूी राजे पिन ।’ –आसी ५२. २. पती; नवरा; घरकरी : ‘मग धरधन्द्यास्नी पकडूनश्येनी न्द्ये.’ –बाय. २¿२. 
 
घरधसी  स्त्री. रखेली. (िंाडी) 
 
घरधंदा  प . घरातील कामधाम; गृहकृत्य. 
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घरनळे, घरनोळे  न.  म्हशीच्या, रेड्ाच्या (काहनच्या मते उंटाच्याही) उरोभागी प ढच्या दोन 
पायामंध्ये असलेला मासंल भाग, आवाळू. 
 
घरणनघिी, घरणनघोिी स्त्री. १. पहा: घरणनघी. २. (क्व.) घरभरिी अथवा गृहप्रवशे शब्दाबिल 
वापरतात. केव्हा केव्हा या दोन्द्हीही शब्दाबंिल योजतात. 
 
घरणनघी स्त्री. वाईट र्ालीर्ी, द वचतचनी, व्यहभर्ाहरिी; घरातून बाहेर पडलेली, स्वैर स्त्री : ‘कन 
घरहनघेर्ें सवाष्ट्िपि ।’ –नव १८¿१७२. 
 
घरणनघ्या प . १. स्वतःरे् क ट ंब, घर, जात सोडून द सऱ्या घरात, जातीत जािारा; द वचतचनी, 
व्यहभर्ारी मन ष्ट्य. २. एखाद्या व्यहभर्ाहरिी स्त्रीने बाळगलेला, राखलेला प रुष; जार. 
 
घरप स्त्री. गऱ्यारं्ी भाजी. (गो.) 
 
घरपट्टी  स्त्री. १. घरटका; घरदेिे; घरावरील कर : ‘परं्ाकडे घरपट्टी बसहवण्यार्ा अहधकार 
आला.’ − के १६¿४¿३०. २. एखाद्या कायाकहरता प्रत्येक घरावर बसहवलेली वगचिी. 
 
घरपती  हिहव. घरोघर: ‘संध्याकाळी काळूने घरपती जाऊन साहंगतले.’ –बारी १०९. [सं. 
गृह+प्रती] 
 
घरपाळी स्त्री. (सरकारला काही हजन्नस प रवण्यार्ी, सरकारर्ा हववहक्षत ह कूम बजावण्यार्ी, 
हभकाऱ्यानंा अन्न देण्यार्ी इ.) प्रत्येक घरावर येिारी पाळी, िम. 
 
घरपांग  प . हनराहश्रतता; आश्रयराहहत्य: ‘तंव दाहरहरयासी ठाव तत्त्वता ं। कोिीर् न देती सवचथा 
। जेथें घरपागं पाहता ं। बाहेर घाहलती हपटोहन ॥’ ह २९¿३५. 
 
घरपांड्या प . घरातल्याघरात, बायकातं पाहंडत्य दाखविारा. 
 
घरणपसा  हव. ज्याला घरारे् वडे लागले आहे असा; घरकोंबडा; घरक ं डा. 
 
घरणपसी  हिहव. प्रत्येक घरात. (िंाडी) 
 
घरणपसे  न. घरारे् वडे; घरक बडेपिा; घर सोडून कधी बाहेर न जािे. 
 
घरपोच, घरपोचता हव. घरी नेऊन पोर्वलेला, स्वाधीन केलेला (माल). 
 
घरप्रवेश  प . पहा: गृहप्रवेश 
घरफंुकी धोरि शत्रचू्या हाती लागू नये म्हिून स्वतःर् सवच कारखाने, धान्द्यादी माल वगैरे जाळून राख 
करण्यारे् धोरि; दग्धभ ूधोरि. 
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घरफोड  स्त्री. घरातील मािसातं कली माजवनू देिे, कलागती उत्पन्न करिे. 
 
घरफोडी स्त्री. १. (कायदा) एखाद्याच्या घरात त्याच्या संमतीवार्ून क लूपकडी काढून, मोडून 
झकवा मागच नाही अशा हठकािी मागच करून (र्ोरी करण्याकहरता) प्रवशे करिे. २. घरार्ी झभत वगैरे फोडून 
िंालेली र्ोरी. 
 
घरफोड्या हव. १. घरात, राजकीय पक्षात, राज्यात फूट पाडिारा, द ही माजविारा; घरफूट 
करिारा. २. घरे फोडून र्ोरी करिारा. 
 
घरबशा  हव. (उप.) घरकोंबडा; घरात बसून राहिारा. 
 
घरबसल्या हिहव. १. घरी बसून; नोकरी, धंदा वगैरे न करता; घरच्याघरी; घर न सोडता. २. (ल.) 
आयते; श्रमाहवना. (हि. हमळिे.) 
 
घरबंद प . घरारं्ी वस्ती, संख्या. (को.) 
 
घरबंद प . घरार्ा बंदोबस्त; घरावरील जप्ती; घर जप्त करिे; घरार्ी रहदारी बंद करहविे; र्ौकी, 
पहारा बसहविे : ‘ऐकोहन यापरी त फान गोष्ी । िोध संर्रला राजयापोटन । पाहरा धाडूहन घरबदंसाठन । 
ठेहवतला यासी कारागृहन ।’ –दाहव ४५६. 
 
घरबंद न. पाया: ‘त्या घरारे् घरबदं (म्हिजे पाया) अजून पडीक अवस्थेत होते.’ –साजं १७६. 
 
घरबंदर  न. जेथून जहाज प्रवासास हनघाले ते मूळरे् बंदर. 
 
घरबाई  स्त्री. गृहहिी; घरधनीि : ‘घरबाइसी पडदनी दान ।’ –स्थापो ८४. 
 
घरबाडी  स्त्री. बेवारशी घरारें् भाडे (हब्रहटशपूवच अमदानीत काही शहरातूंन सरकार हे वसूल 
करीत असे.) पहा: घरवाडी 
 
घरबार न. घरदार; घरातील मंडळी व मालमत झा; संसार; प्रपरं्ार्ा पसारा: ‘तेहव घरबार टाकून गावंीरे् 
जन ।’ –दाहव ४१२. [सं. गृ] 
 
घरबार प . घरर्ा कारभार; म खत्यारी. 
 
घरबारी  प . १. क ट ंबवत्सल; बायकोपोरारं्ा धनी; गृहस्थाश्रमी; संसारी: ‘भाया हमत्र घरबाहरया 
।’ –भ वन १८¿७१. २. घरधनी; घरकरी; नवरा; पती : ‘का ंरुसला गे मािंा तो घरबारी ।’ – होला १४८. 
 
घरबारीपिा प . गृहस्थपिा; कतेपिा: ‘प रुषास घरबारीपिा प्राप्त होतो.’ –हवहव. ८·२·३५. 
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घरबुडवेपिा प . १. घरार्ा नाश करण्यारे् कमच. २. देशरोह; स्वदेशाशी, स्वदेशीयाशी, स्वराज्याशी 
बेइमान होिे: ‘हा प्रयत्न त्यारं्ा इतर प्रयत्नापं्रमािेंर् घरब डवपेिार्ा आहे हें आम्ही सागंावयास नकोर्.’ –
लोहटकेले १·५४८. 
 
घरबुडव्या, घरबुडाऊ हव. अत्यंत त्रासदायक; द सऱ्याच्या नाशार्ी नेहमी खटपट करिारा; घरघाल्या; 
स्वतःच्या, द सऱ्याच्या घरदारारं्ा नाश करिारा; देशरोही; दगाबाज; हदवटा. ‘हहच्या जागी म लगा असता 
तर त झ्यासारख्या घरब डाऊ म लात आमर् ंमन कशाला अडकलं असतं?’ – कोसला २६५. 
 
घरबुडी, घरबूड  स्त्री. १. (एखाद्याच्या) संपत झीर्ा, दौलतीर्ा नाश; सवचस्वार्ा नाश. २. एखादे घर, 
क ट ंब अहजबात नष् होिे; एखाद्या क ळारे्, वशंारे् हनसंतान होिे. 
 
घरबेगमी, घरबेजमी स्त्री. क ट ंबाच्या खर्ाकहरता धान्द्याहदकारं्ा केलेला साठा, प रवठा, संग्रह; 
प्रपरं्ासाठी केलेली तरतूद. 
 
घरबेत्या  प . घरार्ी आखिी करिारा. (राजा.) 
 
घरभर, घरभरी हिहव. घरात सवच हठकािी, सवचजागी; घरभर. 
 
घरभरवि, घरभरविी, घरभरिी स्त्री. पहा: घरणरघिी. पतीच्या घरी नव वधूर्ा प्रथम प्रवेश 
होताना करण्यार्ा हवधी; गृहप्रवशेार्ा समारंभ; वरात; घरहरघविी : ‘वधूवरें हमरवनू । घरभरिी करहवली ।’ 
–र ४८. (गो. क ) 
 
घरभऱ्या  हव. द सऱ्यारे् पैसे, मालमत झा ल बाडून स्वतःर्ा फायदा करून घेिारा: ‘तरी आपले 
लोक अजून समजतात की साधंूना झकवा त्याचं्या घरभऱ्या रे्ल्यानंा प ष्ट्कळ कळते.’ –गागंा ९५. 
 
घरभंग प . १. घरार्ा नाश, हवध्वसं: ‘हजवलगारं्ा सोहडला संग । अवहर्ता जाला घरभगं ।’ –दास 
३¿२¿६०. २. (ल.) क ळार्ा, क ट ंबार्ा नाश. 
 
घरभाऊ  प . क ट ंबातील मन ष्ट्य; नातलग; क ट ंबाच्या मालमते झर्ा, वतनवाडीर्ा वाटेकरी; 
हहस्सेदार; दायाद. 
 
घरभाट  प . १. घऱाच्या आजूबाजूर्ी आपल्या मालकीर्ी जागा, जमीन; घरवाडी; हवसवाट. 
(क .) २. घराजवळर्ा नारळीर्ा बाग. (गो.) 
घरभारी  प . १. पहा: घरबारी. २. ब्रह्र्ारी, संन्द्यासी. 
 
घरभांडवि न. १. क ट ंबातील मालमत झा, झजदगी, इस्टेट. २. एखाद्यार्ा खाजगी रव्यहनधी, ठेव; 
उसना काढलेला, कजाऊ काढलेला पैसा. 
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घरभांडविी हव. घरच्या, स्वतःच्या भाडंवलावर व्यापार करिारा. 
 
घरभेद प . क ट ंबातील मािसारें् आपसातंील भाडंि, तंटा; फाटाफूट; घरफूट. 
 
घरभेदी, घरभेद्या हव. १. स्वाथाने, द ष्पिाने परक्याला, शत्रलूा घरात घेिारा; हफतूर; 
देशरोही. २. घरर्ा, राज्यार्ा, पक्का माहीतगार; घरर्ी सवच झबगे ज्याला अवगत आहेत असा. ३. घरातील, 
राज्यातील कृत्ये, ग प्त बातम्या बाहेर फोडिारा; घर फोडिारा: ‘घरभेद्या होऊहन जेव्हा ं।’ –संग्रामगीते १४०. 
४. घरात, क ट ंबात, राज्यात, तंटे झकवा कलह लाविारा. 
 
घरभोंदू  हव. १. लोकारं्ी घरे (त्यानंा फसवनू) ध ळीस हमळविारा २. (सामा) ठक; हबलंदर; 
लफंगा (मन ष्ट्य). 
 
घरमहार प . राबता महार. 
 
घरमारू, घरमाऱ्या हव. शजेाऱ्याला उपरव देिारा; त्याच्या नाशाहवषयी खटपट करिारा. 
 
घरमेढा, घरमेढ्या प . घरातील कता, म ख्य मन ष्ट्य; क ट ंबार्ा आधारस्तंभ. 
 
घरमेळावा प . घरातील मािसे, सेवक इ.: ‘आहि हतयेतेंहर् आघवा । आहथ घरमेळावा ।’ –्ा 
१३¿३७. 
 
घरमेळी  हिहव. आपसातं; घरी; खाजगी रीतीने; आप्तेष् मंडळनमध्ये (तंट्यार्ा हनवाडा, तडजोड 
करिे). 
 
घरमोड  न. र्ाभंाराने तयार करून हदलेले आभषूि. 
 
घरमोड  स्त्री. घर मोडून ते हवकिे: ‘काहंन हदवसपयंत येथें घरमोडीर्ा व्यापार उत झम समजला 
जात होता.’ –लोहटकेले १¿१६९. २. हि. घ रिे; मोडिे. –(तंजा.) 
 
घरमोड्या प . घरमोडीर्ा व्यापार करिारा : ‘त्यास जेव्हा घरमोड्ाने घर घेतल्याम ळे घर सोडावे 
लागले…’ –मल्स्थ ३०१. 
 
घररहाटी स्त्री. प्रापहंर्क कामकाज: ‘मग र्ालवी घररहाटी ।’ –नाम २८३. 
 
घरराखि स्त्री. १. (प्रा.ं) घरार्ी पाळत; रक्षि; पहारा. २. घर राखिारा; घरावर पहारा ठेविारा. 
 
घरणरघिी, घरणरघविी स्त्री. १. नवीन बाधंलेल्या घरात प्रवशे करतेवेळी करायर्ा धार्ममक हवधी. २. 
घरर्ा कारभार; घरकाम: ‘ररू्न हवहवध देहक टी । तो घरहरघविी पहरपाठी ।’ –हवपू ७¿१२८. 
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घरणरघिे अहि. घरात येिे, प्रवशे करिे : ‘घरहरघे न बाहता ंभजकाच्या ।’ –दाहव १६१. 
 
घरणरघी  स्त्री. परप रुषाच्या घरात घ सिारी : ‘घरहरघी िंालें  पट्टरािी बळें  ।’ –त गा १¿९. 
 
घरिाठा, घरिाठ्या हव. घरपाडं्ा; गृहपहंडत; घरात प्रौढी हमरविारा; राडं्ाराघोजी : ‘ ऐसेआं 
घरलाठेआं बोला ं। तो र्ैद्य  मानवला ।’ –हशव ८९९. 
 
घरिी हव. बायको; घरधनीि; स्त्री. 
 
घरवट, घरवड स्त्री. १. एखाद्या क ट ंबार्ी सवचसाधारि, सामाहयक झजदगी, मालमत झा, क ट ंबारे्, संख्येरे् 
सवचसाधारि काम, प्रकरि, (क . गो.) पहा : घरोटी. २. कूळ; क ट ंब; परंपरा. (गो.) ३. आन वहंशक ग ि, 
रोग, भतूबाधा इ. आन वहंशक प्रकार. 
 
घरवि न. घरपट्टी; घरासंबधंी सरकारी देिे. (को.) 
 
घरविी  न. घराच्या िपरावरून पडिारे पावसारे् पािी. 
 
घरवत, घरवात घरवरौते  स्त्री. घरसंसारासंबंधीर्ी कथा, गोष्. प्रपरं्कथा; प्रपरं्पसारा; 
घरकाम. ‘घरवातें मोटकन दोघें । जें गोसावी सेजे हरगे । दंपत्यपिें जागे । स्वाहमिी जे ॥’ –अमृ १¿१३. [सं. 
गृहवाता] 
 
घरवरौते न. पहा: घरैतेवरैते 
 
घरवसा  प . १. घराच्या िपराला, न िंाडलेल्या झभतीना लागलेली कोहळष्के, जाळी, जळमटे; 
केरडोक. २. वाळवीरे् वारूळ. 
 
घरवसात, घरवसाद स्त्री. १. वसती; राहिे; वास; म क्काम. २. घरार्ी जागा; घरार्ी जागा आहि 
सभोवतालरे् (मालकीरे्) आवार, परसू, मोकळी जागा, अंगि. 
 
घरवंद प . घरटिा; पडक्या घरार्ा र्ौथरा; पडलेल्या घरार्ी जागा. (राजा.) 
 
घरवंद हव. घरंदाज; क लीन; खानदानीर्ा: ‘शहर प िें हरहमेष भरलें  वाडे बाहंधतो घरवदंानी ।’ –ऐपो 
४२०. 
घरवा प . िंाडारे् आळे. (िंाडी) 
 
घरवाघ्या प . नवसाच्या फेडीसाठी काही वळे वाघ्यार्ा वषे पहरधान करून वारी (हभक्षा) 
मागिारा. 
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घरवाडी  स्त्री. घर बाधंलेले आवार; वाडी. कोिाच्या अनेक वाड्ा असतात, त्यापंैकी जीत 
धन्द्यारे् घर असते ती वाडी. (को.) 
 
घरवात  स्त्री. प्रपरं्. 
 
घरवािा प . १. घरार्ा मालक. २. नवरा; घरधनी; पती. 
 
घरवािी स्त्री. १. बायको; पत्नी; घरधनीि : ‘माझ्या घरवालीने साखर पेरतार् त्याने सवच 
साहंगतले.’ –रािी र्ंरावती ५३. २. क ं टिखाना र्ालविारी. 
 
घरवासी  हव. क ट ंबवत्सल; प्रपरं्ात वागिारा. 
 
घरवाह प . वहहवाट; कारभार : ‘वदेमूती देवस्वामी झर्र्वड यार्ा इनाम जमीन घरवाहो कहरताती 
त्यार्ी सरदेसम खी त्यार्ी त्या खालें  पहडली आहे.’ –हशर्साखं ५¿१८. 
 
घरणववाद प . हव. घराच्या मालकीर्ा वाद: ‘ते दोघै म्हिे त म्ही घरहववादें जावें ।’ –परं्ो 
८६¿१२. 
 
घरवी स्त्री. घरासाठी काढलेले, घरास लावलेले इमारती लाकूड, गवत, वासे इत्यादी सामान, 
साहहत्य. (क .) 
 
घरवेडा हव. १. घरहपसा. २. बाहेर राहून अहतशय कंटाळल्याम ळे घरी जायला उत्स क िंालेला. 
 
घरशोधिी स्त्री. १. स्वतःर्ी खाजगी कामे पाहिे. २. स्वतःच्या साधनसामर्थ्यार्ा हवर्ार करिे; 
स्वतःर्ी क वत अजमाविे. 
 
घरसिे अहि. अंगावर धावनू येिे: ‘आली घरातं हन तदा घरसून नारी ।’ –आकृ ५. [घसरिेर्ा 
विचहवपयास] 
 
घरसमजूत स्त्री. घरातल्याघरात, आपसात स्नेहभावाने, सलोख्याने केलेली तंट्यार्ी तडजोड, 
समजाविी. 
 
घरसंगिना स्त्री. (समाज.) लोकसंख्येर्ी मोजिी करण्यासाठी घरोघरी जाऊन करावयार्ी गिना. 
घरसंजोग प . १. एखाद्या कामाला लागिारा घरर्ा सरंजाम. २. काटकसरीर्ा प्रपंर्; 
घरव्यवस्था. ३. स व्यवस्था; घरातील स खसोयी, समृद्धता. 
 
घरसंजोगिी स्त्री. काटकसर; हमतव्यय. 
 
घरसंसार प . क ट ंबासंबंधीर्ी कामे; प्रपरं्. 
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घरसोकीि हव. घरी राहून खायला सोकावलेला; घरी आयते खायला हमळत असल्याने घर सोडून 
बाहेर जात नाही असा; घरार्ी र्टक लागलेला (बलै, रेडा इ. पशू). 
 
घरसॉ हव. घारा (डोळा). (गो.) 
 
घरग्स्थती, घरग्स्थती स्त्री. १. घरार्ी ल्स्थती. २. गृहस्थाश्रमधमच; संसार; प्रपंर्: ‘ऋषीस अर्मपली कन्द्या 
शातंी । मग माहंडली घरल्स्थती ।’-कथा ३¿३¿६३. [सं. गृहल्स्थहत] 
 
घरळिे  अहि. १. सरपटत, गडगडत जािे. २. घरंगळिे. 
 
घरंगळिे अहि. १. गडगडत जािे; उतरत्या जागेवरून घसरत, गडगडत खाली येिे; घरळिे; 
उतारावरून खाली घसरिे. २. म िा सोडून भरकटिे: ‘नाहन तर हवर्ारासं खालन आधार न सापंडल्याम ळे 
हवर्ार श्रोत्याकंडे घरंगळत जायरे्.’ –हन ११२. [ध्व.] 
 
घरंडा प . बलैार्ी एकसारखी पि जलद र्ाल. 
 
घरंदाज  हव. १. प्रहतष्ठा असलेला; क ट ंबवत्सल. २. एके हठकािी कायमर्ी वस्ती, घरदार 
करून राहहलेला; कायमर्ा रहहवासी. ३. क लीन; अहभजात; स्वसते झच्या घरात अब्रनेू राहिारा; 
खानदानीर्ा; र्ागंल्या क ळातील. 
 
घरंब पहा: घरवसा 
 
घरा प . १. (काटा, गळू इत्यादनम ळे अंगाला पडलेले) हिर; भोक; लहान घर. (काही जाऊन 
बसेल असे). २. (सामा.) हिर; भोक. पहा: घर: ‘धहरल कसा सरस तो, ज्या कलशाच्या घरा ब डाला र् ।’ 
–मोअन  ८·३९. ३. जखम; व्रि; क्षत. घरा पाडिे, घरा पडिे – टोर्ून बोलिे; एखाद्यारे् वमच काढिे. 
 
घराऊ हव. १. घरग ती; घरासंबंधी; क ट ंबासंबधंी. २. घररे् घरीर् बोलायर्ी खाजगी (गोष्). ३. घरी 
तयार केलेला (पदाथच, हजन्नस); घरी वाढलेला, बाळगलेला (पशू); घरी लावनू वाढहवलेले (िंाड इ.). ४. 
घरर्ा; स्वपक्षीय. 
 
घराक हव. हगऱ्हाईक, ग्राहक. 
 
घराचार  प . १. संसार; प्रपरं्; गृहस्थाश्रमधमच: ‘परी अभ्यंतरन घरार्ार माडें ।’ –हवपू ७·१३८. 
२. (ल.) पसारा; व्याप: ‘तेथ वासनेर्ा घरार्ार । न माडें पैं ।’ –हससं ४·२०७. ३. घरातील मंडळनर्ी राहाटी, 
रीतभात, आर्रि, वागिूक, व्यवहार: ‘वधं्याप त्रार्ा घरार्ार । तैसा जीवाहस संसार ।’ –एभा २६·३०. 
 
घराचारी हव. १. घरंदाज. २. नवरा; पती; घरकरी; दादला : ‘ऐहशया हस्त्रयारें् घरार्ारी । खराच्या 
घरी नादंती ।’ –एभा १३·२१४. 
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घराडा प . पहा: घरडा. भरडण्यार्ा आवाज. [ध्व.] 
 
घराि घरटी; फेरा. – (तंजा.) 
 
घरािा, घरािे प . न. १. कूळ; वशं; क ळी; गोत्र: ‘म्हिती पाहखज आम र्ा घरािा । ग रुउपदेश नाहन लाहिा 
।’ –दाहव १५०. २. वशंातील मािसे; घराण्यातील मंडळी. ३. हठकाि; स्थान : ‘इये प नरावृत झीर्ी घरािन । 
आघवन एकवटती जयाहर्या प्रयािन ।’ –्ा ८·२३४. ४. परंपरा; संप्रदाय. [झह. घराना] 
 
घरािी स्त्री. घरधनीि; गृहपत्नी; यजमानीि; गृहहिी. (गो.) पहा: घरकान्न, घरि [सं. गृहहिी] 
 
घराश्रम  प . गृहस्थाश्रम: ‘असे घराश्रमन, भजे सवचभतून ।’ –नाम ७६०. 
 
घरीभरी  हव. हवप ल. 
 
घरू न. १. कीड लागलेल्या लाकडारे् पीठ, भ सा. २. जळमटे; कोहळष्के घरंव. (को.) पहा: 
घरवसा 
 
घरू हव. घररे्; खाजगी; घरग ती: ‘र्ोरीच्या ग न्द्ह्याबिलर्ा हवर्ार करता ंरुपये २८ ॥ सरकारी नसून 
केशव नाथू यारे् घरंू होते.’ –हवहक्षप्त ३·८२. 
 
घरैतेवरैते, घरौतेवरौते प . अव.१. नवराबायको, स्त्रीप रुष दापंत्य; जोडपे; दंपती. २. घरदार; 
ग िगोत. पहा: घरवरौत: ‘केवळ घरैतें वरैतें वतचहत तेथ नसावें ।’ –र्िसूत्र २९. 
 
घरोट प . दळण्यारे् लाकडी जाते: ‘कसा घरोट घरोट र्ाले मािंा घरघर ।’ –लोसामा ५·२२९. 
 
घरोटा प . घरटे : ‘जशी रानपक्षीि बाधंी घरोटा ।’ –अवार्ीन ४९९. 
 
घरोटी स्त्री. क ट ंबार्ी सामाहयक मालमत झा; वहडलोपार्मजत हमळकत, इस्टेट. (को.) पहा : घरवट 
 
घरोपाध्या प . क लोपाध्याय; क लार्ा प रोहहत, भटजी. 
 
घरोबा प . १. वस्त तः एका घररे् नसता हमत्रपिाम ळे घरच्यासारखा िंालेला स्नेहभाव; घरच्या 
मािसासारखा हजव्हाळ्यार्ा स्नेहसंबधं; ऐक्यभाव; बधं भाव; एकमेकाकंडे जािे-येिे; घसट शजेारपे्रम: 
‘तारुण्य रासभहस्त्रयेपासन । हतर्ा घरोबा वाहे हशशन ।’ –भारा, बाल ९·६२. २. (बायकी) घरकाम; गृहकृत्य; 
घरातील कारभार: ‘त्वा ंआपला र्ालहवता ंघरोबा । धरंू नये झकहर्तमात्र लोभा ।’- सारुह ७·१२०. ३. प्रपरं्; 
संसार; गृहस्थाश्रम: ‘घरोबा माहंडला दंडकाधारे; वाढली बाइको उपजलन पोरें ।’ –दाहव ४०. ४. (ल.) लग्न; 
हववाह; घरठाव (हि. माडंिे, करिे.) : ‘बायकोने द सरा घरोबा सोनाराशन केला.’ – थोमारो २·१५३. ५. 
ऋिान बधं. –(तंजा.) 
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घरोर प . घरजावई: ‘घरजावयास घरोर झकवा खंदाड म्हितात व घरातील मािसे त्यास त्यार् 
नावाने संबोधतात.’ –राके ५६१. 
 
घरोरा खंदाड्या लग्नामध्ये ह ंडा न देता त्या बदल्यात म लीच्या बापाकडे तीन ते पार् वषे काम करून 
राहिारा म लगा. 
 
घरोसा, घेरोसा, घरवसा प . १. जळमट. (को. बे. तंजा.) २. पावसाच्या ओलीम ळे झभतीवर आलेला 
क्षार; लोिा. 
 
घरौते प . अव.गृहस्थाश्रमी मन ष्ट्य; प रुष; गृहस्थ. 
 
घकुय िे लहान म ले भात कली खेळताना आपल्या घरासाठी जे घालतात ते झभताड, झभत. –(तंजा.) 
 
घर्णढिे हि. १. ठेर्िे २. दाढा खािे. 
 
घनयळा गळा, घसा. –(तंजा.) 
 
घमय प . घाम; स्वदे; श्रमाम ळे त्वरे्ला येिारा ओलावा. पहा: घाम [सं.] 
 
घमयकबदु, घमयकबदू प . घामार्ा थेंब. [सं.] 
 
घमयरंध्र न. घाम ज्यातून बाहेर पडतो असे त्वरे्वरील सूक्षम हिर. [सं.] 
 
घमयस्त्राव  प . घाम येिे. [सं.] 
 
घवयस, घवास प . घर; घरातील राहिी. (गो.) पहा: घरवसात 
 
घषयक हव. घासिारा.  

न.  घासण्यारे्, प सण्यारे् साधन. [सं.] 
 
घषयक प . (भाषा.) उच्चाराच्या वळेी तोंडाच्या अरंुद फटीतून हवहशष् आवाज हनमाि करत हनघिारा 
ध्वनी. उदा. मराठीतील ‘श’ व ‘स’ हे घषचक आहेत. 
 
घषयि न. १. घासण्यार्ी हिया; पदाथारे् एकमेकावर घासले जािे. २. (शाप.) एका पदाथाच्या 
सपाट पषृ्ठभागावरून द सऱ्या पदाथास ओढू लागलो, तर संलग्न पषृ्ठभागाचं्या खरबरीतपिाम ळे होिाऱ्या 
प्रहतबधंाला घषचि म्हितात. [सं.] 
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घषयि न. १. (ल.) (एखाद्या गोष्ीर्ा, हवदे्यर्ा) अहतशय व्यासंग, अभ्यास, पहरश्रम. २. एखाद्या 
गोष्ीर्ी वादहववादाने केलेली वाटाघाट, र्र्ा, िेडून केलेली पचृ्िा, हर्हकत्सा. ३. भाडंि; कलागत; तंटा; 
कटकट; बखेडा. ४. घसट. [सं.] 
 
घषयि कोन (भौ.) सपाट पषृ्ठावर ठेवलेल्या वस्तू गहतमान होण्याच्या अगदी बेतात असताना पषृ्ठलंबाशी 
पषृ्ठार्ी एकूि प्रहतहिया जो कोन करते तो. 
 
घषयिजन्य हव. (शाप.) घासण्याने उत्पन्न होिारा. 
 
घषयिपे्ररिा स्त्री. (भौ.) परस्परानंा स्पशच करिाऱ्या दोन पृष्ठभागामंध्ये परस्परसापेक्ष गतीला हवरोध 
करिारी पे्ररिा (बल). 
 
घषयिणवदु्यत स्त्री. (भौ.) दोन पदाथच एकमेकावंर घासल्याने हनमाि होिारी ल्स्थरहवद्य त. उदा. 
कृहत्रम धाग्यारें् कापड घासल्याने हनमाि होिारी वीज. 
 
घषयिणवरोध प . एक पदाथच द सऱ्या पदाथाला घासत गेल्याम ळे होिारा अडथळा. 
 
घषयिे उहि. घासिे. [सं. घषचि] 
 
घर्णषत हव. घासलेले. 
 
घि प . (पातळ पदाथार्ा) थोडासा दाटपिा, हर्कटपिा. (को.) 
 
घििे उहि. १. उडी मारिे : ‘तहर न घल हन महाप रन । न घेपे ब डियार्ी हसयारी ।’ –्ा १६·६९. २. 
घालिे; मारिे (शस्त्र इ.): ‘न घला न घला सस्त्र । राषा आमरे् प्राि ।’ –उषा १७६९. 
 
घल्डी स्त्री. कळशी; लहान घागर; घडली (विचव्यत्यास). (खा.) 
 
घल्ला हव. घडहवलेला; तयार. (िंाडी) 
 
घव प . गहू: ‘मोकेड पेटामंदी आडत्या बसला जोत्याला । नाव घवाच्या पोत्याला ।’ –राके ३००. 
 
घवकर हिहव. एकदम; एकाएकी : ‘अकस्मात अवहर्ता ं । घवकहर सस्वरूप देखता ं ।’ –एभा १३·६७१. 
[ध्व.] 
 
घवघव, घवघवा हिहव. १. घोंगावत. २. बेस मारपिे; अहतशय दाटीने; गजबजून; दाट. ३. घमघम. [ध्व.] 
 
घवघविे अहि. १. सवचत्र स गंध दरवळिे; स वासार्ा घमघमाट होिे. २. शोभिे; िंळकिे; शोभनू 
हदसिे : ‘हहरतनूच्या आश्रयें पूिच । अलंकार घवघहवती ।’ –ह १८·६४. [सं. गह् =हनहबड असिे.] 
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घवघविे अहि. १. घंू, घंू असा आवाज करिे. २. रुमिं मिे; ि नि निे. 
 
घवघवी  हव. ठळक; स्पष्: ‘रामप्रताप आत्यादरें । मात्र का अथच घवघवी ।’ –वसेीस्व ६·१२. पहा: 

घवघवीत हिहव.  थाटाने; थाटामाटाने: ‘म षकारूढ गिेश गोसावी । रायें पूहजला घवघवी ।’ 
–वसेीस्व ६·४२. 

 
घवघवीत हव. १. पाहतार् डोळ्यानंा आनंद देिारा; डोळ्यातं भरिारा; भरदार; भव्य. २. गोंडस; 
ग बग बीत; धष्प ष्; मोठा आहि देखिा (प रुष, स्त्री): ‘घवघवीत डोळा ंपहाताती ।’ –रामदासी २·१२२. ३. 
ठळक; ठसठशीत; भरदार; डोळ्यातं भरिारा (दाहगना, डोळा). ४. खूप दाहगने घालून शोभिारी (स्त्री. 
म लगी); तेजस्वी; भव्य; शोभिारा; भरदार (रे्हरा, म ख): ‘रत्नभषूिन घवघवीत ।’ –म आहद ५·६. ५. स्पष्; 
मोठा; र्ागंला ऐकू येिारा: ‘घंटाघोष घवघवीत ।’ –म वन १३·१०६. ६. र्मर्मीत; उंर्ी खाद्य पदाथांनी 
भरलेले (जेविारे् ताट, पान): ‘वाहढलेंर् असें घवघवीत ।’ –रामदासी २·८१. ७. दरवळिाऱ्या स गंधाने 
य क्त; स वासाच्या घमघमाटाने य क्त. 
 
घवस हव. घवघवीत; ठळक; ठसठशीत : ‘लेकाच्या परीस सून करावी घवस ।’ –राके २५. 
 
घवसुचे  अहि.  (गवसिे) ममच समजिे; ख बी लक्षात येिे. (गो.) 
 
घवा प . खोल खळगा; तळखडकाला हमळिारा खड डा. (मावळी) [सं. गव्हर] 
 
घवाळा प . र्ागंला नाग, साप. –तंजा. 
 
घव्य, घव्यवािी  हव.  तेजस्वी: ‘नाना उदास घव्य मूर्मत ।’ –सप्र ७·३३. ‘तंव समथचमूर्मत घव्यवािी 
देहखली ।’ –सप्र २·२२. [सं. गह्] 
 
घशा प . र् न्द्यासारखी पाढंरी असलेली एक प्रकारर्ी माती. (को.) 
 
घणशटा, घणशटे, घशीट, घशेट, घणशटा स्त्री. न. (खोहगराला) तंग घासटू नये म्हिून खोहगराच्या 
प्रत्येक भागाला लावलेले र्ामड्ारे् अस्तर. 
 
घष्टिी, घष्टनी स्त्री. १. घासाघाशी: ‘घष्िी हघसिी घस्मरपिे । घसर घसरंू घसारवािें ।’ –दास 
१४·४·४. २. भाडंी घासण्यार्ी नोकरी; काबाडकष्ार्ी नोकरी; दास्य. (गो.) [सं. घृष्] 
 
घष्टिे, घस्टिे सहि. १. घासिे: ‘जो सापंडला काळर्पेटन । पडपडों । प नरहप होईल कष्ी । थाक न लागे 
घहष्ला र् घष्ी ।’ –दाहव २२८. २. कष्ाने काढिे, व्यतीत करिे, कंठिे (वेळ, काळ): ‘मनन राम वषे्ी बळें  
काळ घष्ी ।’ –दाहव २१६. [सं. घृष्] 
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घष्टा प . १. पदाथच घासताना त्याला हदलेला जोरार्ा घसडा; पदाथच घासण्याकहरता त्यावरून हात 
हफरहवण्यार्ी हिया. (हि. मारिे.) २. एखाद्याच्या शजेारून जाताना जोराने लागलेला धक्का, घसरा. [सं. 
घृष्] 
 
घष्ट े न. तूप; कढहवलेले लोिी. (ग्राम्य) 
 
घस स्त्री. िं पका; ग च्ि; घड. पहा: घोस 
 
घस स्त्री. १. व्यापाराला आलेली तूट; तोटा; न कसान; बडू; खोट. (हि. सोसिे, बसिे, लागिे, 
येिे). २. (गळल्या, हिंरपण्याने, स कल्याने, घासले गेल्याने) पदाथाच्या मूळच्या मापात, वजनात येिारी 
तूट, न्द्यनूता, िंीज, घट. ३. सोने पारखताना कसावर उमटलेली सोन्द्यार्ी रेघ; सोन्द्यार्ा कस. [सं. घृष्] 
 
घस स्त्री. १. भाडें, कढई, हकटली, मडके इ. सतत र् लीवर ठेवल्याने त्याच्या ब डाला जमिारा 
मशरेीर्ा थर; खरप; खरपी; मस; जळ. (क .) २. लोिी कढहवल्यानंतर भाडं्ाच्या तळाला बसिारी बेरी. 
 
घस स्त्री. म संडी; जोराने घ सिे : ‘हमठ् ठूनं वत चळात घस मारली.’ –बाहवब  २१०. 
 
घस हव. एकदम उतरते; उभ्या उतरिीरे् (िप्पर इ.). (राजा.) 
 
घसळ हव. हर्वट; हर्कट. (व.) 
 
घसकन, घसकर, घसणदशी हिहव. १. धान्द्य इ. एकदम प ष्ट्कळ ओतताना होिाऱ्या घस् घस् अशा 
आवाजाने. २. (ल.) एकदम; एखाद्या कामार्ा तडकाफडकी िंटपट हनकाल दाखविारा शब्द. 
 
घसकरिे हि. पायात बळ नसल्याम ळे झभत बसिे. –(तंजा.) 
 
घसका प . १. रट्टा; धपाटा; बोथट अथवा धारेच्या शस्त्राने हदलेला तडाखा. २. घसरा; ओरखडा. पहा: 
घष्टा २. ३. घसडा; हहसका; हहसडा; गर्का; हबका. (वा.) घसका मारिे – ल बाडिे; न कळेल अशा प्रकारे 
मोठा डल्ला मारिे. 
 
घसकाणविे हि. र् कीच्या मागाला नेिे. 
 
घसकाणविे, घसकावनू, घसकून पहा: कचकाणविे. 
 
घसक्या  हव. १. ज्याच्या कामात नाज कपिा नाही असा; धसम सळ्या; आडदाडं; रानवट; 
अडािी; दाडंगा (मजूर, कामकरी इत्यादी). २. (ल.) बदफैली; अत्यंत काम क; हवषयलंपट; बाहेरख्याली. 
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घसघशा हव. १. नेहमी कटकट, क रक र, ध सफूस, हमरीत मरी करिारा; घसघस करण्यार्ी 
सवय ज्याला आहे असा. २. घासाघीस करिारा; करार, खरेदी हविीर्ा व्यवहार करताना हघसघीस 
करिारा. 
 
घसघशीत हव. पहा: घवघवीत २, ३, ६. 

हिहव. १. अघळपघळ; ऐसपैसपिाने; प रेपूर; भरपूरपिे. २. पहा: खसखशीत १-३. ३. हवप लपिे; 
रेट; रेलरे्लीने (वस्तू, हिया इ.). 
 
घसघशीत हव. साधारि कढत; गरम असलेले (अंग, शरीर). (क .) 
 
घसघस  स्त्री. १. घासाघीस; हजकीर; हर्िहर्ि; खाराखीर; (पदाथच हवकत घेताना होिारी) 
कोरडी तिार; हनरथचक ओढाताि. २. (एखाद्याला) सदोहदत दोष लाविे आहि रागे भरिे, झनदा करिे. ३. 
क रक र; फ सफ स; क रबरू; खाजगी, क ट ंबातील कटकट, र्डफड, हर्िहर्ि: ‘घसघस कहरता ंहवटे । सगट 
लोक  ।’ –दास १९·७·२१. ४. कडाक्यार्ा, धडाक्यार्ा वादहववाद, र्र्ा; तंडिे; हरकामा वाद. (हि. करिे, 
लाविे, घालिे, माडंिे.) [सं. घष्च] 
 
घसट, घसटिी, घसिी स्त्री. घरोबा; संघटि; मतै्री; सलोखा; सलगी; हवशषे पहरर्य; घसरट: 
‘कोिाशीहह िंाली तरी घसट ठेवावी, पि अहतप्रसंग करू नये.’ –हवकारहवलहसत १९. (हि. करिे.) 
 
घसटिे  उहि. १. र्ालताना (एखाद्या पदाथाशी, झभतीशी) घासून जािे, घसवटिे, घसटून झकवा 
र्ाटून जािे, ओरखडिे; घासिे. २. एकमेकानंा कळण्याजोगा स्पशच करून, खेटून जािे. ३. घासिे; र्ोळिे; 
र्ोळवटिे; रगडिे. ४. हनष्ट्काळजीपिाने, बेदरकारपिे, लाटालाटीने एखादी गोष्, काम रेटून नेिे, 
दडपिे; फारशी काळजी न घेता (काम) करून टाकिे. ५. फरकटिे. [सं. घृष्=संघषच. घृष्>घसट झकवा 
घस्ट] 
 
घसटी स्त्री. एखादा पदाथच द सऱ्याशी घासून गेल्यार्ी खूि; घष्ा; घसरा; ओरखडा. प्रायः या शब्दार्ा 
अनेकवर्नी प्रयोग करतात. 
 
घसट या  हव. १. अडािी; आडम ठा; दाडंगा; लाट्या; धसम सळ्या (मजूर, कामकरी.) पहा: 
घसक्या १. २. स स्त; मंद; गाफील; टोिपा; िंाबंऱ्या. 
 
घसडा प . जोराने हदलेला हहसका; हहसडा: ‘ग ण्यानंा घसडे मारीत होत्या.’ –बाहवब  ५९. 
 
घसि स्त्री. १. अहत पहरर्य. पहा: घसट. २. संगत; संघटि: ‘आहि फळाहर्या हावंा ं
। हृदयन कामा जाला हरगावा । कन तयाहर्ये घसिी हदवा । ्ानार्ा गेला ॥’ –्ा ७·१३९. ३. संसगच; स्पशच: 
‘गगन असोहनया ंजनन । मैळेना जनघसिन ।’ –एभा ७·४४४. [सं. घषचि] 
 
घसि स्त्री. व्यापारातील, धंद्यातील तूट, तोटा, न कसान, घट, घस. (को.) 
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घसि स्त्री. सवय; सराव. (हि. पडिे, पाडिे.) 
 
घसि, घसिी स्त्री. १. बैलारं्ी गाडी उतरिीला लागल्यावर गती कमी करण्याकहरता र्ाकाला 
लावायर्ा लाकडार्ा दाडंा; खरडी; २. घषचि. 
 
घसिी स्त्री. खर्च; व्यय; नाश; ऱ्हास: ‘पतीर्ी शल्क्त अल्पवयात अहवर्ारानें घसिीस पडल्याम ळें  प ढें 
उपयोगास पडेल इतकी राहात नाही.’ –हववाहहव्ान ७. 
 
घसिे अहि. घसरून खाली येिे; हनखळिे: ‘अशोकवझन कातंन हनवसे । तारा हक्षहतवहर काय घसे ।’ –
हनमा १·४. 
 
घसन न. हनकरारे् य द्ध. [सं. घषचि] 
 
घसपट, घसमट  स्त्री. दृढपहरर्य; घसट; घसरट. 
 
घसपटिे सहि. घासिे: ‘या हनसण्यावर क ऱ्हाड घसपटायर्ा’ –पवंा ९५. 
 
घसपटत हिहव. कष्ाने सरपटत. 
 
घसपस स्त्री. हघसाडघाई; हर्हकत्सा. 
 
घसमर हव. बळकट; मजबतू. [सं. घस्मर] 
 
घसमरपि न. खाकरून खाकरून घसा खरवडण्यार्ी हिया. पहा: घस्मर 
 
घसमरपि न. १. खादाडपिा. २. द सऱ्याला हगळंकृत करण्यार्ा ग ि. 
 
घसमस  स्त्री. ध सफूस; कटकट; तंटाबखेडा; बार्ाबार्; हर्डार्ीड; खटका; कर्कर्; कलागत; 
धसफस. (को.) 
 
घसर प . जोरार्ी लढाई: ‘तैसन घसरें हमसळेलन । दोनी दळें ।’ –हशव १०४२. 
 
घसर स्त्री. (दर, भाव, झकमत) उतरिे; कमी होिे; (बाजारात एखाद्या मालाला) मंदी येिे. [सं. 
घृष्+सृ] 
 
घसरगाडी स्त्री. र्ाक नसलेली गाडी. 
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घसरगंुडी स्त्री. १. (खेळ) घसरून खाली येण्यासाठी उतरत्या फळीरे् केलेले साधन. २. (ल.) 
अधोगती; अवनती; अपकषच; ऱ्हास; उतरती कळा; उच्चपदावरून खाली येिे; घसरिे: ‘ज न्द्या हशक्षकारं्ी 
अशीर् घसरग ंडी िंालेली आहे.’ –ब्राहव १०५. 
 
घसरट स्त्री. दाट पहरर्य, मतै्री. पहा: घसट 
 
घसरट हव. हनसरती; हनसरडे असिारी; ब ळब ळीत (जागा); घसरता; हनसरडा; स ळस ळीत. 
 
घसरड, घसरंड, घसरि  स्त्री. १. हनसरडे असलेली, ब ळब ळीत, घसरती जागा. 
 
घसरडी  हव. हनसरडी; ब ळब ळीत; घसरट; घसरून पडण्याजोगी. 
 
घसरडे न. १. हनसरडे; घसरड; घसरि. २. घसरडपिा; ब ळब ळीतपिा. 
 
घसरिी  स्त्री. १. घसरण्यार्ी हिया. २. हनसरडी जागा; घसरडे. 
 
घसरिे  अहि. १. हनसरिे; हनसटिे; घरळिे; स ळकिे; उतरिीवरून, घसरड्ावरून घरंगळत 
जािे. २. (ल.) एखाद्याच्या अंगावर जोराने, त्वषेाने त टून पडिे, र्ाल करून जािे, र्ढाई करिे; एखाद्याला 
रागे भरायला, झनदायला आवशेाने प ढे सरसाविे; एखाद्यावर जोरार्ा शाल्ब्दक हल्ला र्ढहविे; एखाद्याच्या 
तोंडाला लागिे: ‘जोत्याजी त्याच्यावर घसरून पडला.’ –स्वप ३१. ३. एखाद्या कामाला आवशेाने, जोराने 
लागिे, ज ंपून घेिे. ४. र् किे; र्ळिे; एकदम खालच्या दजावर येिे; न शोभण्यासारखे वागिे. ५. अहधकार, 
ह िा, आश्रय इ. पासून च्य त होिे; (नोकरीतून) कमी होिे; बडतफच  होिे. ६. (शरीर.) क्षीि होिे; िंडिे; 
(शरीरप्रकृती) ढासळिे. ७. मूळ स्वरूप नष् होिे, ऱ्हास पाविे; उच्चपदावरून ढळिे; उतरती कळा लागिे; 
(झकमती) खाली येिे : ‘र्ादंीर्ा भाव घसरला आहे.’ –के १०·६·३०; (व्यवहारात, व्यापारात खोट 
बसल्याने) खाली येिे; डबघाईला येिे. ८. (धैयच, आत्महवर्श्ास) गहलत होिे, गारठिे, पार हनघून जािे, 
नष् होिे, ढळिे, डगमगिे, डळमळिे. ९. (मन ष्ट्य) खर्िे; डगमगिे; कर्रिे; हटिे. १०. पळून जािे; 
पोबारा करिे; हातावर त री देिे. (व.) [ध्व.] 
 
घसरती  स्त्री. िंपाट्यार्ा उतार: ‘घसरतीवरच्या हतथल्या गवतानंी पाय ओढून त म्हाला कधी 
तोंडघशी पाडले आहे का?’ –वामा १. 
 
घसरपट्टी स्त्री. खरडपट्टी; बेम वचतपिे केलेली हनभचत्सचना; खरड; बोडंती. (हि. काढिे, हनघिे.) 
 
घसरपट्टी स्त्री. जड्ारे्, जडावारे् काम करायरे् एक हत्यार. 
घसरपट्टी स्त्री. बफावरून घसरण्यार्ा खेळ खेळताना पायाच्या तळव्याखाली बाधंायर्ी लाकडी 
पट्टी: ‘एका मािसाने बफावरच्या घसरपट्ट्ट्या पायानंा बाधूंन…’ – कोउ ३१. 
 
घसरवट हव. हनसरडी; घसरडी (जागाक). 
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घसरणविे हि. अधःपात करिे. 
 
घसरंडा  प . घसरड; घसरि; हनसरडी जागा. (ना. व.) 
 
घसरा प . १. घसडा; ओरखडा; (एखाद्या पदाथाला) जोराने घासून, र्ाटून जािे; र्ाटून गेल्याने 
पडिारी खूि; हहसडा. (हि. बसिे, देिे, मारिे.) २. सपाटा; वगे; जोर: ‘तैसन घसरें हमसळैलन । दोनन दळें  
।’ –हशव १०४२. ३. शजेारून िंपाट्याने जाताना हदलेला रेटा; धक्का. ४. रट्टा; तडाखा. ५. (ल.) राग; कोप: 
‘महादेवाला लव न त म्ही जा रे पदर पसरा । कठीि जाहर्ल त्यार्ा घसरा ।’ –प्रला १३५. ६. धमकाविीर्ा, 
खडसण्यार्ा, खिकावण्यार्ा, दटाविीर्ा आहवभाव, भाषि; ग रकाविी; दटाविी. (हि. देिे, करिे, 
घालिे.) ७. त टून पडिे; हल्ला करिे: ‘रा. रा. ग रुजननन जागे केल्यावर त्याजवर हवनाकारि घसरा करून…’ 
–लोहटकेले २¿८१. ८. व्यापारात, धंद्यात आलेली बडू, न कसान, घस, तूट, तोटा, (हि. बसिे.) ९. द दैवार्ा 
घाला, तडाखा; (संकटार्ा) धक्का: ‘जय अपजय परस्वाधीन बसला घसरा ।’ – ऐपो २३५. १०. राब; दटावा; 
दबावा-तंजा. (वा.) घसरा देिे –वाटिे, घासिे, बारीक करिे: ‘अशा दोन तीन हमच्या लेव नी । घसरा हदला 
त्या पाट्यावरी ।’ –घाश्रलो ८४. 
 
घसरा प . हदवस. 
 
घसराघसर, घसराघसरी स्त्री. हहसकाहहसकी; धक्काब क्की; ओढाओढी; िं ंज; िंोंबािंोंबी. 
[घसरिे रे् हद्व.] 
 
घसवट, घसवटा, घसाटा स्त्री. प . १. (एखाद्या कामार्ा, कलेर्ा) राबता; सराव. २. पहरर्य; 
घसरट; दाट ओळख. ३. वहहवाट. (वा.) घसटीस पडिे, घसटीखािी पडिे –१. एखाद्या कामार्ा, कलेर्ा 
राबता, सराव होिे. २. दाट पहरर्य होिे; घसट, घसरट होिे. 
 
घसवटिे उहि. १. घासले जािे; िंाजंरिे; खरर्टून जािे; घासटिे, र्ाटले जािे; घासल्याने 
हिंजून जािे: ‘अहो आत्मेपिन न संटों । स्वसंहवतन न घसवटों ।’ –अमृ ८·४. २. घासिे; घासटिे: ‘वायोर्ा 
कातरा घसवटे । तेिें उष्ट्िें वल्न्द्ह पेटे ।’ –दास १३·३·८. ३. सराव होिे; अंगी म रिे, जडिे. ४. (मन ष्ट्य, पशू, 
वस्तू) र्ागंली राबती असिे; सारखी उपयोगात आिली जािे; अभ्यस्त होिे. [सं. घृष्+वट] 
 
घसवटी  स्त्री. १. पहा: घसवट. २. घसरा; खरर्टून पडलेला ओरखडा; घष्ा: ‘पाषािघाव 
घसवटी । अदृश्यपिें हमरवले ।’ –नव २४·१३०. 
 
घसा प . राब वाहून नेण्यार्ी हबनर्ाकी गाडी. पहा: घसे 
 
घसा प . १. गळ्याच्या आतील भाग; नरडे; अन्ननहलका. २. र्श्ासनहलका. २. आवाज; कंठध्वनी. 
[सं. घस्] (वा.) घसा कोरडा पडिे, घसा कोरडा करिे –अहतशय तहानेने घसा स किे, घशाला शोष 
पडिे. फार वेळ बोलत राहिे; घसा कोरडा होईपयंत एखाद्याला उपदेश, एखाद्याशी डोकेफोड करिे. घसा 
खािे –घशाशी घ रघ रिे; घशात घरघर आवाज होिे; घसा वाजिे: ‘घसर घसरंू घसा खािें । घ मघ मोंहर् 
घ मिें । योग्य नव्हें ॥’ –दास १४·४·४. घसा णनविे–हशरच्िेद करिे. घसा पसरिे–(एखादी वस्तू 
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खाण्याकहरता, हगळण्याकहरता) आ करिे; तोंड उघडिे. आशाळभतूपिाने पाहिे. घसा फुटिे – 
(म लगा)वयात आल्याम ळे त्यार्ा आवाज, स्वर बदलिे; आवाजार्ी कोमलता नष् होऊन तो मदानी बनिे; 
घाटी फ टिे. पहा: घाटी. घसा बसिे –(ओरडण्याने, तेलकट इ. पदाथच खाल्ल्याने) आवाज घोगरा होिे; 
शब्दारे् उच्चार अस्पष् होिे. घसा वाजिे –घोरिे; (घसा) घरघर वाजिे. घसा येिे–घशाला सूज येऊन तो 
द खिे. घशाखािी उतरिे –१. हगळला जािे; हगळंकृत होिे. २. (ल.) लार् खाल्लेला, लबाडीने लाटलेला 
पैसा पर्वला जािे. ३. कबजात जािे: ‘पि एतिेशीय संस्थाने मात्र सरकारच्या घशाखालन उतरहवलन.’ –
हन. घशात घाििे, घशात टाकिे –बळकाविे; हगळंकृत करिे; (एखाद्या मालमते झवर) बळेर् हक्क सागंून 
(ती) बळकाविे: ‘द सऱ्यारे् देश घशात घालण्यार्ी अस री लालसा हटकिार नाहन.’ –के १४·६·३०. 
:‘सरकारर्ा हवर्ार इंदूरर्ी इस्टेट घशात टाकण्यार्ा होता.’ –हवहक्षप्त ३·१६४. घशात पीक धरिे, घशात 
पीक अडकिे –पाऊस न पडल्याम ळे हपकारं्ी, किसारं्ी वाढ ख ंटिे. घशातून काढिे –खाल्लेला, हगळंकृत 
केलेला पैसा, र्ोरलेला माल इ. परत द्यायला भाग पाडिे. घशाबाहेर पडिे–१. हगळंकृत केलेली वस्तू, 
पैसा बाहेर ओकून पडिे. २. पीक पोटरीवर येिे; पीक हनसविे, हपकारे् किीस, लोंगर बाहेर पडिे. 
 
घसाघस, घसाघसा, घसासा हिहव. १. गवत कापताना, पदाथच र्ावताना, र्वचि करताना होिाऱ्या 
घस् घस् अशा आवाजाप्रमािे; खसाखस. २. उधळपट्टीने; मनसोक्तपिे; मनाला येईल तसे; बेस मार (पैसा 
खर्च करिे, खािे इ.). [ध्व.] 
 
घसाघसी स्त्री. तिार; भाडंि; घासाघीस. (व.) 
 
घसाघीस पहा: घासाघीस: ‘[ड्रायव्हरशी घसाघीस करीत वसंत म्हिाला…’ –अगहतका. ४८. 
 
घसाटा पहा: घसवट 
 
घसाटी हव. न कळिारे अक्षर. (िंाडी) 
 
घसाड हव. (अहशष् भाषेत) हवप ल; प ष्ट्कळ; रगड. 
 
घसाडिे उहि.  १. र्ोळिे; घासिे; उजळा देिे. २. (धान्द्य इ.) भरडिे. 
 
घसाडा प . जोरार्ा धक्का. (व.) 
 
घसाफोड स्त्री. मोठ्याने ओरडून बोलिे. 
 
घसारिे  अहि. अहतशय हदपहविे. [सं. घंष्] 
 
घसारत  स्त्री. िंपाट्यार्ा उतार : ‘ती घसारत संपल्याच्या जागंला पूल’ –रैत १२. 
 
घसारा प . घोळका: ‘खंडोजी दाभाडे उभयता महाराजास घेऊन, गवतास पोरगे जात होते, त्यारं्ा वेष 
देऊन, घसाऱ्याबरोबर बाहहर हनघोन गेले.’ –दासब २. 
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घसारा प . अनेक औषधे उगाळून एकत्र केलेले सरबरीत हमश्रि. 
 
घसारा प . (आसन्नमरि मन ष्ट्याला लागलेली) घरघर; घरडा. 
 
घसारा प . जोराने घासिे; (एखादा पदाथच द सऱ्या पदाथाला लागून गेल्याने पडिारा) ओरखडा; 
रेघोट्या; घस; घसरा : ‘र्ामड्ास घसारा लागूं नये म्हिून त्यावर लाकंडी हर्पा बसवाव्या.’ –स्वारीहनयम 
(बडोदे) ५५. 
 
घसारा प . िंीज; इमारत, यंते्र, सामान वगैरे वापरल्याम ळे त्याचं्या झकमतीत पडिारी तूट, न्द्यनू, उिेपिा; 
नैसर्मगक व व्यावहाहरक कारिामं ळे एखाद्या इमारतीरे्, वस्तूरे् होिारे अवमूल्यन; [अर. खसार] 
 
घसारा णनधी घसाऱ्याम ळे वापरण्यास अयोग्य िंालेली मालमत झा बदलून हतच्या जागी नवीन खरेदी 
करण्यासाठी राखून ठेवलेला हनधी. 
 
घसास, घसासा पहा: घसाघस: ‘वीर तोहडती घसास । हसर फोहडती ठसास । श ळ टोहर्ती भसास । आपश द्धी 
नेिती ।’ –दाहव ४९६. 
 
घसाणसत हव. घसघसिारे; तीक्षि; खडबडीत: ‘तें हतखेयार्ें करवत । ऐसें सबाह्य घसाहसत ।’ –
रा्ा १६·२४२. 
 
घणसट प . स्त्री. (संगीत) इल्च्ित उंर् स्वरापासून ध्वनीमध्ये खंड पडू न देता इल्च्ित नीर् (खालच्या) 
स्वराकडे जािे.  

न.  सतारीच्या तारेवर बोट ठेवनू नाद उत्पन्न करण्यार्ी हिया. 
 
घणसटा प . १. जोराने घासण्यार्ी, र्ोळण्यार्ी, प सण्यार्ी हिया; घष्ा; घसडा (हि. मारिे). २. (क्व.) 
घसरा या शब्दारे् जे इतर अथच आहेत त्या अथीही उपयोग होतो. 
 
घणसब, घाणसब हव. बळकहविारा. 
 
घसी स्त्री. हर्खल: ‘जोहगया तो मसीघसी लीतला होआवा कीः’ –लीर्उ ३७५. 
 
घसीट स्त्री. (संगीत) वाद्यातून स्वर काढण्यार्ा एक प्रकार. नखीच्या एका ठोक्यातर् िंटकन पडद्यावर 
बोट सरकवनू स्वर हनमाि करिे. 
 
घसीट, घणसटा, घसेटा, घसेटे पहा: घणशट 
 
घसे न. भातखार्रात उपयोगी पडिारी एकर्ाकी हातगाडी; आविारे् मूठ नेण्यासाठी केलेले 
गाडीसारखे लाकडी वाहन. पहा: घसा (को.) 
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घसेि हव. १. कंजूष; कृपि. २. घासाघीस करिारा. (व.) 
 
घसोटा प . घसट; दाट ओळख: ‘जास्त घसोटा नसतानाही खोलीत येतार् हदसलेल्या अस्मतला (ती) 
म्हिाली…’ –अगहतक १५८. 
 
घस्टिी  पहा: घष्टिी (गो.) 
 
घस्टिे अहि. १. घटे्ट पडिे. पहा: घासिे, घष्टिे. २. (ल.) हकटिे (कान): ‘वक्त्याच्या म खा पाठ पहडलें  
। श्रोतयारे् श्रवि घस्टोहन गेले ।’ –दाहव २४१. 
 
घस्टन स्त्री. दाट ओळख: ‘तशी घस्टनीतली नसली तरी एकार् गल्लीतली.’ –रैत ४५. 
 
घस्टुचे अहि. खेटून, धके्क मारून र्ालिे. (गो.) 
 
घस्त स्त्री. १. व्यापारात आलेली घट, बडू, तोटा. २. (पदाथच स कल्याने, गळल्याने, त्याच्या मापात, 
वजनात आलेली) तूट, कमीपिा. पहा: घस [सं घृष्] 
 
घस्त स्त्री. गस्त; घरटी; पहारा. पहा: गस्त: ते हंमेशाप्रमािे िाविीत घस्त घालंू लागले.’ –हवहक्षप्त 
३·२४३. [फा. गश्त] 
 
घस्ना, घस्नारी हिहव. तात्काळ. (िंाडी) 
 
घस्मर हव. जाड; दाडंगा; घटमूठ; जाडाभरडा; बळकट; मजबतू (कापड, कपडा, भाडें, शरीर). 
 
घस्मर हव. १. खादाड; अधाशी; सपाटून जेविारा; खादूनंदन. २. (ल.) (द सऱ्यार्ा) नाश, हनःसंतान 
करिारा; द सऱ्याला हगळिारा. [सं.] 
 
घस्मरपि न. १. (मनार्ी) बळकटी; धैयच: ‘घ घ घस्मरपिेंहर् मायाममता उलंथ ।’ –दाहव २१३. 
२. नाश. [सं. घस्मर] 
 
घस्मरपिे हिहव. िूरपिे; हनदचयपिे. 
घस्त्र न. हदवस: ‘तेथें घस्त्रें हकतेकें  िम हन प नरहप श्रीनटेशोपकंठी ।’ –वीउप २२. [सं.] 
 
घळ स्त्री. तंबाखूर्ी गळलेली पाने; घळीर्ा तंबाखू; अधचवट हपकून झकवा ख रपि, औतकाम वगैरे 
करताना गळलेली पाने. 
 
घळ स्त्री. (भशूा.) क्षरिाने हनमाि िंालेली लहानशी अरंुद दरी. 
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घळ प . मासे धरण्यारे् एक साधन. पहा: गळ 
 
घळ प . हनयोहजत हठकािाहून पािी न जाता, भलत्यार् हठकािाहून ज्या भोकातून जाते असे भोक. 
 
घळ स्त्री. (पाण्याच्या ओघाने ध पून डोंगराच्या दोन्द्ही दंडामंध्ये पडलेली) भेग; खार्ि; ओहळ; 
लवि; खोलगट जागा; ग हा: ‘अरण्यातं गेले पवचतार्ी घळ ।’ –रामदासी २·२५. 

स्त्री. प .  (घ शननी झभतीत पोखरून पाडलेले) भोक, बीळ; (खेकडे, पािी इ. नी) खडकाला, 
बधंाऱ्याला पोखरून पाडलेले हिर. [ध्व.] 
 
घळ प . १. िंाडावरून आंबे वगैरे काढण्यार्ी जाळी लावलेली काठी; िेंला; िेंली; आखी; आकडी. 
२. हवहहरीत पडलेली घागर, बादली इ. वस्तू काढण्यार्ा गळ. (राजा.) 
 
घळ हव. सैल हजभेर्ा; भडभड्ा; बडबड करिारा (मन ष्ट्य). (गो.) 
 
घळ अपक्षरि (भशूा.) अनेक नाले व ओहोळ याचं्या वेगवान प्रवाहाम ळे भपूषृ्ठावर जागोजागी अरंुद दऱ्या 
हनमाि होिे. 
 
घळई स्त्री. पठार. 
 
घळईन न. हनथळन; दळताना जात्यात घातलेला शवेटर्ा घास: ‘उगयले नारायन र्ाकार्ी घळईन ।’ 
–जसा १३. 
 
घळक स्त्री. (अहशष्) हवप लता; लयलूट; र्गंळ; रेलरे्ल.  

हव.  १. हवप ल; भरपूर. २. फार उत्पन्नार्ा, हकफायतीर्ा (धंदा). [ध्व.] 
 
घळघळ, घळघळा हिहव. १. घटघटा; आकंठ; प ष्ट्कळ; हवप ल: ‘आधन उदक आिहवलें  । घळघळा ं
उदंड घेतलें  ।’ –दास १८·१०·१९. २. अश्रूंर्ी व पाण्याच्या प्रवाहार्ी हवप लता, अहनरुद्धता इत्याहदकारं्ा 
वार्क शब्द. ३. डोळ्यातूंन खळखळ अश्रू ढाळीत. ४. खळखळ आवाज करीत (पािी इ. वाहताना). [ध्व.] 
 
घळघळ, घळघळा हिहव. सैलसर; अघळपघळपिे, स टस टीतपिे (दाहगने, कपडे अंगाला होिे, 
बसिे). [ध्व.] 
घळघळ घंटा १. घिघि घंटा; पोकळपिा; हरतेपिा. २. पूिच अभाव; शून्द्यभाव. 
 
घळघळिे अहि. १. (शरीर वाळल्याम ळे कपडे, बागंड्ा, दाहगने इ.) अंगाला सैल, हढले होिे; 
(मोत्यारे् वजेे, हिर मोठे िंाल्याने) हढले, सैल होऊन तारेत, दोऱ्यात हालू, सरकू लागिे. २. 
आजारीपिाम ळे साधें हढले पडून अशक्तता वाटिे; गळाठा येिे; (शरीर) गळाल्यासारखे होिे. 
 
घळघळिे अहि. डोळ्यातूंन पािी येिे; भावनावश होिे: ‘म्हातारी मािसे वयोमानाम ळे लवकर 
घळघळतात.’ –गिगोत १६५. 
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घळघळाट प . १. (कपड्ारं्ा, दाहगन्द्यारं्ा) फाजील, अवास्तव सैलपिा; घळघळा लोंबत 
राहण्यार्ी अवस्था; िंोल; पोते. २. (अश्रू इत्याहदकाचं्या) संतत धारा; सारखा लागलेला ओघ; मोठा प्रवाह, 
लोट. ३. (सामा.) समृद्धी; हवप लता; लयलूट. 
 
घळघळाट हिहव. १. घटघटा; भरभर; अधाशीपिे (पािी इ. हपिे). २. (कपडे, दाहगने इ.) अहतशय 
सैलपिाने लोंबिे. पहा: घळघळ ३. 
 
घळघळीत हव. १. सैल; हढला; घळघळ लोंबिारा; घळघळिारा; अघळपघळ (अंगरखा, कपडा, 
दाहगना); घळघळ पोते. २. मोठे िंालेले; रंुदावलेले (कानारे् भोक, मोत्यारे् वजेे इ.). ३. मोकळा; 
हनष्ट्कपट; ख ल्या हदलार्ा; संकोर्रहहत (मन ष्ट्य, स्वभाव, संबधं, व्यवहार इ.). ४. उघड; प्राजंल; अकृहत्रम; 
मोकळ्या मनारे्; मनमोकळेपिारे् (वतचन, भाषि इ.). 

हिहव.  १. रगडून; भरपूर; मनम राद. २. मोकळेपिाने; अघळपघळ; प्रशस्तपिाने. ३. (अहशष्पिे, 
अहतलोभाने म्हिताना) प रेपूर; घसघशीत; भरपूर. 
 
घळि न. स्त्री. १. पाण्याच्या प्रवाहाने पडलेली खोबि, खार्ि, घळ, ओघळ, नाला: ‘त्या खडकातंील 
भेगा व घळिी पाहून एकंदर… अन मान होईल.’ –भ ू३३. २. पाण्याच्या जोराने घळून घळून िंालेली उतरती 
जागा, हनसरडी जागा, जमीन; घसरि. 
 
घळिे  अहि. १. पाण्याच्या प्रवाहाने माती ध पून जािे (नदीतीर, बाधं यारं्ी). २. खडक ध पून जाऊन 
घळ, ओघळ, र्र पडिे. [सं. घृ=प्रसविे; क्षरिे. गल्.] 
 
घळिे अहि. १. मोत्यारे् वेजे मोठे होिे, दाहगन्द्याच्या वजनाने नाक, कानारे् हिर मोठे होिे, सैल होिे. 
२. (सामा.) हारातून, माळेतून ओवलेले मोती, मिी, फ ले हनखळिे, ओघळिे, गळून पडिे. पहा: ओघळिे 
[सं. घृ=प्रसरिे; क्षरिे; गल्] 
 
घळघळीत, घळमळीत पहा: घळघळीत ३,४ 
 
घळमळ, घळमेळ स्त्री. १. (प्र.) घालमेल. (एखाद्या कामार्ी) धादंल; खवदव; दगदग; ताराबंळ; 
उपद्व्याप. २. (बाह्य वस्तूर्ा, मनार्ा) गोंधळ; घोळ; घोटाळा. (हि. पडिे, होिे, र्ालिे.) पहा: घप्पाघोळ: 
‘कोिी आड येईना या झर्दा । अशी घळमळ पडली मदा ।’ –पला ८६. 
घळय पहा: घळि, घळ (को.) 
 
घळसिचे अहि. र् किे; घसरिे. (गो.) 
 
घळामेळ, घळमेळ स्त्री. मोकळ्या मनार्ा, स्नेहभावार्ा संबंध, दळिवळि, व्यवहार. 
 
घळामेळीचा हव. हवशषे सलगीर्ा; दाट पहरर्यार्ा. 
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घळाळ हव. वगेवान; भरपूर. 
 
घळाळा हिहव.  वगे. 
 
घळ्या हव. १. हनष्ट्काळजी; बेसावध; अनवधानी; द लचभ करिारा; हयगय करिारा; हवसराळू. २. 
ओंगळ व गबाळे स्वरूप व वतचन असलेला. 
 
घळ्या हव. द सऱ्याच्या गळी पडून, आजचव करून, मजी संपादून आपले हहत साध्य करून घेिारा 
(मन ष्ट्य). 
 
घंगरघोळ प . घोटाळा; भानगड: ‘असा सगळा घंगरघोळ िंाला होता.’ –मक (१९६०) २९. 
 
घंगाट प . सोसाटा. पहा: घोंगाट 
 
घंगाळ न. कडक थंडी; गारठा. (हि. पडिे, स टिे.) 
 
घंगाळ, घंघाळ न. पहा: गंगाळ [सं. गंगालय] 
 
घंगाळपोते, घंघाळपोते घंगाळटोपिे, घंघाळटोपिे पहा: गंगाळपोते, गंगाळटोपिे 
 
घंघाट प . घिघिाट: ‘त िें गायेन घंघाटारे्: बरव ेनव्हे’ –परं्ो १५४·१८. 
 
घंघाळ हव. भयंकर: ‘घंघाळ शखंाखें ।’ –गरा १०३. 
 
घंघाळी स्त्री. एका जातीर्ी माशी; गोमाशी. (को.) [ध्व. घं] 
 
घंटा स्त्री. १. एक वाद्यहवशषे; घाट. ही काशार्ी केलेली असून ती ओतीव असते. हहर्ा आकार मोठ्या 
पेल्यासारखा असून वरच्या बाजूला मोठी दोरी ओवण्यासाठी कडी असते. आतल्या बाजूला पोकळीमध्ये 
(आवाज, नाद हनघण्याकहरता) लोखंडी, लाकडी लोळी लावतात. काहनना वरच्या बाजूला धरण्याकहरता 
मूठ बसवलेली असते: ‘हगहडहवहडया दौडका द टाळा । घंटा जेंगटें मृदंग ।’ –कृम रा ४०·११. २. तास; तासारे् 
ठोके वाजवण्याकहरता हमश्र धातंूर्ी केलेली वत चळाकार तबकडी. (हि. देिे, वाजविे, बडविे, होिे.); 
(मािूस, वाहन इ.) आल्यारे् झकवा इतर काही सूर्ना देण्यारे् साधन. ३. (ल.) प रुषारे् जननेंहरये; हशस्न. 
[सं.] (वा.) घंटा वाजिे, घंटा हाििे – (एखादा पदाथच) संपिे; खलास होिे; फन्ना उडिे.  

प .  तास; तासार्ा अवधी. (व. खा.) 
 
घंटा, घंट्या प . अभाव; नकारघंटा. 
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घंटाघोष प . १. घंटेर्ा आवाज. २. (ल.) गाजावाजा; बोभाटा; प्रहसद्धी. ३. कंठशोष; 
कानीकपाळी ओरडिे: ‘इकडील सेवकपिार्ा भारीपिें घंटाघोष करून संतोषवतचमान लेहून पाठहविे.’ –
इसंग्राम सरदार १७. 
 
घंटातरंग प . हनरहनराळ्या सप्तस्वरय क्त घंटारं्ी माळ करून हतच्यावर जलतरंगाप्रमािे हवहशष् 
राग वाजविे. [सं.] 
 
घंटापथ  प . (ज्यावरून गळ्यात घंटा असलेले बलै येत-जात आहेत असा) हमरस्ता; राजमागच; 
रहदारीर्ा रस्ता. [सं.] 
 
घंटापळी स्त्री. जेवण्यारे् हपतळेरे् भाडें. (माि.) 
 
घंटापारधी प . घंटानादाने हहरिास भ लवनू फासात अडकहविारा पारधी: ‘घंटापारधी जैसा । 
मध र नादें मृगमानसा । भ लवोहनया ंपाडी फासंा ।’ –भारा, बाल, २·२६. 
 
घंटाबडव्या हव. (त च्ितेने) प जारी; पूजा करिारा: ‘कृष्ट्िरावाचं्या पदरन गोझवदपंत न सता 
घंटाबडव्या होता.’ –कोरहक ३५. 
 
घंटाशास्त्र न. घंटा तयार करण्यारे् व वाजहवण्यारे् शास्त्र. 
 
घंणटक (वै.) एक प्रकारर्ी गं्रथी. 
 
घंणटका स्त्री. १. लहान घंटा; घागरी; घ ंगरू. २. पडजीभ. ३. गळ्यार्ी घाटी; गळ्यार्ा अल्स्थमिी; 
कंठमिी; ग्रीवामिी: ‘माहज घंहटका लोपे । वरी बंध  जो आरोपे । तो जालंधरू म्हहिपे । पडं क मरा ॥’ –्ा 
६·२०८. [सं.] 
 
घंटी स्त्री. १. वाघ्याम रळनरे् एक वाद्य. २. लहान घंटा. [सं. घंहटका] 
 
घंटी स्त्री. दळण्यारे् जाते. पहा: घट्टी 
 
घंटी अप्पा प . दोन्द्ही हातानंी घंटा वाजवीत भीक मागत हफरिारा मन ष्ट्य. 
 
घंटीचोर  प . र्ोरारं्ी एक जात; भामटा; उर्ल्या. [कना.] 
 
घंटी पणरपथ (हवअ.) हवद्य तघंटीर्ा आराखडा. 
 
घंटेकाटा प . घड्ाळातील तासारं्ा काटा: ‘घड्ाळातं घंटेकाटंार् नाही.’ –श्रमसाफल्य २. 
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घंसन न. य द्ध: लढाई: ध मश्चिी. पहा: घमशान ४: ‘प ढीली अिीया भाले । जवळन पारं् पारं् सेले । 
आडासनन दोनी दोनी षगें । मोजे घंसनी पातलें  ॥’ –उषा ८२४. [सं. घषचि] 
 
घा 
 
घाइ प . १. ठोका; वाद्यारं्ा गजबजाट; संहमश्र ध्वनी; कोलाहल : ‘हटपरी गाजती घाई जाली ।’ – 
्ागा १०. २. संगीतातील, वादनातील ताल, गती, बोल; हवशषेतः र तगती. (को.) [सं. घात, घाहत] 
 
घाइ प . प्रहार; घाव : ‘द ःखशोकाचं्या घाईं । माहरहलयार्ी सेहर् नाही ।’ – ्ा ७·१०७. [स.ं घात] 
 
घाइटा   प . घाई; गडबड; त्वरा. (कर.) 
 
घाइवट  हव. जखमी. 

प . घाव; जखम; वार; शस्त्रार्ा आघात. (प्र.) घायवटा. 
 
घाई स्त्री. १. त्वरा; जलदी; गदी. २. तातडी; उतावीळ; धादंल; लगबग; घायकूत. ३. धामधूम; 
धडाका; गडबड; तडाखा. ४. ध माळी; ध माकूळ; धागंडझधगा; धावपळ; गोंधळ; दंगा. (वा.) घाईस येिे – 
हजहकरीला येिे; त्रस्त होिे; त्रासून जािे. 
 
घाईगदी  स्त्री. गोंधळ; धावपळ. 
 
घाईघाईने हिहव. अगदी गडबडीने; गदीने; लगबगीने. [घाईरे् हद्वत्व] 
 
घाउस प . १. घास; लर्का : ‘जे जे ठाय समासं । तेथ आहार् जोडे घाउस ।’ – ्ा ६·२३१. २. 
खािारा; ग्रहि करण्यास उत्स क. ३. खाण्यार्ी इच्िा. [सं. घस् = खािे] 
 
घाऊक हव. १. ठोकळ; भरीव; मोठी (रक्कम, संख्या, आकडा). २. सगळा; सवचच्या सवच; अशषे; उक्ता; 
उघडा. ३. ठोकहविीने; एकठोक; ठोकबदं. ४. मोठ्या प्रमािावरर्ा : ‘हे दंगे तसे हनकरारे् झकवा घाऊक 
नव्हते, हकरकोळर् असत.’ – माजी ४८३. 
 
घाऊि न. नफा; फायदा; हकफायत. पहा : गाऊि 
 
घाए प . घाव; घाय; वार : ‘तंव रै्द्य  भिें हो हो राहे । मािंा घाए साहे ॥’− हशव १०७१. 
घाएखंडी स्त्री.  घाव घालिे आहि पेलिे : ‘एक  : घाएखंडी दाखहवजो की :’ – लीर्पू २९९. 
 
घाएवटिे अहि. जखमी होिे; जखमेने जजचर होिे. पहा : घायवटिे : ‘कटाक्षन मन घाएवटें ।’ – 
हशव ६६६. 
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घाओसिे अहि. गवसिे; प्राप्त होिे : ‘हप्रये अव्हेहरले : झधगतीर्ें ज्यालें  : हवयोग घाओसले : 
जन्द्मवऱे्हन :’ – अभगंपवच. 
 
घाग हव. कंजूष. (व.) 
 
घाग स्त्री. भेग. (व.) 
 
घागर स्त्री. १. (ताबें, हपतळ, माती इत्याहदकारें्) पािी ठेवण्यारे् आवळ गळ्यारे् भाडें; घड्ापेक्ष 
मोठ्या आकारारे् पािी ठेवण्यारे् भाडें; मोठी कळशी; घट : ‘अमूप अमृत फल क्षीर घागरी । दध्योदनेसन वायन 
करी ।’ – भारा, बाल. १२·२३. २. (दारूकाम) उडहवण्याच्या दारूरे् एक िंाड. खापरार्ी घागर घेऊन 
हतच्या ब डाला जाळीदार भोके पाडून त्या प्रत्येक भोकाच्या तोंडाशी बाि ठेवतात व तोंडावर भ ईनळा ठेवनू 
नळा दाखवतात. वर िंाड उडते व सभोवार तारे व बाि उडतात. (वा.) घागर उदविे – अहर्श्न श द्ध 
अष्मीला महालक्षमीच्या हदवशी रात्री बायका शगेडीवर ऊद घालून वर घागर धरतात ती हिया. घागरी 
फंुकिे, घागरी घुमविे – कोकिस्थाकंडील एक क ळार्ार. अहर्श्न श द्ध अष्मीच्या रात्री महालक्षमीर्ी 
स्थापना करून हतर्ी पूजा करून हतच्याप ढे हस्त्रया घागरीत तोंडार्ी फ ं कर घालून घ मतात ती हिया. 
 
घागरगडचा सुभा (उप.) पािी भरण्यार्ी नोकरी; पािक्यारे् काम. 
 
घागरघोळ प .  अनेक घ ंगरू एकत्र करून केलेले हवशषे वाद्य; र्ाळ : ‘वाजवीत वाद्यें खेळत खेळ । 
झशगें कहाळा घागरघोळ ।’ – हनगा ४२. 
 
घागरपटॉ प .  घागऱ्यारं्ा केलेला म लाचं्या कंबरेत घालायर्ा रुप्यार्ा दाहगना; घागऱ्यारं्ा 
कमरपट्टा, करगोटा. (गो.) 
 
घागरमाळ, घागरमाळा, घागुरमाळ, घागुरमाळा स्त्री. १. (हत झी, बलै इ. प्राण्याचं्या गळ्यात 
घालायर्ी) घ ंगरारं्ी माळ; गळघाटंी : ‘कन ते कृष्ट्िपक्षनर्ी रजनी । र्रंशोभा उदेली दशनी । घागरमाळारें् 
मिी । तारागिें कन ॥’ – कथा ४·९·४१. २ (सामा.) घागऱ्यारं्ी मोठी माळ : ‘मखरन लोंबती घागरमाळा ।’ – 
अमृतस दामर्हरत्र ३४. 
 
घागरा प . ग जराती, मारवाडी हस्त्रयारें् परकरासारखे नेसायरे् घेरेदार, घोळदार वस्त्र; लेहेंगा. [दे. प्रा.ं 
घग्घर, ग ज. घाघरो] (वा.) घागरा फडकी करिे – वाङ् हनश्चय करिे; वाग्दत झ वधूला घागरा फडकी 
र्ढवण्यार्ा हवधी : ‘घागरा फडकी करनं ऽ ।’ – खावा ९३. घागरा बांधिे – रागावनू खरडपट्टी काढिे : 
‘बाइसन घागरा बाधंला’ – लीर्पू ३३८. 
घागरा प . म लारं्ा खेळायर्ा एक प्रकारर्ा ख ळख ळा. [ध्व.] 
 
घागरा प . एक वनस्पहतहवशषे.हहरे् बी मोठे व भरदार असून वरील कवर् मऊ असते. [सं. घघचरा] 
 
घागरा गोचीड, घागरा गोचीड मोठा गोर्ीड. 
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घागराळे न.  प्रवासात खोहगराला घागर अडकवण्याकहरता काठ्यारं्ी व दोऱ्यारं्ी केलेली 
हवहशष् रर्ना, र्ौकट. 
 
घागरी स्त्री. घट. पहा :  घागर : ‘परी तो न साडंीर् घागरी । अमृतार्ी ॥’ – कथा ४·१४·१८८. [सं. 
गगचरी] 
 
घागरी स्त्री. लहान म लाच्या करगोट्याला असलेले, नर्मतकेच्या पायातील र्ाळ्यापं्रमािे) घ ंगरू; घाटी; 
क्ष रघंहटका; एक अलंकार : ‘िं ििं िशब्दा कहरहत । घागऱ्या तालावरती गाती ।’ – कमं ४·१०९. [सं. घघचरी] 
 
घागरी स्त्री. घागरा नावार्ी वनस्पती; हतरे् फळ. (को.) [सं. घघचरी] 
 
घागरीिावा प . एक पक्षी. (िंाडी) 
 
घागरे न.  किेकडारे् बूड ज्या लाकडाच्या त कड्ाचं्या खोंबिीत बसवलेले असते ते लाकूड; भोवरी. 
 
घागरेवािी स्त्री. हायलंडर पलटि. या पलटिीतील हशपाई कमरेला लहंग्यासारखे वस्त्र 
ग ंडाळतात. 
 
घागऱ्या  हव. घागरीसारखा; मोठा. 
 
घागऱ्या आंबा आंब्यार्ी एक मोठी जात; घागरीएवढा आंबा. 
 
घागऱ्याघोळ प . १. मनार्ी उडालेली ते्रधा, गोंधळ; घाबरग ंडी. २. (कामारं्ी, वस्तंूर्ी, पदाथांर्ी) 
अव्यवस्था; गोंधळ; घोटाळा; अस्ताव्यस्त ल्स्थती. 
 
घागऱ्यादेवी स्त्री. देवी रोगार्ा एक प्रकार. 
 
घागऱ्यांची गरसोळी ठ शी. (व.) 
 
घागा हिहव. धो धो पाण्याने भरून. 
 
घागाइिे अहि. ओरडिे. 
 
घागािे सहि. ओरडिे; रागाने बोलिे : ‘आहि बाइसावंरी घागाइली ।’ – लीर्पू १०६. 
 
घागुरी स्त्री. घागरी; घ ंगरू : ‘हतनें बाहंधल्या पायाला घाग ऱ्या ।’ – मसाप १·९·१९. (साष्ीकोळी) 
 
घाट स्त्री. १. घसा; घशार्ा बाहेरील भाग; घाटी; कंठ, कंठमिी. २. गळा; कंठ; आवाज. [सं. घाट] 
(वा.) घाटी फुटिे – १. (म लाच्या) आवाजातील कोमलता जाऊन तो मोठा, प्रौढ होिे. हे (म लगा) वयात 
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येण्यारे् लक्षि आहे. २. (गािाऱ्यार्ा) आवाज घोगरा होिे; स्वरभेद होिे; स्वर हबघडिे; आवाज हर्रकिे, 
बसिे. 
 
घाट स्त्री. १. घंटा; जनावराच्या गळ्यातील घंटा : ‘वाजती शखं घाटंा । मी जाते वैक ं ठा ।’ – मसाप 
२·१·२२. २. (उप.) ग प्त गोष् सवांना सागंत स टिारा, र्ोंबडा, र्हाडखोर मािूस; बोंबल्यागिेश; हजभेर्ा, 
कानार्ा हलका; ल तरा; गजघंटा. [सं. घंहटका] (वा.) घाटेखािी उभे राहिे – (शपथेर्ा एक प्रकार) 
शपथ घेिे. 
 
घाट प . १. प्रदेश एकमेकापंासून हभन्न करिारी पवचतारं्ी रागं; दोन देशाचं्या सरहिीवरील पवचतारं्ी 
रागं. २. (हवशषे अथाने) सह्यारीर्ी रागं. ३. डोंगर ओलाडूंन जायर्ा रस्ता; डोंगरावरील वाट; झखडीतील 
रस्ता. उदा. खंडाळ्यार्ा घाट, कात्रजर्ा घाट; डोंगरावरील अडर्िीर्ी व हबकट वाट. ४. नदी, तलाव इ. 
च्या काठावर नावतूेन उतरण्याकहरता, नावते बसण्याकहरता बाधंलेला धक्का; नदीकाठी बाधंलेला धक्का; 
उतार. ५. पाण्यार्ा उपयोग र्ागंला करता यावा म्हिून सोयीर्ी दगडी बाधंिी (हवशषेतः पायऱ्यारं्ी); 
नदीवरील पायऱ्या. उदा. ब्राह्िघाट, धोबीघाट : ‘ज्या नावं तीथच वहर घाटहहरम्य आहे ।’ – नगर १५९ 
(नवनीत ४३३). ६. धरि; बधंारा; धक्का : ‘आहि स टहलया झसध जळार्ा लोट  । न शके धंरू सैंधवार्ा घाट  ।’ 
– ्ा ९¿१२४. ७. सह्यारीच्या रागेंच्या पूवेकडील प्रदेश; सह्यारीरे् पठार (ज्याला कोकिसापेक्ष देश हे नाव 
आहे) : ‘आम्ही घाटंावरर्न मािसें आहोंत.’ – कोरहक ४८३. [सं. घट्ट = घाट] (वा.) घाटात अडविे, 
घाटात धरिे, घाटात मारिे – (र्ोर, ल टारू, डोंगरातील घाटात झकवा अडर्िीच्या मागात वाटसरंूना 
गाठून त्यानंा ल बाडतात त्यावरून) एखाद्याच्या अडर्िीर्ा फायदा घेिे; एखाद्याला अडर्िीच्या वळेी 
अडवनू धरिे. 
 
घाट प . १. (भाडंी, दाहगने इ. र्ा) आकार; रर्ना; आकृती; घडि; डौल; ढब; ठेवि; रर्ना : ‘अहत 
तरल हवलोकी घाट ते मेखळारें् ।’ – सारुह ३·३८. २. (ल.) (बेत, मसलत, हाती घेतलेले काम इ.रे्) बाह्य 
स्वरूप; रागरंग; रंगरूप. ३. (हेतू, योजना इ.र्ा) आहवभाव; अवडंबर; उठाव; आव : ‘यास्तव त्यानें 
स्वयंवरार्ा घाट हतच्या घातला.’ – हवक ३१. ४. योजना; बनाव; बेत : ‘हा घाट जमून आला तर काय बहार 
होईल !’ – अस्तंभा ८९. ५. हवहशष् घडि; आकृती; बठैक; घटना; साज : ‘लावले समयारें् थाट । केले 
उदबत्त्यारें् घाट ।’ – मसाप २·१·२३. ६. घटना. [सं. घट् = रर्िे, करिे] 
 
घाट स्त्री. १. घाटलेले हरभरे, डाळ. २. (हमठाई, हमष्ान्न इत्याहदकहरता) हशजवलेले पीठ. ३. 
हरभऱ्यावर पडिारा एक रोग. याम ळे हरभऱ्यार्ा घाटा भरत नाही. (हि. पडिे.) पहा : आटघाट 
 
घाट प . (नाहवक) गलबताच्या बाजूच्या फळ्या जोडिारा हखळा. मालवि-गोमातंकाकडे कहबला 
झकवा हखळे याऐवजी स ंभारे् दोर लावनू फळ्या जोडतात. (को.) 
 
घाट स्त्री. पेरिीच्या हरीरे् हिर. (िंाडी) [सं. ग्रास] 
 
घाट स्त्री. समूह; कळप : ‘दारन आठा हदग्गजारं्ी घाट ।’ – रुस्व ८७१. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घाटकाम न. १. (बाधंकाम) कोनाडे, कमानी यावर केलेले नक्षीकाम. २. (सोनारकाम) सरी, 
वाकी वगैरे हातानंी करण्यारे् व त्यानंा आकार देण्यारे् काम. 
 
घाटकार हव. घंटा ओतिारा हशल्पकार. (गो.) 
 
घाटकाविा प . घाट र्ढून आल्यावर घाटावरील र्ौकीर्ा द्यायर्ा कर : ‘घाटकावला ख शकीवर 
घाटी ऐन हजनस वगैरे येईल झकवा जाईल……..त्यास दरबलैन घ्यावयार्ा हशरस्ता रुपये…’ – मसाप 
२·२·१८४. 
 
घाटकोर स्त्री. गळ्यार्ा भाग; नरडी : ‘असें क भाडं करून दाडं होऊन भाडं धहरसी घाटकोर ।’ – 
होला ३७. 
 
घाटगस्त, घाटगस्ती स्त्री. गस्तीर्ा एक प्रकार. राजगस्त व घाटगस्त असे हकल्ल्याच्या तटावरून 
गस्त घालण्यारे् दोन प्रकार होते. पहहलीत र् डी पेटवनू फेरी होई व द सरीत घाट वाजवीत गस्तीर्ी फेरी 
होई : ‘घाटगस्त पडली, राजगस्तीर्ीही र् डी पडली, ऐसा कारभार.’ – पेद 
 
घाटघडाव हव. कमजास्त. 
 
घाटघोळा प . एखादे कायच पूिच न होता, घोटाळ्यात पडून राहिे. – तंजा. 
 
घाटि न. १. डाळ हशजवनू, ती ठेर्ून तोंडीलावण्याकहरता केलेले दाट कालवि : ‘ज ना करार, नवा 
करार, क राि, जेंदावसे्ता, वदे या सवांर्ें आपल्या पहरपक्व ब द्धीनें घाटि करून आमरे् नूतन सामाहजक जसें 
आपल्या एकेर्श्रास भक्तीर्ें मसालेदार खाद्य देतील तसें आमच्या ज न्द्या भक्त मंडळीकडून कोठून 
हमळिार?’ – हन ८१८. २. हनरहनराळे हजन्नस वाटिे; र्ेंदामेंदा करिे; ठेर्िे; घोटिे; ढवळिे. [सं. घट् टन] 
 
घाटिा प . (खलार्ा) बत झा; घोटा; (उखळीर्ा) वरवटंा; वाटिाग ंडा; रगड्ात डाळ इ. घाटायर्ा 
लाबंोडा दगड. (क .) पहा : घाटू 
 
घाटिा, घाटािा, घाटिेरा प . (लाह्यासंाठी) खापरात धान्द्य भाजताना ते ढवळण्यासाठी, 
वर−खाली करण्यासाठी एका टोकाला झर्ध्या बाधूंन बोंड केलेली काठी, दाडंके. 
 
घाटिी स्त्री. पदाथच बारीक करण्यार्ी बत्त्यासारखी वस्तू. 
 
घाटिूक स्त्री. (प्रा.) (एखादी गोष् – हवशषेतः लग्नासंबधी) ज ळवनू आिण्यासंबधंीर्ी बोलिी, 
वाटाघाट; बोलार्ाली; घटिूक. 
 
घाटिे उहि. १. (पळीने, दाडं्ाने, र्मच्याने इ.) ठेर्िे, रे्र्िे, घोटिे; ढवळिे : ‘त ज लाहवले स्वतेजें 
म्यारं् कढी−भात−वरि घाटाया ।’ – मोगदा २·१६. २. आघात, प्रहार करिे; घावटिे; बडविे; ठोकिे; 
ताडि करिे : ‘कन तयाही पाठन । जे वळेन लोह मासंार्ें घाटी । ते वेळन हवजयहश्रयेच्या पाटन । एक हर् बसैें ॥’− 
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्ा ७¿१२. ३.(ल.) त्रास देिे; गाजंिे; सताविे; बेजार करिे; जार्िे; क तरओढ करिे. ४. र्र्ा खल, 
वाटाघाटी करिे. (हवषय, गोष्) घोळिे. ५. (सामा.) एकजीव करिे; हमळविे. [सं. घट् ट, घट् टन] 
 
घाटिे सहि. आहाटून घटविे; कमी करिे : ‘भीतरीले आगीर्ी उकटी । मेदमांसातें घाटी ।’ – ्ाप्र 
८·१६. 
 
घाटिे अहि. घडिे; होिे : ‘जीये दीसी माहाप्रलयो घाटें । उदधीर्ें वळि फ टें ॥’ – उषा ११२३. [सं. 
घट् = घडिे] 
 
घाटिे न. १. घाटण्याकहरता ज्यार्ा उपयोग करतात तो दाडूं, र्मर्ा, पळी; घाटिा; घाटिेरा; 
ढवळण्यारे् साधन. २. घाटण्यार्ी, घोटण्यार्ी, ढवळण्यार्ी हिया. ३. (क ं भारी) मडक्यारे् बडू घासण्यारे् 
लाकडी हत्यार, साधन, उपकरि. (खा.) 
 
घाटदार  हव. स ंदर आकारार्ा; डौलदार; हपळदार (शरीर); बाधेंसूद; कळाशीदार. 
 
घाटनाळ स्त्री. डोंगरामधील अरंुद रस्ता, वाट; झखडीतील मागच. 
 
घाटपट टा, घाटपान प . न. ज्याला लहान लहान घंटा, घ ंगरू अडकवलेले असतात झकवा एकर् 
लोखंडी, हपतळी घाट बाधंलेली असते असा बलैाच्या गळ्यात बाधंण्यार्ा र्ामड्ार्ा, गोिपाटार्ा पट्टा. 
 
घाटपि, घाडपि न. (प्र) घाडीपि; हपशार्, दैवत प्रसन्न करून घेण्यासाठी घाडी (माहंत्रक, 
जादूगार) जो हवधी, मंत्रतंत्र करतात ते. (गो.) 
 
घाटपाय, घाटपाया प . घाटार्ा पायथा. 
 
घाटपारधी प . घंटानादाने हहरिीला फसवनू, हतला फासात अडकविारा पारधी : ‘घाटपारधी 
पाश पसरी । त्यावरी तो मृगातंें धरी ।’ – एभा २६·२३६. 
 
घाटपांडे, घाटपांड्या प . नदीच्या, डोंगराच्या घाटावरील जकात वसूल करिारा अहधकारी; 
घाटाच्या तोंडाशी जकात घेिारा अहधकारी; जकातदार. 
 
घाटपेच  प . डावपेर् : ‘असें घाटपेर् परस्परें लागले आहेत.’ – मझशयाकंा ४०३. 
 
घाटबंदी स्त्री. १. (डोंगरातील) घाटातून कोिी रहदारी करू नये म्हिून केलेलेा बदंोबस्त. २. 
(नदीर्ा, डोंगरार्ा) घाट बाधंण्याकहरता िंालेला खर्च वसूल करण्यासाठी बसवलेला कर, पट्टी. 
 
घाटबारी स्त्री. घाटबधंारी; घाटातील वाट : ‘रास्ते वगैरे फौज सडी प ढें गेली ती घाटंबारी उतरोन 
पलीकडे गेली.’ – ऐलेसं २४९६. 
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घाटबुडी स्त्री. घाटार्ा पायथा; घाटपाया. (राजा.) 
 
घाटमाथा प . १. डोंगरार्ा माथा; डोंगरावरील घाटातील सवात उंर् भाग; पठार. २. 
(डोंगरातील) झखडीतून जािारा अरंुद रस्ता. 
 
घाटरू न. १. घाटी; कंठमिी; कंठनाल; नरडे. २. घशातील एक रोग; घटसपच. 
 
घाटरू, घाटरे न. (बलैाच्या गळ्यातील) लहान घंटा; लहान ठोकडा. २. (झनदाथी) घाट; घंटा. 
 
घाटरोग  प . ग रानंा घशात होिारा एक रोग. 
 
घाटिे न. १. घाटला; तादंळाच्या कण्या व नारळाच्या र्वारे् दूध यारं्ी घिसर खीर; गूळ, खोबरे, 
पािी व तादंळारे् पीठ यार्ी बनवलेली खीर; ग ळवण्याला पीठ लावनू घाटून केलेले (कोकिी) पक्कान्न, 
खाद्य. याला गोडे असेही म्हितात. (राजा.) २. हपठले. 
 
घाटवळ, घाटवळी हव. घाटावरर्ा; सह्यारीच्या पूवेकडील म लखातील; देशावरर्ा (मन ष्ट्य). 
 
घाटवाईन, घाटवायन, घाटवाहन  न. घाटण्यारे् वाइन−उखळ; प रिार्ी डाळ झकवा इतर 
पदाथच घोटण्यासाठी केलेली लाकडी झकवा दगडी उखळी. ज्याने घोटायरे् त्या दगडाला घाटिा, घाटिेरा 
असे म्हितात. 
 
घाटशुद्ध हव. स ंदर; स बक घाटार्ा, घडिीर्ा. 
 
घाटसर  प . बलैाच्या गळ्यातील लहान लहान घ ंगरारं्ी, घंटारं्ी माळ; घ ंग रमाळ ज्यात 
ओवलेली असते ती दोरी. 
 
घाटसर, घाटसरी स्त्री. पवचताच्या, रागेंच्या, उतरिीच्या अगदी वरर्ा प्रदेश; घाटमार्थ्याच्या 
आजूबाजूर्ा प्रदेश; घाटमाथा. 
 
घाटा प . हशखर; पवचतार्ा कडा, माथा : ‘क ळार्ारारे् घाटंो । स हरजहत करप टें ।’ – उगी २३१. 
 
घाटा प . घाटपाडं या; प्रदेशाच्या सीमेवर जकात वसूल करिारा अहधकारी. 
 
घाटा, घाटािा प . ओल्या हरभऱ्यार्ा टरफलासहहत असलेला दािा : ‘घाटा हदसे परी दािा नाहन ।’ 
– एभा १०·५२७. [सं. गं्रथ.] 
 
घाटा प . १. पहा : घाटिा, घाटपेरा. २. बाजरी, उडीद, मूग इ. हशजवनू व वाटून ग राकंहरता केलेले 
पौहष्क खाद्य : ‘एकाहर्या घाट् या टोके । एका हफके उपर्ार ।’ – त गा १८०. ३. जोंधळ्याच्या, बाजरीच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

कण्या हशजवनू तयार केलेले खाद्य; भात : ‘ज्या भहक्षती केवळ ताक घाटा ।’ – सारुह ३·१६. ४. मृत जनावर 
ओढण्यासाठी महारानंा देण्यात येिारे धान्द्य. 
 
घाटा प . १. हातोडा. २. घंटेतील लोलक. 
 
घाटा प . तोटा; घट; बूड; तूट; घस. (व.) 
 
घाटा प . १. त कडा. २. अन्न. ३. घास. ४. हरभऱ्यार्ा ग च्ि. (िंाडी) 
 
घाटाघाट स्त्री. १. (एखाद्या गोष्ीहवषयी, कायाहवषयी ) बरार् वेळ र्ाललेला खल; वाटाघाट; 
र्र्ा. २. (एखादा पातळ पदाथच, डाळ इत्यादी) जोराने, घाईने घाटण्यार्ी हिया [घाटिेरे् हद्वत्व] 
 
घाटाघुगरी स्त्री. १. हलक्या तऱ्हेरे् अन्न. २. (ल.) गहरबारें् अन्न; मीठभाकर : ‘घाटा घ गऱ्या 
कोरड या भाकरी ।’ – हनगा १००. 
 
घाटािा  पहा : घाटिे, घाटिा 
 
घाटावाट स्त्री. घाटातील वाट : ‘त्यास आ्ा केली कन, त म्ही आम्हास घाटावाट हनटोप्यार्ी 
दाखवनू दोन प्रहरारे् संधीस त्याजंवर आम्हास नेऊन सोडाव.े’ – होकै ९. 
 
घाटांबा  प . गप्पागोष्ी िाटीत बसण्यार्ी आंब्याखालर्ी जागा, अड डा. 
 
घाटी स्त्री. हनमर्ाच्या म्हिजे तलवारीच्या एका भागारे् नाव : ‘गोसावी करजकर यासं सागंून घाटी 
वगैरे जे पाहहजे ते आिहवले पाहहजे.’−पेद १७·२०. 
 
घाटी स्त्री. घाट; घडि : ‘पहावी स्वरूपार्ी घाटी ।’ – प्रभाकर (मला) १४६. 
 
घाटी स्त्री. साखरेर्ी गाठी. पहा : गाठी 
 
घाटी स्त्री. १. कंठ; घसा; गळा : ‘पूवी त म्हा ंनाहन भेटी । तहर का ंयेिें धहरली घाटी ।’ – गीता २·२२६१. 
२. घाट; कंठमिी; कंठनाल; नरडे : ‘हतिे पसहरताहंर् जाभाडी । हन मंत सवगे घाली उडी । आकहळता ंहजव्हा 
लडबडी । तंव घाटीब डन हरघाला ।’− भारा हकल्ष्ट्कंधा १८·६८. [सं. घाट] (वा.) घाटी खाऊन बोििे – 
मोठ्याने बोलिे; आरेडून, खेकसून बोलिे; जीव खरडून, तोडून, खाऊन बोलिे; गळा काढून रडिे, 
ओरडिे; हशरा तािून बोलिे; गळेफोड करिे. घाटी खाजविे –घसा खवखविे. (व.) घाटी पडिे – 
आवाज बसिे. (व.) घाटी फुटिे, घाटी बदििे – १. (म लगा वयात आल्याम ळे) २. (गाण्यात) आवाज 
बसिे; आवाज घोगरा होिे; कंठ फ टिे. (ना.) घाटी वर येिे – हजवावर येिे; द ष्ट्कर वाटिे. (व.) 
 
घाटी स्त्री. लहान घाट; डोंगरातील लहान र्ढि; डोंगर र्ढायर्ी बाधंलेली वाट : ‘आसपासर्ी जमीन 
डोंगराळ म्हिून अनेक लहान पि दमहविाऱ्या घाट् या र्ढाव्या व उतराव्या लागत.’ हवहव ८·१·७. 
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घाटी स्त्री. वसेि; दोरीर्ा फास : ‘काहळआना ंम खन घाटी सूदली ।’ –श्रीकृष्ट्ि २१. 
 
घाटी हव. घाटावरर्ा; देशावरर्ा; सह्यारीवरच्या प्रदेशातील. घाटवळ हा शब्द लोकासंाठी व घाटी 
हा जनावरे, माल यासंाठी वापरतात. म ंबईत नोकराला घाटी म्हितात : ‘तवापंासून बघा घाटी िंालोया.’ – 
संगीत घोटाळा ७. 
 
घाटी स्त्री. लहान घंटा (बलै इ. पशूचं्या गळ्यात बाधंण्यार्ी); हपतळी लहान घाट, घंटा [सं. 
घंटा](वा.ं) घाटी खािी उभे राहिे – शपथ घेण्यार्ा एक प्रकार; बेल भडंार उर्लिे, देवार्ा हनमाल्य 
उर्लिे ह्याप्रमािेर् देवळाच्या घंटेखाली उभे राहून खरे असेल ते सागंाव ेअसा प्रघात आहे : ‘घाटीखालन 
उभें राहिे, देवावरर्ी बेल−त ळस उर्लिे, कृष्ट्िेच्या पाण्यातं उतरिें, हन साधनें अत्यंत कठीि प्रसंगी व 
अ्ात वृत झातंास्तव ज नन मािसे अमलातं आिीत.’ –खेया २. 
 
घाटी खंडी वीस मिारं्ी खंडी; घाटावरील खंडीरे् माप. 
 
घाटीव हव. १. घावटलेला; बडहवलेला; त डहवलेला; र्ेंदामेंदा केलेला; ठेर्लेला; (पळी, र्मर्ा 
इत्यादननी) ढवळलेला; घोटलेला.२. त्रासलेला; त्रस्त िंालेला; िळलेला; गाजंलेला. ३. वाटाघाट, र्र्ा, 
घाटाघाट केलेला. 
 
घाटू प . पळीच्या आकारारे् पि मोठे−लाकडारे्−डाळ इत्यादी घोटण्यारे्, ढवळण्यारे् उपकरि; 
लाकडी मोठी पळी; एका टोकाला मोठे टवळे असलेले दाडंके. 
 
घाटूनवाटून हिहव. १. घोटून आहि रगडून; र्ेंदामेंदा, रे्र्ा करून. २. (ल.) िळून, सतावनू, त्रस्त 
करून. (हि. खािे, हपिे, हगळिे.) (प्र.) वाटून घाटून. पहा : वाटिे 
 
घाटोिा, घाटोळी हव. (उप.) घाटी. घाटवळ या शब्दारे् त च्ितादशचक रूप. घाटावररे्; घाटी : 
‘तेथे घाटोळी लोक रहात असत.’ – माजी १४. 
 
घाटौि हव. घाटदार : ‘पाहरजातसें घाटौलें  ।’ – हशव ४२६. 
 
घाटौिे न. कळी : ‘तंव गगनन नक्षत्रें उमटत । जैसी आकाशन घाटौलन फ लत । नातहर मेघ वीहि साहधत 
। मोहतयारं्ी ॥’ – रुस्व ४८६. 
 
घाट्या प . तीथाच्या हठकािी घाटावर स्नान करिारानंा गंध व भस्म प रवनू उपजीहवका करिारा 
ब्राह्ि; (सामा.) घाटावरर्ा ब्राह्ि. 
 
घाट्या स्त्री. अव. राधंलेल्या कण्या. 
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घाट्या, घाणटया प . लहान हातोडा; नक्षीरे्, कलाक सरीरे् काम करायरे् सोनारारे्, कासारारे् एक हत्यार; 
लहान हातोडी. 
 
घाड स्त्री. भात्यािार्ी पेंढी; भाताच्या पेंढ्यार्ी गड्डी, कवळा. [सं.घट] 
 
घाड स्त्री. व्रि; क्षत; जखम : ‘महाराज, कोहळष्क कशाला? घाड भरून काढायला?’ – रोज्य ू२२. 
 
घाड प . (स तारकाम) एक प्रकाररे् र्ि, र्ाक; जे हफरवनू द सऱ्या र्ाकाला, यंत्राला गती देता येते 
ते. 
 
घाड प . (हविकाम) हविायच्या कापडाच्या काठात फ ले उठवण्यासाठी र्िे बसवलेला, मागावर 
टागंलेला लाकडी सार्ा, र्ाळ. (बे.) 
 
घाड स्त्री. (सोनारकाम) सोने, र्ादंी इत्यादी धातंूर्ी तार ओढून बारीक करण्यासाठी लागिारी एक 
करवतीसारखी आटे असलेली फळी; एक हवहशष् रर्ना, योजना. 
 
घाडकी  स्त्री. घाड्ारे्, देवळातील ग रवारे् काम, धंदा, हक्क. 
 
घाडवस  प . घाड्ार्ा, ग रवार्ा वशं. (क .) 
 
घाडी प . १. देवस्कीर्ा एक अहधकारी; देवळार्ी िंाडलोट, हदवाबत झी करिारी व्यक्ती. ही 
ग रवासारखीर् असते. ‘नंतर घाडी व ग रव घरोघरी येऊन झशपिें करतात.’ – मसाप ४·४·२६१. (राजा.) २. 
माहंत्रक; जादूटोिा करिारा. डोक्यावर जटा असिारा, अंगात वारे संर्ारल्यावर भतू−हपशार्ासंबधंी 
हवर्ारलेल्या प्रश्नारं्ी उत झरे सागंिारा. याला भतूहपशाच्चाबरोबर बोलिारा मध्यस्थ समजतात. (गो. हेट.) 
 
घाडीपि न. घाडीर्ा धंदा; कौल, प्रसाद देिे, भ ते काढिे इत्यादी. 
 
घाड्डा प . हपठार्ा वडा. (िंाडी) 
 
घाि स्त्री. १. वास; गंध : ‘जैसे खालारा धावं ेपािी । भ्रमर प ष्ट्पाहर्ये घािन ।’ – ्ा १८·४८१. २. द गंध; 
द गंधी; नाकाला न आवडिारा वास; दपच. (हि. करिे, मारिे.) ३. घ्ािेंहरयाला, डोळ्यानंा न आवडिारी 
ओंगळ वस्तू; केरकर्रा; खेड; रेंदा; राडा. ४. (हतरस्काराथी) घािेरडा; वाशरेा, घािेरा मन ष्ट्य, पदाथच. ५. 
(कामातील, हहशबेातील) घालमेल; घोटाळा; अव्यवस्था; गफलत; गोंधळ; भानगड; (मन ष्ट्यारं्ा, कामारं्ा) 
घप्पाघोळ; हबेलंडी; गळ्हाटा; द दचशा; फहजती; (पदाथार्ा, सामानार्ा) हर्वडा; हवर्का; वर्वर्; र्वढव : 
‘कामार्ी सगळी घाि केलीस.’ – हवहव १०·५·७·१२९. ६. एखाद्या व्यवहारासंबंधी अवहशष् खटले, काम, 
बाकी, ७. िी: थू:, हतरस्कार, र्ीड, त्रास, मत्सर यारं्ा वार्क शब्द. [सं. प्राि] (वा.) घाि करिे – एखादे 
काम हबघडविे. 
 
घाि खत, घाि पत्र, घािवट खत, घािवट पत्र हव.  गहाि, गहािवट. पहा : गहािखत, गहािपत्र. 
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घाि स्त्री. र् न्द्यार्ी घािी, घािा. 
 
घािकढा हव. खवट; वासाळ; घाि मारिारे; योग्य मयादेपलीकडे कढवल्याने वास मारिारे 
(तूप). 
 
घािकरी प . तेलार्ा घािा र्ालविारा. 
 
घािघूि स्त्री. घािेरड्ा वस्तू : ‘घािघूि वाहून गेली.’ – आआश े३६६. 
 
घािट, घािवट हव. १. द गंधय क्त; वाईट वास मारिारा; घािेरा. २. (ल.) बीभत्स; ओंगळ; हकळस, 
हतटकारा, हशसारी आििारा. 
 
घाििे, घािविे, घािाविे अहि. वाईट वास येिे; वास मारिे; उग्र वास, दपच येिे : ‘हहरकथा 
हवरहहत जे वदन । तें केवळ मद्यप्यारे् भांडे जाि । हवषय कृमी पहरपूिच । झनदा द गंधीने घाितसे ।’ – जै ४२·७ 
[सं. घ्ा] 
 
घािमाकड न. हशमग्याच्या हदवसात जहमनीत एक साधारि उंर् खाबं रोवनू व त्यावर एक आडवा 
दाडंा ठेवनू त्या दाडं्ाच्या दोन टोकावंर म ले अथवा माकडे बसवनू हफरहवण्यासाठी केलेली रर्ना. (ना.) 
 
घाियारॉ प . द गंधय क्त पानारं्ी एक वनस्पती; घािेरी. 

हव.  घािेरडा; घािेरा. (गो.) 
 
घािवट, घािवटा स्त्री. प . १. घािा. २. (तेलार्ा) घािा ज्या जागेवर असतो ती जागा. 
 
घािवट  स्त्री. १. (प्रा.) घािीर्ी, द गंधय क्त जागा. २. घाि येिारी, घािेरडी वस्तू, पदाथच. 

हव.  पहा : घापट 
 
घािवड  स्त्री. उसार्ा रस साठहवण्यारे् भाडें ठेवण्याकहरता आहि हपळलेली हर्पाडे घेता यावी 
म्हिून मािसाला बसण्यासाठी केलेले डबरे. (माि.) 
 
घािा प . १. तीळ, भ ईमूग, करडई वगैरेंरे् तेल काढण्यारे् साधन, यंत्र, सार्ा; तेलार्ी हगरिी : 
‘घािा ंगाहळले ग ंडे । तेथ तेल ना पेंडी जोडे ।’ –्ा १७·४१९. २. तेल्याच्या घाण्यार्ी लाट जीत हफरते ती 
लाकडी क ं डी. ३. उसार्ा रस गाळण्यार्ा र्रक : ‘रिभमूीर्ा घािा करौनी सहरसा ं। महाकाळ  इक्ष  गाळीत सें 
जैसा ।’ –हशव १०४३. ४. मकरसंिातंीच्या हदवशी ब्राह्िाला दान देण्याकहरता हस्त्रया उखळावर ठेवतात ती 
धान्द्यार्ी रास. ५. काडंण्यार्ा हवधी (देवक बसवण्यापूवीर्ा); लग्न, म ंज इ. मंगलकायात द रडीत तादूंळ 
घालून सौभाग्यवती हस्त्रयानंी मंगलगीते गात तादूंळ काडंण्यार्ा हवधी; मंगलहवधीच्या आरंभी काडंण्यार्ा 
समारंभ. (हि. भरिे, घालिे.) ६. र् ना मळण्यार्ी घािी. ७. दौतीत उगीर् लेखिी घालून ठेवली असता 
होिारी हवहशष् ल्स्थती, अवस्था. (ल.) कष्ारे्, कंटाळवािे काम. [सं. घतनम, क. गाि] (वा.) घािा करिे 
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– १. (मन ष्ट्याला, प्राण्याला) िळिे; त्रास देिे; गाजंिे; सतावनू सोडिे; शक्तीबाहेर काम करायला लाविे. 
२. (कागद, कापड, कपडे इ.) हवसकटून टाकिे, अस्ताव्यस्त करिे, र् रडिे, ग धडिे, स रक त्यानंी य क्त 
करिे; घ सडिे. घािा होिे –कालवाकालव होिे; गोंधळ होिे : ‘याम ळे फौजेर्ा घािा होऊन येक प्रहर 
य द्ध जाहले.’-पेद १५·४३. घाण्यात घाििे– (एखाद्याला) मोठ्या संकटात लोटिे; पेर्ात पाडिे. 
घाण्यातून णपळिे, घाण्यातून काढिे–१. र्ेंगरिे; हर्रडिे; हपळून काढिे. २. (एखाद्याच्या) शक्तीबाहेररे् 
काम करायला लावनू, हनःसत्त्व, हनबचल बनहविे; (एखाद्यार्ा) भ सा पाडिे. घाण्यावर घाििे –त रंुगात 
तेलाच्या घाण्याला ज ंपण्यार्ी एक हशक्षा. 
 
घािा प . एका वळेी जाते, हगरिी, घािा इ. मध्ये घालायर्ा घास; एकवार घालायरे् पहरमाि; तेल 
काढण्यासाठी घाण्यात घालायरे् हतळारे्, करडईरे् एका खेपेरे् पहरमाि; खापरात भाजण्याच्या, उखळात 
काडंण्याच्या; तेलात तळण्याच्या पदाथारे्, धान्द्यारे्, औषधारे् एक वेगळे पहरमाि; भर, हप्ता. (वा.) घािा 
घाटिे–१. पोह्यारें् भात, लाह्या करायरे् दािे, भाजायरे् दािे वगैरे खापरात झकवा भट्टीत घालून घाटण्याने 
ढवळून भाजून काढिे, रगडिे झकवा ढवळिे. २. (ल.) शत्रूला हर्रडून टाकिे; शत्ररू्ा हनःपात करिे : 
‘हकती धाडले बह तर्ी हमरास जसे घािा घातला ।’ –ऐपो २·४६. 
 
घािा प . म लारं्ा एक खेळ. 
 
घािा आढी (मल्लखाबं) मल्लखाबंावर पायाचं्या आढ या घाण्याप्रमािे हफरवनू मारायर्ी उडी. 
 
घािाते हव. घाि येिारे : ‘प हीयानंी घािातेहन तोंडेसी बाबापाहस उपवास सातरीया ।’ –लीर्पू ४६६. 
 
घािाळ हव. लाबं नाकार्ा. पहा : घानाळ [सं. घोिा=नाक] 
 
घािी स्त्री. १. पहा: घािा. २. र् न्द्याच्या घािीरे् दगडी र्ाक. 
 
घािी स्त्री. घाि; द गंधी; वाईट वास : ‘ऐसेहन कहन हवपायें । सदन्ना वरपडा होये । तरी घािी स टे तंव 
राहे । व्याघ्  जैसा ।’ –्ा १७·१५८. 
 
घािीचा  हव. १. वास असलेला. २. (ल.) एखाद्याशी दूरर्ा संबंध असलेला; लाबंच्या नात्यार्ा. 
 
घािेकार प . १. तेली; तेलहवक्या. २. घािा र्ालहविारा. 
 
घािेरडा, घािेरा, घािेि, घािेिा हव. १. द गंधी, वाईट वास येिारा; वास मारिारा; वाशरेा. २. 
महलन; घामट; गहलच्ि; हकळसवािा; ओंगळ; हशसारी, ओकारी, हतटकारा उत्पन्न करिारा कंटाळवािा; 
नावडीर्ा; वाईट (पदाथच, काम, भाषि, कृती, मन ष्ट्य): ‘पाडंव हकमहप न वदती तंू वदहस सभेंत शब्द घािेरे 
।’ –मोसभा ४·८६. ३. खवर्ट; क टाळ; क र्ाळ (मन ष्ट्य, भाषि). ४. गदळ; ल च्चा; हशटाऊ; फटलंडी; 
बदंफैली (मन ष्ट्य). 
 
घािेरी स्त्री. द गंधी येिारी वनस्पती. 
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घािेरी -हव. क शब्द. 
 
घािेरे न. वखंेड.-(तंजा). 
 
घािौडी  स्त्री. घािवडी. घाण्यार्ी भोवरी; घाण्यार्ा बैल हफरण्यार्ा वत चळाकार मागच. पहा : घानो 
(नौ) डी 
 
घात प . १. वध; नाश; ठार मारिे; उच्िेद; संहार : ‘पाता त्या उभयासं मी मज हवधी घातास 
योजीतसे ।’ – र ११. २. आघात करिे; आघात; प्रहार; मारा; घाव; तडाखा : ‘धावंोहन हाहिती रथातें । 
एकेहर् घातें शतर्ूिच ।’ – एरुस्व ८·४६. ३. (कामार्ा, धंद्यार्ा, व्यवहारार्ा, मसलतीर्ा, योजनेर्ा) हबघाड; 
र्क्कार्ूर; नाश; नासाडी; हवध्वसं; उच्िेद; (एखाद्यार्ा) नाश; हानी; न कसान : ‘म्हिौहन आपिहर् आपिपेया 
। घात  कीजत  असे धनंजया ।’ – ्ा ६·७०. [सं. हन्] 
 
घात प . (ग.) समान संख्यारं्ा ग िाकार; एका संख्येला त्यार् संख्येने ग हिले असता त्याला त्या 
संख्येर्ा घात केला असे म्हितात. तीन या संख्येर्ा नऊ हा हद्वघात व सत झावीस हा हत्रघात आहे. [सं. घात 
= ग िाकार] 
 
घात स्त्री. १. (शतेी इत्याहदकाचं्या कामारं्ी, ऋत परत्वे येिाऱ्या, हपकिाऱ्या धान्द्यार्ी) योग्य वेळ; 
मोसम; हंगाम. उदा. पेरण्यार्ी घात; कापण्यार्ी घात इ. : ‘या हदवसातं उत झरा व हस्त या पावसाने पेरिीस 
घात थोडी उहशरा ंआली आहे.’ – खेया १६. २. (ल.) भरभराट; र्लती (वा.) घात घेिे – (एखाद्या 
मन ष्ट्यार्ा, कायार्ा, मसलतीर्ा) आिीबािीच्या वळेी नाश करिे, मातेरे करिे; ब डविे; (एखाद्याला) 
आलेली संधी घालवनू देऊन त्यार्ी हनराशा करून त्याला ल बाडिे; (एखाद्या मन ष्ट्यार्ी, कामार्ी) संधी 
दवडिे, ह कविे. 
 
घात स्त्री. १. हंगाम. २. रंध्यारे् हिर. (िंाडी) 
 
घात हव. अश भ; अमंगल; अहनष्. [सं. घात्य] 
 
घातक, घातकी हव. घात क; झहसक; मारक; नाशकारक; अनथचकारक; अपकारक; अपायकारक; द ष्; 
हवर्श्ासघातकी; ठार मारिारा. [सं.] 
 
घातकरी हव. १. ठार मारिारा; वध करिारा; मारेकरी; प्राि घेिारा. २. उपरव करिारा; 
न कसान करिारा; अपायकारक; नाशकारक (वस्तू, मन ष्ट्य, झजदगी). 
 
घातघाई स्त्री. हािाहािी : ‘घातघाईरे् त रळक सामने होत होते.’ – श्रीयो १·८१. 
 
घातघेिा, घातघेिे, घातघेण्या हव. अवसानघातकी; आिीबािीच्या वळेी घात, दगा करिारा : ‘जैसा 
वैद्य द रार्ारी । केली सवचस्वें बोहरी । आहि सेखन भीड करी । घात घेिा ।’ – दास ५·२·२६. 
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घातचक्र न. एका संकटाम ळे ओढविारे द सरे, द सऱ्याम ळे हतसरे, हतसऱ्यातून प न्द्हा पहहले अशी 
संकटारं्ी परंपरा : ‘यातून एक घातर्ि हनमाि िंालेले आहे.’ – अम ४७३. 
 
घातचतुदयशी स्त्री. भारपद वद्य र्त दचशी. या हदवशी लढाईत अथवा अपघाताने मेलेल्या हपतरारे् 
महालय श्राद्ध करतात. [सं.] 
 
घातचतुष्ट्य न. (ज्यो.) घातकारक, अहनष् असा र्ौकडा; घातर्रं, घातहतथी, घातनक्षत्र व 
घातवार यारं्ा समूह. 
 
घातचंद्र  प . (ज्यो.) अश भनक्षत्री आलेला अहनष्कारक र्ंर. [सं.] 
 
घातड स्त्री. (नाहवक) घामत (गलबतातील, होडीतील) पािी काढण्यार्ी जागा. (हेट) पहा : गमतड 
 
घातिे अहि. घात करिे; मारिे; नाश करिे. [सं. घात्] 
 
घातपात प . १. (व्यापक) ठार मारिे; पगंू, लंगडा, अधू करिे; हत्या, अपकार करिे, २. 
जाळपोळ; नाश; वध; तोटा; इजा; अपकार. ३. ग प्तपिे खून, जाळपोळ, द सऱ्यारे् हवशषेतः सरकार, समाज 
इ. रे् न कसान होईल असे जािूनब जून केलेले झहसक कृत्य; दंगा. 
 
घातपाती हव. १. घातपात करण्यार्ा ज्यार्ा स्वभाव आहे तो; अपकारी; द ष्. २. जाळपोळ, 
झहसक कृत्ये करून सरकारला जजचर करिारा : ‘घातपाती र्ळवळ हनजामाच्या राजवटीहवरुद्ध 
मराठवाड्ातही र्ालू होती.’ – माजी ५३३. 
 
घातप्रकाशक हव. (ग.) पहा : घातांक 
 
घातमारॉ, घातमाराविॉ हव. घातकी; द ष्. (गो.) 
घातमोड स्त्री. ठरावीक गोष् ठरावीक वळेी न होिे : ‘पाऊस रात्रभर पडतर् होता … त्याम ळे 
घातमोड होऊन शतेीर्ी कामे बदं होती.’ – गार ३०. 
 
घातवाफ स्त्री. एकदा पजचन्द्यवृष्ी होऊन गेल्यानंतर प न्द्हा पजचन्द्यवृष्ी होईपयंतर्ा (जहमनीतून 
वाफ इ. हनघत असलेला) पेरिीला अत्यंत अन कूल असा काळ. (हि. साभंाळिे, साधिे, जपिे.) : ‘के्षत्र 
ग िें बीज अंक रे । तें अनंतधावृत झी हवकारें । घातवाफ ते आदरें । साधूहन घेतली ।’ – गीता १३·१७६. 
 
घातवेळ  स्त्री. १. घात क, अहनष् वळे. २. मरिार्ा, घोर संकटार्ा, अहरष्ार्ा समय; हजवावरर्ा 
प्रसंग; प्रािसंकटार्ी वळे. 
 
घातांक प . (ग.) एखाद्या संख्येला त्यार् संख्येने हकती वळेा ग िावे हे दशचहविारा आहि त्यार् संख्येच्या 
डोक्यावर हलहहलेला अंक. उदा. -२⁵ = २ ला २ ने ५ वेळा ग िाव.े २×२×२×२☓२. 
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घातांकी वृद्धी (वै.) घाताकंाप्रमािे (२-४-८-१६) होत जािारी वाढ. साधारिपिे पेशी व जंतंूर्ी वाढ 
याप्रमािे होते. 
 
घाती प . हंता; मारिारा : ‘घाती अहरष्ास रा ।’ –गरा ७४. 
 
घातीचे णदवस १. हंगामारे् हदवस. २. (ल.) सते झर्ा, र्लतीर्ा, भरभराटीर्ा, उपभोगार्ा काळ, 
हदवस. 
 
घातीव न. प्रािघातक शस्त्र : ‘कन अथचसाधक श्रोता पूिच । परी घातीव ेघेिार प्राि ।’ –नव १८·१६९. 
 
घातुक हव. १. घातक; झहसक; ठार मारिारा; प्रािनाशक; िूर; नाश करिारा : ‘घात क पक्षी.’ –
प्राहिमो ६३. २. अपायकारक; अहनष्; द ष्. पहा : घातक 
 
घानडी स्त्री. घािा. 
 
घानमऊत स्त्री. १. संकट. २. अपघात. (िंाडी) 
 
घानवत  प . भ ईकोट. 
 
घाना प . १. घािा. २. र् राडा : ‘घाना हरप र्ा केला ।’ –गरा १०७. 
 
घानाळ  हव. लाबं नाकार्ा : ‘दाहंतरें बोहर्रें घानाळ । प्रािहीन श्रोत्रहीन बरळ ।’ –दास ३·६·४३. 
[सं. घोि=नाक] 
 
घानोड स्त्री. ऊस हपळण्यारे् ग ऱ्हाळ. (िंाडी) 
 
घानोडी, घानौडी स्त्री. घाण्यार्ा बैल हफरण्यार्ा गोल मागच; घाण्यार्ी भोवरी; घाण्यार्ा मागच 
(सामा.) घािा : ‘कमचभमूीहर्ए घानौहड । बाधंौहन हमर्थ्या ्ानार्ी िंापंडी । काळें  भवहंडलन बाप डन । जीव पश वें 
॥’ – ऋ ३०; ‘डोळा ंअ्ानें िंापंडी । भोवें देहब हद्ध घानोडी ।’ – दाहव ३५४. 
 
घापिे, घापतिे  उहि. १. घालिे; घातले जािे : ‘नाना गगनौलाहर्या माळा । वािेंंच्या जालया 
गळा ं। घापती तो सोहळा । पाहवजतसे ॥’ – अमृ ७·८२. २. घालवनू देिे; बाहेर टाकिे; सोडिे : ‘जरी आत्मा 
तंू एकसरा । हेंही म्हिता ंदातारा । तरी आंत ल तंू बाहेरा । घापतासी ।’ – ्ा १८·२३. [सं. गृभ्] 
 
घापी स्त्री. खलपी; लाकडार्ा त कडा. (िंाडी) 
 
घाब स्त्री. डोंगराच्या बाजूत, कातळात पडलेले झखडार, भोक, भगदाड; आत जाता येण्याजोगे 
डोंगरारे् बीळ. (राजा.) [सं. गभच] 
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घाबरगंुडी स्त्री. घाबरटपिा; भेदरलेली, घाबरलेली अवस्था. 
 
घाबरट हव. हभत्रा. 
 
घाबरिे, घाणबरिे, घाभराविे अहि. १. (द ःख, शोक, वदेना, आकल्स्मक क्षोभ, मनोहवकार इ. नी) 
आिातं, आक ल होिे. २. बावरिे; भयभीत होिे; गागंरून जािे; गोंधळिे; काही स रे्नासे होिे. [सं. गव्हर] 
 
घाबरा, घाणबरा हव. १. (द ःख, शोक, वदेना, भीती इत्याहदकानंी) व्याकूळ िंालेला; घाबरलेला; 
बावरलेला; भीतीने गोंधळून, गागंरून गेलेला. २. उतावळा : ‘म्हिा मज उताहवळा ग िहर् घेतला घाबरें । 
असो मन असेंहर् बा भजकबर्महमेघा बरें ।’ – केका ४५. (वा.) घाबरा पडिे, घाणबरा पडिे – भीती वाटिे; 
काळजी वाटिे : ‘अधीमधीर् आता काय घोटाळा होतोय का काय, असं वाटून हतला घाबरा पडला होता.’ 
– ऊन १. 
 
घाबराघुबरा हव. भेदरलेला; अहतशय घाबरलेला. 
 
घाबऱ्याघाबऱ्या हिहव. भीतभीत; भीती वाटून : ‘र् कतंय का काही? दास्या घाबऱ्या घाबऱ्या बोलला.’ – 
राकाधाका ३. 
 
घाबाड पहा : घबाड 
 
घाम प . १. ऊन, ज्वर, उष्ट्िता, श्रम इत्याहदकानंी अंगाच्या त्वरे्च्या हिरातूंन येिारे पािी; घमच; 
स्वदे; स्वदेोदक. २. ओले लाकूड जळत असताना त्यातून बाहेर येिारा रव. ३. हवस्तवावर पािी असलेले 
भाडें ठेवनू त्यावर िंाकि ठेवले असता िंाकिाच्या आतल्या बाजूला जमिारे (वाफेच्या) पाण्यारे् थेंब. ४. 
कठोर हृदयाला, पाषािहृदयाला फ टलेला पािंर; दया; रव. [सं. घमच] (वा.) घाम फुटिे, घाम सुटिे – 
घाबरिे; भीतीने अंगाला दरदरून घाम येिे : ‘राघोबादादानंा हें भाषि ऐकतारं् घाम स टला.’ – इंप ६७. 
घाम गाळिे – अहतशय श्रम करिे. 
 
घामगंडा प . उष्ट्ितेम ळे उत्पन्न होिारी प ळी. (ना.) [सं. घमच] 
 
घामघूम, घामाघूम, घामेघूम स्त्री. धापा टाकण्यार्ी, ग दमरण्यार्ी, श्रमाने शीि आल्यार्ी, 
उकडण्यार्ी अवस्था; (श्रमाने, उन्द्हाने, भीतीने) घामाने डबडबण्यार्ी ल्स्थती; अंगातून घामाच्या धारा हनघून 
जीव कासावीस िंालेली अवस्था. 
 हव. (श्रमाने, भीतीने, उन्द्हाने) घाम स टलेले; घामाने डबडबलेले (अंग, मन ष्ट्य); श्रमाने 
थकलेला; धापा, स स्कारे टाकीत असलेला. 
 
घामट, घामड हव. ओंगळ; अस्वच्ि; घािेरडा; गैदी; ज्याच्या अंगाला नेहमी घाम येऊन घाि येते 
असा; महलन. 
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घामटघाि, घामठाि, घामष्टाि, घामसाि स्त्री. घामार्ी घाि, द गंध. 
 
घामटा प . १. अहतश्रमाम ळे आलेला घाम; हनढळार्ा घाम. (हि. काढिे, हनघिे.) २. अहतशय श्रमार्ी 
अवस्था; हपट्टा पडिे. (को.) 
 
घामिे सहि. ठार मारिे; नाश करिे : ‘श भं हनश भंाहर्या घामिारा । मोहनी रूप धरा दैत्यातंका ।’ – हनगा 
२०९. 
 
घामत स्त्री. (नाहवक) होडीत, गलबतात पािंरून आलेले सम रारे् पािी; घमत. (को. क . हेट) : 
‘गलबतास गोळे तीन लागू होऊन फ टले. आंत पािी भरले. प ढे र्ालावयारे् राहहले. घामतात लोक बसले.’ 
– पेद ३३·२३७. 
 
घामि, घामिवामि हव. घामाने झर्ब. (अहह.) 
 
घामसी स्त्री. मूच्िा. (िंाडी) 
 
घामागार हव. हवप ल : ‘वागंी फ लं घामागार सरकार ।’ – लोसामा ४·९. 
 
घामाझाकळ, घामाझोकळ, घामाझोकोळ हव. घामाने डबडबलेला; घामाघूम. (हि. होिे.) (व.) 
 
घामेजिे, घामैजिे, घामेिे अहि. १. श्रमाहदकामं ळे शरीर घामाने हभजिे : ‘ऐसा मीहर् एक जगन । 
जया नाना कमांर्ी वज्रागंी । तेिें हवयोग द ःखाहर्या आगी । तन  घामजेैना ॥’ – ्ाप्र ११३४; ‘धाके धाकें  
घामेजत । दडी देत ग प्तत्वें ।’ – एभा १०·८. (राजा.) २. श्रमी होिे; श्रमाने थकिे, हशििे : ‘नाना र्रार्रन 
भतून । दाटिी नव्हे हक्षती । तैसा नाना दं्वद्वन प्राप्ती । घामेजेना ॥’ – ्ा १३·३४९. ३. (ल.) रविे; कनव, दया 
येिे; हृदयाला पािंर फ टिे : ‘हर्त झी अंध म्हिे स त शत वहधतां, लेशही न घामेला । – मोआश्रम १·२२. 
घामेि, घामेिा हव. घामाने डबडबलेला; घाम आलेला : ‘ये उठ हनहह घामेला, जनभावी वारं्ला जहर 
मघा ंमेला ।’ – मोकृष्ट्ि ३६·१०. 
 
घामोळी  स्त्री. घामाने अंगावर उठिारी प ळी, प रळ, प टक ळी. 
 
घामोळे न. १. हजच्या योगाने अंगावर काटे उभे राहतात, अंग र् िर् िते अशी उष्ट्िता, ऊन. २. घामाने 
अंगावर उठिारे प रळ; घामोळी. ३. घाम शोषनू घेण्यारे् साधन; अंगरख्याच्या बगलेला, पागोट्याला, 
आतील बाजूला लावलेला कापडार्ा त कडा, फडके; जोड्ाच्या आतल्या बाजूला लावलेला कातड्ार्ा 
त कडा; खोहगराखाली लावलेला, ठेवलेला ब ि चसार्ा त कडा. 
 
घाम्यौचें  अहि. घाम स टिे, येिे; घामविे; घामिे. (गो.) 
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घाय प . जखम; शस्त्रार्ा वार, घाव, आघात : ‘डोळा ंहरळ न हवरे । पायन कोत न हजरे ।’ – ्ा 
१३·५३९. [सं. घात = प्रहार] (वा.) घायावर घाय िाविे – जखमेवर मीठ टाकिे; द ःखावर डागण्या देिे; 
मेलेल्यास मारिे. घायास येिे – संकटाच्या, न कसानीच्या, द ःखाच्या पहरल्स्थतीत पडिे, सापडिे. 
 
घाय स्त्री. बाजू; अंग : ‘तैं जरास ंद घाया आला ।’ – हशव ४४०. 
 
घाय स्त्री. त्वरा; जलदी; घाई. पहा : घाई [सं. गहत] 
 
घायकटर, घायखेटर हव. कोडगा; हनगरगट्ट; लाथाब क्याखाऊ; हनसूक; हकतीही मारले, रागावले 
तरी न स धारिारा. (राजा.) 
 
घायकुठार, घायखोर हव. थोडीशी इजा िंाली असता मोठ्याने ओरडून फार इजा िंाली आहे असे 
भासहविारा; कागंावखोर. 
 
घायकुतेपिा प . (मनार्ी) दम न हनघण्यासारखी अवस्था; अस्वस्थता; उतावळेपिा; घायकूत 
करण्यार्ा स्वभाव : ‘त्यार्ा उतावळेपिा, घायक तेपिा, पे्रमळपिा व रागीटपिा हे सवच ग ि अहतरेकाम ळे 
हास्यास्पद होतात.’ – स दे १५१. 
 
घायकुत्या हव. घायकूत करण्यार्ा, घाई करण्यार्ा, उतावळेपिार्ा स्वभाव असिारा; ह लह ल्या; 
स्वतः घायकूत करिारा झकवा द सऱ्याला घायकूत करायला लाविारा : ‘परंत  बळवंतराव घायक त्या मािूस 
नव्हता.’ – भयंकर हदव्य. 
 
घायकूत, घायकत स्त्री. न. १. मोठी धादंल; उतावळेपिा; तातडी. (हि. येिे.) २. (एखादे काम 
करण्याबिल) द सऱ्याला लावलेली हनकड, तगादा, नेट, आग्रह. (हि. लाविे, देिे, करिे, माडंिे.) ३. 
ताप येण्यापूवी होिारी तगमग, काहहली, अस्वस्थता. (हि. येिे.) ४. खाजवण्यार्ी अहनवार प्रवृत झी, अहतशय 
खाजं; खाजेर्ी इसळी. (हि. येिे.) [सं. हय् + क थ्] 
 
घायखंडी घाव घालिे आहि पेलिे : ‘घायखंडी हानताहस सहरये ।’ – हशव १०६२. 
 
घायटा प . घाव; प्रहार; तडाखा; घायवटा; घावटा : ‘ठेंर्ा लागती मोडती काटें । हविंती शस्त्रारें् घायटे 
।’ – दास ३·७·४ 
 
घायटा प . १. धडाका; गदी : ‘मी कामार्ा न सता घायटा उसळून सोडला.’ – रैत १०९. २. ओरडा. 
(हि. उडविे.) : ‘मेली रं मेली पोरगी, आबानंी घायटा उडवला.’ – बेटी १२. 
 
घायडाय प . आिीबािीर्ा प्रसंग. पहा : घावडाव 
 
घायतळ  न. १. घेरी; भोवळ; भोवडं; र्क्कर. (हि. येिे.) २. आघाताने, तडाख्याने येिारा 
बेश द्धपिा; मूच्िा. (हि. येिे.) ३. (ल.) हवस्मय; आश्चयच; अर्ंबा. ४. पहा : घायातळ [सं. घात + तल] 
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घायताविे उहि. घायक तीस येिे; घाई, उतावीळ करिे; घाबरहविे; गडबड, लगबग करिे, 
करायला लाविे; द सरा घाबरेल अशी त्याला घाई करिे. (को.) [सं. घात + तापनम] 
 
घायतेि  न. हबबा, राळ, आंबेहळद, गंधक, मोरर्ूद, रुईरे् पान इ. तेलात हमसळून खरूज 
इत्याहदकानंा लावण्याकहरता केलेले मलम. याला भडकतेल असेही म्हितात. 
 
घायपत, घायपात, घायमार, घायमारी स्त्री. कोरफडीसारखी हदसिारी अहतशय उपय क्त व औषधी 
वनस्पती. झहद स्थानातील उष्ट्ि व सदच प्रदेशात ही वनस्पती होते. हहच्यापासून हनघिाऱ्या तंतूरे् वाखारे् दोर, 
र्टया, क ं र्ले इ. करतात. [सं. घातपत्र] 
 
घायभर  प . जोरदार प्रहार; सपाटून लागलेला वार; जोरार्ा घाव. 
 
घायिी  स्त्री. िं ंजिाऱ्या, लढिाऱ्या दोन जनावरामंध्ये पडिाऱ्या हतसऱ्या जनावराला म्हितात. 
 
घायवट  न. १. जखम; व्रि; घाव. 
 हव. घायाळ; जखमी िंालेला : ‘अडखळूहन आदळे पोट । म्हिे मी घायवट पडलों कन ।’ – एभा 
२२·६२५. 
 
घायवटिे अहि. १. घाव लागून, जखम होऊन जजचर होिे; घायाळ होिे. २. (ल.) मनाला अहतशय 
अस्वस्थता वाटिे; कसेसेर् वाटिे; आजारी असिे, होिे. 
 
घायवटा प . १. घाव; तडाखा; प्रहार. २. जखम; व्रि. ३. अहतशय शीि. 
 
घायवारा, घायवारे प . न. १. जखम; व्रि; शस्त्रार्ा वार. २. घाव लागण्यार्ी झकवा घाव लागून 
व्याकूळ िंाल्याम ळे उत्पन्न होिारी भीती : ‘वीरन घेतलें  घायवारें । म्हिती पळा रे पळा रे ।’ – एरुस्व १२·१९. 
(हि. घेिे.) 
 
घाया नसते मीस (खोटे सोंग). – (तंजा.) 
 
घायापाया हिहव.  तातडीने; घाईने; जलद : ‘तो घायाघाया कैवल्य देत  असे ।’ – लीर्उ १९३. 
 
घायातळ स्त्री. खालर्ा भाग. (वा.) घायातळी आििे – खाली, जहमनीवर पाडिे : ‘धन ष्ट्य 
घालोहनया गळा ं।’ वोढ हन आहिला घायातळा ं।’ – एरुस्व १२·१३६. 
 
घायाळ  पहा : घायपात 
 
घायाळ  हव. १. जखमी िंालेला; शस्त्रारे् वार ज्याच्या अंगावर िंाले आहेत असा; शारीहरक वा 
मानहसक आघाताने, घावाने, व्याकूळ िंालेला : ‘रि त ंबळ, घ मतें घायाळ, गिती नाहन म डद्यारं्ी ।’ – ऐपो 
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१८५. २. (ल.) (दाव्यात, वादात) र्ीत, क ं हठत, प्रहतहत केलेला; पराजय, क प्रहसद्धी इ. कारिामं ळे 
मानखंडना पावलेला. ३. कमजोर िंालेला (रोग, शत्र ू इ.). ४. (लाहजरवाण्या कृत्याम ळे) मान खाली 
घालिारा; समाजात (आपले) तोंड लपविारा. [सं. घात + इल्ल] 
 
घायाळ चतुदयशी  पहा : घात चतुदयशी 
 
घायेवाट हव. घायाळ. ‘घायेवाटे होहत हसवना ं: तया उपह ड हर् वना:’ रुस्व ६६६. 
 
घायेसुटी स्त्री. घावारं्ा वषाव : ‘होतसे घायेस टी ।’ – गरा ५४. 
 
घार स्त्री. एक पहक्षहवशषे : ‘गीध घारी काडेंसरे’ – दाहव २२४. [सं. गृध्] (वा.) घारीसारखी वाट 
पाहिे – १. एखाद्याच्या येण्याकडे (घारीप्रमािे त्यावर हल्ला करण्याकहरता) बारीक लक्ष देऊन टपून बसिे; 
डोळ्यातं तेल घालून बसिे. प्रहतक्षा करिे; अहतशय वाट पहािे. २. हगध; हगधाड. – (तंजा). 
 
घारकूट, घारवीट न. तादूंळ व उडीद एके हठकािी दळून केलेले जाडे पीठ. 
 
घारगा प . १. एक खाद्यपदाथच; पक्वान्न; तादंळाच्या, गव्हाच्या रव्यात झकवा सोजीत गूळ घालून त्यार्ी 
धापटी – र्ादंकी करून ही त पात तळतात. ताबंड्ा भोपळ्यात गूळ घालून त्यात कहिक मळून त्यार्ा गोळा 
करून त्याच्या थापट्या त पात तळून काढतात. त्याला भोपळ्यारे् घारगे म्हितात. २. श्राद्धाच्या वळेी केले 
जािारे वडे. (घाऱ्या.) – (तंजा.) [ग ज, घारी, का. गाहरगे] 
 
घारिे अहि. १. व्यापिे; र्ढिे; घेरिे : ‘नेिें आप ले पाहरखे । घारलें  तें आप ल्या द ःखें ।’ – हनगा २८३. 
२. कैफ इत्याहदकामं ळे उन्द्मत झ होिे, माजिे; झिंगिे. ३. र्ढिे; घेरिे; बाधा होिे; बाधिे (हवष इ.); पसरिे 
: ‘पहर तें ब हद्ध हवषयहवखें । घाहरली होती ॥’ – ्ा १०·१५८. ४. झशपडिे; हभजहविे. [सं. घृ] 
घारपट  प .  घारीसारखा केलेला कागदार्ा पतंग. (बे.) 
 
घारपीठ, घारवडा प . वड्ार्ा एक प्रकार; आयतोळा. 
 
घारमोर  न. लहान म लारं्ा आळंर्ो माळंर्ोसारखा एक खेळ. (वा.) घारमोर करिे – लहान 
म लाला पायाच्या ध रीवर घेऊन (घारीप्रमािे) उंर् करिे. 
 
घारवड  स्त्री. लहान घार. 
 
घारवीट  पहा : घारकूट 
 
घारा हव. रंगहवशषे; १. माजंराच्या डोळ्याचं्या रंगार्ा (डोळा). २. घारडोळ्या (मािूस). [सं. गहहर] 
 
घारी स्त्री. अव. प रि घालून तळलेली गव्हार्ी प री; घारगा : ‘सफेद फेहिया पदरोपदरन । श द्ध शकच रा 
भरलन भरन । अमृत फळें ठेहवलन वरी । अभेद घारी वाढल्या ।’ – एरुस्व १४·१२०. [सं. घार्मत (हक) का] 
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घारीपुरी स्त्री. घारी; प रीर्ा एक प्रकार : ‘घाऱ्याप ऱ्या परं् मध रस । श्रद्धापूवचक ठेहवल्या ।’ – नव 
९·११७. 
 
घारुड न. १. घारनर्ा सम दाय. २. घार. (को.) 
 
घारे न. िंरोका; गवाक्ष. 
 
घारेिा, घारोळा  हव. १. झकहर्त, थोडासा घारा (डोळा). २. झकहर्त, थोडासा घारडोळ्या; 
गारोळा. 
 
घाऱ्या हव. घारोळ्या. 
 
घाि स्त्री. १. (एखाद्यावर केलेला) हल्ला; र्ढाई; घाला; र्ाल. (हि. घालिे, पडिे.) २. (ल.) 
(आर्मथक) नाश; आघात; खराबी; न कसानी. (हि. घालिे. पाडिे, पडिे) ३. (सामा.) (दैवाने, मन ष्ट्याने, 
एखाद्यावर आिलेले) महासंकट; अनथच; आपत झी. (हि. पडिे.) (वा.) घाि घाििे – र्हाडी करिे : ‘(हा 
नागदेओ) सदाकदा गोसावीयापं ढा ंमािंा घाल  घाली ।’ – लीर्उ १८९. 
 
घािकाढ स्त्री. (काही हजन्नस, सामान इ. हवहशष् हठकािी) प न्द्हा प न्द्हा घालण्यार्ी काढण्यार्ी 
हिया, व्यापार; उपासाउपस. उगीर् हालवाहालव. 
 
घािकाढी स्त्री. आवकजावक; दप्तरातील कागद बाहेर हदले असताना व ते परत आले असताना 
नोंदण्यार्ी वही. 
 
घािकाढ्या प . घालमेल करिारा; उपद्व्यापी; खेकटी उत्पन्न करिारा. 
 
घािघसर स्त्री. १. लाबंिीवर टाकिे; टंगळमंगळ; हदरंगाई; हढलाई; र्ालढकल. २. रपाटिे; 
खच्चनू भरिे; कोंबिे; ठासिे; कोंदून भरिे. ३. अनास्था; आळसाम ळे द लचक्ष; हेळसाडं. पहा : घािघुसड 
 
घािघसऱ्या हव. हदरंगाई, टंगळमंगळ, र्ालढकल करिारा. 
 
घािघुसड स्त्री. १. (एखादे काम, धंदा इ.) स्वैरपिाने, मनसोक्तपिे, दपटिे; प ढे र्ालविे, 
ढकलिे. २. दडपून, गडबडग ंडा करून एखादे काम करण्यार्ी हिया. ३. (जमाखर्च इत्याहदकातं) 
हनष्ट्काळजीपिाने, लबाडीने बाबी, रकमा घ सडिे. ४. (मूळ गं्रथात पदरर्ा भाग) लबाडीने दडपून देिे; 
घ सडिे. ५. गोंधळ, घोटाळा इत्यादननी य क्त भाषि, व्यवहार; लबाडीर्ा व्यवहार : ‘मी वर्न मोडून काहंन 
घालघ सड केली तर मग त्याला काय समजिार आहे – बाल २·१८८. 
 
घािघोि प . वाटाघाट; माथेफोड. 
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घािटा  प . डहंळला. – (तंजा.) 
 
घािि स्त्री. (अहशष्) १. संकट; आपत झी (हि. घालिे) : ‘बहू घालिन घातलें  पूवचपापें ।’ – दाहव १६५. 
२. मागातील अडण्यारे्, अडकण्यारे्, रुतण्यारे्, फसण्यारे् हठकाि; रुति; दलदल. ३. (ल.) अवघड, 
द बोध कहवता. ४. न कसानीर्ी बाब; ब डीर्ा धंदा; आतबट्ट्ट्यार्ा व्यवहार. ५. र्ोर, दरोडेखोर, ल टारू 
इत्याहदकारं्ा उपरव असलेले मागावरील हठकाि, जागा; र्ोरझखड; घालिीरे् रान : ‘र्ोरें पाळतीलें  घालि 
पाहोनी ।’ – रामदासी २·१३१. ६. (ल.) फशी, तोंडघशी पडण्यार्ी अवस्था; तोहमत. (वा.) घाििीस पडिे 
– १. मोठ्या व द ःखकारक अशा असहहष्ट्ि तेला, उतावळेपिाला बळी पडिे. २. उतावळेपिाने नको ते 
करिे. 
 
घाििी  स्त्री. घाला; िापा; हल्ला : ‘मग अवर्ीती घालंू घालिी । इंहरएग्रामी ।’ – ऋ ५६. 
 
घाििे न. हल्ला; घाला; िापा : ‘अन धा कारिें । पडलें  अवर्ीतें घालिें ।’ – उषा ८९९. 
 
घाििे सहि. १. ठेविे; राखिे; ल्स्थत करिे. २. सोडिे; टाकिे; फेकिे; : ‘उडी घाहलतो संकटन स्वाहम 
तैसा ।’ – राम ३७. ३. उडी टाकिे : ‘विवा हमया ंआघवा । पाखंेंहर् प सोहन घेयावा । पतंग  पा ंहावंा । घाली 
जेवन ॥’ – ्ा १४·१९१. ४. जडहविे; लाविे; तल्लीन करिे : ‘स्वरुपन घातलें  मना । यातनेसी केली यातना 
।’ – दास ५·९·५४. ५. मारिे; फेकिे; प्रके्षपिे : ‘अहभमंत्र नी पनंकासस्त्रें । बाि  घातला ईस्वरें ।’ – उषा १६९४. 
६. ओतिे. ७. पसरिे; बाहेर माडंिे; रर्िे; ठेविे : ‘आकाशन घातीला मंडप ।’ – मसाप २·२६. ८. (आत) 
ख पसिे; भोसकिे. ९. (एखाद्या पदाथात द सरा पदाथच) हमसळिे; प्रहवष् करिे. १०. (एखाद्या कामाला 
मन ष्ट्य, जनावर) लाविे; ज ंपिे; नेमिे; योजिे. ११. (द कान, शाळा, बाजार इ.) माडंिे; स्थापन करिे; 
स रू करिे. १२. (अन्न खाद्यपदाथच इ.) वाढिे. जसे :— मला भात घाल. १३. (अंगावर धारि करण्याच्या 
हववहक्षत वस्तू) धारि करिे; पहरधान करिे; र्ढविे. (वा.) घािून घेिे – (हट्टाने, जोराने, वगेासरशी) 
स्वतःरे् शरीर, अंगावरून खाली झकवा आत टाकिे, फेकिे; एकदम अंग टाकिे : ‘नदी भरता ं भरता ं
घाल हनया घेती ।’ – रामदास – रामदासी भा १५. प.ृ २६४. घािूनपाडून बोििे – विोक्तीने उपरोहधक 
भाषेत झनदा करिे, दोष देिे; टोमिा मारिे; खोर्ून बोलिे : ‘टोंरू्न, घालूनपाडून बोलण्याच्या कामात 
बायका पटाईत असतात.’ – संगीत मेनका ११. एखाद्यावर घाििे – एखाद्याला दोष देिे, लाविे : ‘कष्ी 
होऊहनया ंलेखन । प्रारब्धावरी घाहलती ।’ – दास १२·२·५. [सं. ग्रह्.] 
 
घाििे सहि. एखाद्यावर अहनष् संकट आििे; गोत्यात आििे; (एखाद्याच्या) न कसानीला कारि होिे; 
गंडा घालिे; (एखाद्याला) ब डविे. 
 
घाििे सहि. (मूल) प्रसविे; (अंडी) टाकिे; गाळिे. 
 
घाििे सहि. (प्रश्न, उदाहरि, कोडे इ.) सोडवायला देिे, सागंिे; हहशोब सागंिे. 
 
घाििे सहि. एखाद्याला एखादी गोष् करायला अथवा न करायला शपथ इ. देिे; शपथ इत्याहदकारं्ा 
जोर; आग्रह करिे; शपथ घालिे. 
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घाििे सहि. १. (दरारा, धाक, भीती, भलू इ.) उत्पन्न करिे; उपल्स्थत करिे; उठविे; उिीहपत करिे. 
२. (वाद, गोंधळ इ.) करिे, माजहविे. 
 
घाििे सहि. (झभत, कूड इ.) बाधंिे; उभारिे; रर्िे. 
 
घाििे सहि. (भोजन, समाराधना, ब्राह्ि, हमत्र इत्याहदकानंा) अपचि करिे, देिे. 
 
घाििे सहि. १. (एखादे काम) स रू करिे, आरंभिे. २. (र्ाल, संप्रदाय) प्रर्हलत करिे, रूढ करिे. 
 
घाििे सहि. (सिाच्या हदवशी प रि इ. खाद्यपदाथच) खायला, नैवदे्याला हसद्ध करिे; मंगलप्रसंगी 
ब्राह्ि जेवायला घालिे. घालिे हा धातू काही नामानंा जोडूनही वापरतात. उदा. (गोष्) कानावर घालिे, 
(म लाला) पायावर घालिे इ. या धातूरे् अथच अनेक आहेत, पि त्या सवांर्ा भावाथच ठेविे, स्थापिे, माडंिे, 
लाविे असा आहे. 
 
घािन प . धोका; संकट. 
 
घािन घाििे आरोप करिे; आळ घेिे. 
 
घािपांड्या प . १. हबनहदक्कत (द सऱ्यार्ा) घात, नाश करिारा; कळलाव्या, आगलाव्या, घातकी 
मन ष्ट्य. २. पहा : घािवेडा 
 
घािणपसा पहा : घािवेडा 
 
घािणपसे न. वडेारे् ढोंग; बाह्यात्कारी धारि केलेला बावळेपिा, ख ळेपिा. 
 
घािफेड स्त्री. घालमेल; तळमळ; काहहली; (ताप इत्यादननी) जीव कासावीस होऊन शरीरार्ी 
होिारी घालमेल : ‘नवहकसलयतल्पन तीजला नीजवीती । घहडघहड कहरते हे भीमकी घालफेडी ।’ – सारुह 
३·६५. 
 
घािफेि स्त्री. (आजारी मन ष्ट्यार्ी होिारी) तळमळ; तगमग; कासाहवसी; काहहली; तापाच्या 
काहहलीम ळे आजारी मािसाने इतस्ततः केलेले शरीरारे् र्लनवलन. (को.) 
 
घािणमि, घािमेि, घािमेिी स्त्री. १. (ताप इत्याहदकाचं्या योगाने होिारी हजवार्ी) तगमग, 
तळमळ, कासाहवसी, काहहली : ‘नारायि नादें जयाहर्ये ठायन । सहज तेथें नाहन घालमेली ।’ – त गा २९. 
पहा : घािफेि. २. तगमगीम ळे (आजारी मािसाने र्ालवलेली शरीरार्ी) र्ळवळ, र् ळब ळ : ‘हतर्ा जीव 
घालमेल घालंू लागला.’ – र्रं १४०. ३. पोटातील क्ष ब्धता, कालवाकालव. ४. (हपत झक्षोभाम ळे उसासिे; 
उसासा येिे; (उकाड्ाम ळे, उबाऱ्याम ळे शरीरार्ा होिारा) गदका; गदमदिे. पहा : चबढब [क. घाल मेल ] 
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घािमेि, घािमेिी स्त्री. १. (वस्तंूर्ा, कामारं्ा) घोटाळा, अस्ताव्यस्तपिा, अव्यवल्स्थतपिा, 
गोंधळ. २. धादंल; गडबड; गदी; धामधूम; ध माळी. ३. सरहमसळ; सवच एकातं एक हमसळिे; उलथापालथ. 
४. (ल.) एकसारखी मसलत, हहकमत, य क्ती, बेत करिे; डावपेर् खेळिे; साहसाच्या, धाडसाच्या कामात 
स्वतःला ग ंतविे; (उपजीहवकेसाठी) अनेक उलाढाली करिे; मामलत इ. व्यवहारारं्ी अदलाबदल, 
घटवटना. ५. (एखादे कायच ज ळवनू, घडवनू आिण्यार्ी अनेक प्रकारर्ी) खटपट, मसलत, गडबड, 
धादंल. ६. स रळीतपिे र्ाललेल्या कामात, िमात िंालेला अडथळा, भगं. 
 
घािमेि, घािमेिी स्त्री. १. व्यवहारातील, हहशोबातील अफरातफर, डावपेर्, घोटाळा, गोंधळ, 
िके्कपजें, लपंडाव, ल च्चेहगरी. २. भानगड. (गो.) 
 
घािमेििे अहि. घालमेल, उलथापालथ, गोंधळ, घोटाळा करिे. 
 
घािमेिी स्त्री. अव. हेलपाटे; येरिंारा. (गो.) 
 
घािमेल्या, घािमेिी हव. १. घालमेल, र्बढब, अव्यवस्था करण्यार्ा स्वभाव असिारा. २. 
र्ळवळ्या; खटपटी, नाना य क्त्या, हहकमती काढिारा, योजिारा; उलाढाली; कारस्थानी. 
 
घािविे, घािणविे उहि. १. हववहक्षत स्थळी असलेला (पदाथच, मन ष्ट्य) दूर करिे; काढून टाकिे; 
हाकलिे; हाकून देिे : ‘यानंा एकदा येथून घालवनू हदलें  होते.’ – हवहक्षप्त २·४·३. २. धाडिे; पाठहविे; 
हपटाळिे; हनरोप देिे. ३. (आळ, आरोप इत्याहदकारें्) हनराकरि, हनरसन, हनरास करिे; काढून टाकिे; 
(प्रायहश्चत झ इ. नी पाप इ.) क्षालन करिे; नाहीसे करिे; ध वनू टाकिे. ४. (पैसा, संपत झी इ.) उधळिे, उडविे, 
बेफामपिे खर्च करिे. ५. (वळे, आरोग्य, तारुण्य इ. र्ी) नासाडी करिे, आळसाने दवडिे, नष् करिे. ६. 
काढिे; कंठिे; अहतिातं करिे : ‘घालहव हदवसा वनातंरी बस हन ।’ – हवहव ८–६–१२०. ७. (अब्र,ू पत, 
संधी, लाभ इ.) गमाविे. ८. (काम, धंदा इ. र्ी) नासाडी करिे; र् थडा करिे; हवघात करिे; मातेरे करिे; 
ध ळीस हमळविे. ९. (ग.) (एका संख्येतून द सरी संख्या) वजा, बाद करिे; वगळिे; काढून टाकिे; कमी 
करिे. १०. (एखाद्या मन ष्ट्याला त्याला जायच्या हठकािापयंत झकवा मागाच्या काही अंतरापयंत) पोर्हविे; 
सोबत करिे; हनरोप देिे; बोळहविे : ‘सास  पती कातंा मूल येक करून । गृहासी नेऊन घालहवली ।’ – 
रामदासी २·१३८. ११. (हदवा इ.) मालहविे; हविंहविे : ‘रदहनके, घालहवलास हदवा?’ – मृ १३. १२. 
(एखाद्यावर) हल्ला करिे. 
 
घािवर  स्त्री. घार. (कर, क ि.) 
 
घािवेड  पहा : घािणपसे 
 
घािवेडा हव. वडेार्ी बताविी करिारा; बाहेरून वेड पाघंरिारा परंत  आतून धूतच, ल च्चा 
असलेला. 
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घािा प . १. हल्ला; धाड; र्ाल; प्रहार; मारा; िापा. (हि. येिे, घालिे, पडिे.) : ‘थाबंोहन घाला 
घालता कामें ।’ – एकनाथ – नरनारायिाख्यान. २. (एखाद्यावरील) मोठे संकट; अहरष्; आपत झी; घात. 
(हि. घालिे.) : ‘सवचस्व नाश जेिें तो याह हन कोि वद नवा घाला ।’ – मोभीष्ट्म ७·३५. 
 
घािा प्रमाद, र्ूक, दोष. – (तंजा.) 
 
घािाघािी स्त्री. (कामारं्ा) गोंधळ, ध डगूस, घालमेल : ‘घालाघाली घाहलती हनत्य सासा । टाकंू 
बाई नेहदती हा उसासा ॥’ – सारुह ७·१०६ 
 
घािामेिचे अहि. कासावीस होिे; तगमगिे; व्याकूळ होिे. (गो.) 
 
घािी फेडी स्त्री. लाविे–प सिे : ‘घाली फेडी हनडळ । का ंकरंु ए गा ।’ – ्ा १८·२२१. 
 
घािु, घाल्या, घािपाडू हव. १. लबाडीने, फसवहेगरीने व्यापार, व्यवहार करिारा. २. द सऱ्याला 
गोत्यात, पेर्ात, संकटात आिण्यार्ा स्वभाव असलेला. ३. कजच इ. रूपाने द सऱ्यारे् रव्य घेऊन ते 
ब डहविारा. 
 
घािेडा हव. वडेेपिारे् सोंग घेतलेला. – (तंजा.) 
 
घाव प . १. शस्त्र, हत्यार इ. कानंी केलेला प्रहार; वार; तडाखा; आघात : ‘म्हिौनी नीसाना घावो 
दीधला ।’ – उषा ८१७. २. (शस्त्र, हत्यार इ. काचं्या प्रहाराने िंालेली) जखम; व्रि; घाय; क्षत. ३. (ल.) 
(व्यापारात िंालेले) न कसान, तोटा, बडू; (धंद्यात बसलेला) धक्का; ठोकर. (हि. बसिे, लागिे, पडिे, 
भरिे.) [सं. घात] (वा.) घाव िाविे – (बायकी) (एखाद्या पदाथाला, धान्द्याला) उखळीत घालून हळूहळू 
काडंिे. णनशािी घाव घाििे – १. य द्धारंभहनदशचक द ंद भी वाजविे; शत्रवूर र्ढाई करून जािे : ‘घाव तेव्हा ं
घातला हनशािन । तेिें द मद मली अवनी ।’ – ह २२·२४. २. (कपडे ध ताना) आपटिे, र्ोपिे, ध िे : 
‘पडदािीर्ा घातला घाव ।’ – मसाप २·२२. 
 
घावघणवत पहा : घवघवीत 
 
घावटिे, घावटळिे उहि. १. हळूहळू काडंिे; सडिे; क टिे; हळूहळू घाव देिे; अधेम धे मोडिे; 
र् रिे. (को.) २. लहानशी जखम करिे; घसटिे; खरर्टिे; िंाजरिे; ओरखडिे; हळूहळू प्रहार करिे. 
 
घावटा प . १. (शस्त्राने, हत्याराने िंालेली) जखम; क्षत; व्रि. २. शस्त्राने िंालेल्या जखमेर्ी खूि; 
जखमेर्ा व्रि; र्ट्टा. 
 
घावटी पहा : घाव १ : ‘त्याने समोर उभ्या राहहलेल्या भाव्यावर क ऱ्हाडीर्ी घावटी टाकली.’ – हपा ३८. 
 
घावटाँ प . न कसान; तोटा; बडू. (गो.) 
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घावडाव प . १. एखादी गोष् करण्याला अन कूल ल्स्थती, योग्य संधी, काल, प्रसंग : ‘काळ घेउं 
नेदी वाव । आला तो राखें घावडाव ।’ – त गा ३३८. २. कर्ाटी; पकड; तावड; पेर्; आवाका; डावपेर्; 
कबजा; अहधकार : ‘हाता ंआला घावडाव । आम र्ा मायबाप देव ।’ – त गा ६४४. ३. य क्त्या; कपटाच्या 
शक्कली; ल च्चेहगरीरे् उपाय; िके्कपजें; कावा; डाव. ४. प्रयत्न; खटपटी; बेत; हहकमती. ५. घाव; प्रहार; वार 
: ‘हनवडे घावडाव । व्हावा अंगन ।’ – त गा २३०६ (वा.) घावाडावात सापडिे – तावडीत येिे. 
 
घाविी पहा : घावन : ‘ह्या प ऱ्या पोळ्या घावण्या तेथें काय उिें ।’ – अफला ५७. 
 
घाविे उहि. (हवप्र.) गाविे; सापडिे : ‘ग रू उदार माऊली प्रशाहंतसौख्यसाउली । जया नराहस फावली 
तयाहंस हसहद्ध घावली ।’ – हनमा १·३३. 
 
घावदाव  पहा : घावडाव : ‘आपल्याकडीलहह घावादावार्ी लढाई नादरशाहाच्या त ल्या मानतात.’ 
– पेद २·४. 
 
घावन न. दगडार्ी उखळी; उखळ; घाटवाईन. [सं. ग्रावन्] 
 
घावन, घावना प . तादंळाच्या हपठारे् केलेले पोळीसारखे एक सल्च्िर खाद्य; हधरडे; दोसा : ‘घावन 
पातोळ्याचं्या ओळी ।’ – मसाप २·१·२१. (को. राजा. हेट.) 
 
घावमारी स्त्री. घायपात. 
 
घावरे न. खोकडारे्, सशारे् बीळ. 
 
घाणशरामीं, घाशीरामीं स्त्री. १. (घाशीराम नावार्ा प ण्यातील एक ज लमी कोतवाल सवाई 
माधवरावाचं्या कारकीदीत होऊन गेला; तो तेलंगी ब्राह्िानंा लहान लहान कोठड्ात अन्नपाण्यावारू्न 
कोंडून ठेवीत असे. त्यावरून) र्श्ासावरोध होण्याइतकी मािसारं्ी गदी; दाटी; कोंडमार. २. घाहशराम 
कोतवाल याच्या कारकीदीसारखा ज लमी अंमल, कारकीदच; िंोझटगपाच्िाई; करडा अमंल : ‘र्ार हदवस 
घाशीरामी र्ालवनू घेतलेल्या अवाच्य पहंडत मंडळीर्ी…’ – हन (घाहशराम). 
 
घाश्या (माि.) पहा : गाशा 
 
घाष्टी स्त्री. (अन्नार्ा) घास : ‘अन्नार्ीस द्धा घाष्ी राडेंच्याक जड िंाली.’ – तोरि १९. 
 
घाष्टी स्त्री. घसा; नरडे : ‘आहि कातड्ारं्ा व्याप करून पैसा हमळवायर्ा तो कोिाच्या घाष्ीत 
घालायर्ा?’ – ज म्मन ४. 
 
घास प . १. तोंडात घालून र्वचि करता येईल इतका खाद्य पदाथार्ा अंश, पहरमाि; तोंडात मावेल 
इतका अन्नार्ा गोळा; कवळ. २. घाण्यात, जात्यात घालायर्ा वैरिीर्ा हप्ता, पहरमाि. ३. जात्याच्या 
भोकात, खळगीत हघरटीपाशी दळले न जाता हशल्लक राहिाऱ्या दाण्यारं्ा सम दाय. (हि. धरिे.) [सं. ग्रास] 
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(वा.) घास उतरिे, घास काढिे, घास णचरिे, घास मोडिे – हशजवलेल्या अन्नार्ा, भातार्ा घासाएवढा 
गोळा घेऊन त्यावर तेल वगैरे घालून व रेघोट्या काढून अन्नार्ा वीट आलेल्या मािसावरून उतरून – 
ओवाळून तो घास अग्नीत झकवा घराच्या बाहेर टाकतात तो प्रकार. परक्या मािसार्ी दृष् अन्नाला लागून 
खािारास अन्नार्ी हकळस, वीट येतो तेव्हा हा प्रकार करतात. घास करिे, घास भरिे – (एखाद्याला) 
अहतशय िळिे, सळो का पळो करून सोडिे. घास काढिे – जात्यात दळले न जाता राहिारे दािे कढून 
टाकून जाते साफ करिे. घास देिे – १. हववाहसमारंभात जेविाच्या वळेी नवपहरिीत वधूवरानंी उखािे 
घेऊन एकमेकाचं्या तोंडात घास घालिे. २. भरहविे; जेऊ घालिे : ‘घासभर देिे आहि कोसभर नेिें ही 
अवस्था या लोकानंा नकोशी िंाली आहे’ – खेया. घास होिे – अपयशी होिे. घासी गू खािे – (अक्षरशः) 
(अन्न खात असताना त्याबरोबर हवष्ठा भक्षि करिे. उदा. एखादी आई जेवीत असताना हतरे् मूल हतच्या 
माडंीवर हगते. न कळत, त्या हवष्ठेर्ा अंश अन्नाबरोबर आईच्या पोटात जातो यावरून) एखाद्यासाठी अहतशय 
कष् करिे, सोसिे; हरप्रयत्न करिे; खस्ता खािे. 
 
घास प . गवत; वाळलेले गवत; तृि : ‘अहरवहर शर जेंहव अग्नय पहर घास ।’ – मोकिच १४·६१. [सं. 
घास, झह] 
 
घास स्त्री. मोत्याला िेद पाडण्याने वजनात होिारी घट, घस. [सं.] 
 
घासकट न. (लोहार) एखादी वस्तू घट्ट धरण्यारे् गावीसारखे एक हत्यार; पकड. (को.) 
 
घासकटाउ, घासकाटू हव. (गवत कापण्यारे् काम करण्याला लायक) १. अडािी धझटगि; 
धसम सळ्या. २. (उप.) हबनधारेर्ी, बोथट तरवार, शस्त्र. ३. (उप.) हशपाई; तरवारीने लढिारा. 
 
घासकाटिी स्त्री. १. गवतार्ी कापिी. १. सरकारी जहमनीवरील गवत कापण्याबिलर्ा कर. [फा.] 
 
घासकाडी स्त्री. गवत, कडबा, वैरि इ. 
 
घासकाम न. (सोनारी) दाहगने घासून त्यानंा हिंलई देण्यारे् काम. 
 
घासकुटका प . हनवाहारे् साधन : ‘सबधं रोटी एकाला गेली खरी पि इतरानंा घासक टका 
काहीतरी पाहहजे.’ – गागंा २८. 
 
घासखाऊ हव. (उप.) आयते खाण्याहशवाय द सऱ्या कशाकडेही लक्ष न देिारा (कट ंबातील ऐदी, 
हनरुद्योगी मन ष्ट्य). 
 
घासगहाि न. गहािार्ा एक प्रकार. यात व्याजाऐवजी गहाि टाकलेल्या जहमनीरे् उत्पन्न 
धनकोने घ्यायरे् असते. 
 
घासगीस स्त्री. कटकट : ‘कामार्ीबी लई घासगीस.’ – द गा ३६. 
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घासघाई स्त्री. गडबड; धादंल : ‘केतकरारं्ी जेवायर्ी घासघाई स रू िंाली की…’ – मीर्हे – 
५६. 
 
घासघीस पहा : घासाघीस 
 
घासटिे उहि. १ घासिे; खरर्टिे; खरवडिे; घसटिे. २. (ल.) ब र्ाडिे; ल बाडिे; ब डविे; 
नागविे. 
 अहि. (घासले जािे, घसवटिे यावरून) (एखाद्यास व्यापारधंद्यात बडू येिे; ठोकर बसिे; तोटा 
होिे.) [सं. घृष्] 
 
घासि स्त्री. (व्यापारात आलेली) घस; बडू; न कसानी; तोटा. (हि. बसिे, लागिे, येिे.) (को.) 
 
घासिी स्त्री. १. घासण्यार्ी, जोराने प सण्यार्ी, घासटण्यार्ी, उटण्यार्ी, उजाळा देण्यार्ी हिया; 
घासण्यार्ी हिया. २. ज्याने घासायरे्, उजाळा द्यायर्ा तो पदाथच; घासण्यार्ा पदाथच. उदा. अंगघासिी; 
दातघासिी. ३. (भाडंी इ. घासण्यास केलेला) गवत, पाने, कार्थ्या इत्याहदकारं्ा र्ोथा. ४. (ल.) कर्ाकर्ी; 
घासाघास; हजगहजग; कटकट; भाडंाभाडंी; र्कमक. ५. गाजंिूक; जार्; िळ. 
 
घासिे उहि. १. घषचि करिे; र्ोळिे; जोराने प सिे, साफ करिे; घासटिे. २. खरडिे; हर्रडिे; 
ओरबडिे. ३. रागे भरिे; कानउघाडिी करिे; खरडपट्टी काढिे; खडसिे. ४. वादहववाद, र्र्ा, भवहत न 
भवहत, कार्थ्याकूट करिे. ५. (एखाद्याला व्यवहारात) फसहविे; ब डहविे; ब र्ाडिे. ६. (ल.) प नःप न्द्हा 
(एखाद्या अभ्यासार्ी) आवृत झी करिे; घोकिे; पाठ करिे. ७. पढवनू तयार करिे; पढहविे; मेहनतीने 
अभ्यास करिे, करहविे. ८. उजाळा देिे; गंज घालहविे; आवृत झी करून (्ान इ.) तयार करिे, ताजे ठेविे. 
 उहि. १. घासले जािे. २. (ल.) (एखाद्याशी) भाडंिे; िंगडिे; र्कमक होिे; खेटिे; स्पधा 
करिे. ३. घासाघीस करिे; आग्रह, अट, हट्ट धरिे; ओढून धरिे. [सं. घषचि] (वा.) घासून घेिे – १. 
(हनराशनेे, संतापाने, हनष्ट्फळ िंालेल्या मत्सराने) हात र्ोळिे, र् रम ळिे; र्डफडिे. २. सोसिे; सहन करिे 
(न कसान, द ःख). घासत बसिे – परत परत तोर् म िा सागंिे; उगाळत बसिे. 
 
घासदािा प . १. सैन्द्याला गवत व वैरि प रवण्याच्या खर्ासाठी बसवलेला कर, खंडिी. हा कर 
मराठे म ल खहगरीच्या काळात स्वतःच्या लष्ट्करासाठी शत्रूंच्या गावातूंन वसूल करीत. हा पैसा, धान्द्यरूपाने 
वसूल केला जात असे. याला मेजवानी असेही म्हित : ‘जमीनीच्या उत्पन्नाप्रमािें दोनपंर्माशं हहस्सा 
घासदाण्याच्या रुपानें वसूल घेण्यार्ा ख ि गावंाशन ठराव केला.’ – गागंा ८. २. (सामा.) सरबराई; 
दािावैरि; पाह ण्यार्ी बडदास्त. 
 
घासदािा प . जनावरानंा द्यायरे् गवत, दािे इ. 
 
घासपाटी स्त्री. आयचसमाजातील शाकाहारी पक्ष. : ‘लाला म नशीराम हे घासपाटीरे्’ – ग जगो 
३१२. 
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घासपूस स्त्री. साफसफाई; संस्कार : ‘पराकोटीर्ी अश्रद्धा पेलिे मला शक्य व्हाव ेअशी मािंी घासपूस 
श्री. क लकिी याचं्या सहवासात िंाली.’ – मार्ू २५१. 
 
घासफळ न. (वन.) फळारं्ा एक प्रकार. गवताच्या फळारं्ा प्रकार. 
 
घासमुटका प . हपशाच्चारं्ा उपरव टाळण्यासाठी, त्यानंा संत ष् करण्यासाठी बाहेर टाकायर्ा 
अन्नार्ा गोळा. (हि. देिे, टाकिे, उतरिे.) 
 
घासिकडी स्त्री. र्ारा, धान्द्य व सरपि. अशी घासलकडी म लखातून सक्तीने गोळा करण्यार्ा 
सैन्द्यार्ा ज ना हरवाज असे : ‘…लोक येथून हबदा करावें का ंकी हा प्रातं सरकारर्ा घासलकडी खाले लोटला 
जाईल.’ – पेद २०·५४. 
 
घासिेट, घास्टेि, घासतेि न. केरोसीन तेल; रॉकेल : ‘घास्टेल पायजे बाटली भरून.’ – 
हमरास ११८. 
 
घासाघास स्त्री. १. प नःप न्द्हा घासिे. २. (ल.) नेहमी खडसाविे; खरडपट्टी काढिे; कानउघाडिी 
करिे. ३. बार्ाबार्; कलागत; कटकट. [घासिेरे् हद्व.] 
 
घासाघीस स्त्री. १. बोलार्ालीत ओढून धरिे; तािून धरिे; खल; ह ज्जत; हजकीर; हघसघीस करिे. 
२. वादहववाद; र्र्ा; कार्थ्याकूट. ३. (स्पधा, मत्सर इत्याहदकानंी होिारी) कर्ाकर्ी; र्कमक; भाडंाभाडंी. 
(हि. करिे, माडंिे, लाविे.) ४. सैन्द्यारे् हकरकोळ हल्ले. [घासिेरे् हद्व.] 
घासापुसचे अहि. १. र्ौकशी करिे. २. घासाघीस करिे. (गो.) 
 
घासापूस स्त्री. र्ौकशी. (गो.) 
 
घासारी  प . (सोनारी) घासिारा; मोती वगैरेवरील खरड घासून त्याला आकार व तजेला 
देिारा. 
 
घासाविे अहि. (आजाराने अंथरुिावर) हखतपत पडिे, अशक्त होत जािे. (गो.) 
 
घासी स्त्री. कष्; त्रास; द ःख : ‘पाहपयारं्ी घासी का ंलावावी । तो पापाहवना असता ं।’ – हिप  २·९·२२. 
[क.] 
 
घासी न. ‘रंगहवल्या कोरे रेहसमारे् कापड’ – (तंजा). 
 
घासीव हव. घासलेला; खरडलेला; घासटलेला. 
 
घाळ स्त्री. (पाण्याच्या प्रवाहाने, जोराने पडलेला) ओहळ; घळ; र्र; खार्. (को.) 
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घाळ हव. १. गहाळ; गाहाळ; अव्यवल्स्थत; घोटाळ्या; गोंधळ्या; हवसराळू (मन ष्ट्य); अस्ताव्यस्त; 
हवस्कळीत; गोंधळय क्त (काम, धंदा, कागदपत्र इ.). २. गाफील; बेश द्ध; असंबद्ध. (गो.) 
 
घाळघोळ प . १. (बेत, मसलत, वस्तू, काम इ. र्ा) गोंधळ, घोटाळा; हखर्डी; अव्यवस्था; 
गोलंकार. २. धादंल; गडबड; हैरािगत. 
 
घाळि स्त्री. घळि; (झभत, बाधं, धरि यातंील) भेग; भगदाड; झखड; झखडार. (हि. पडिे, होिे.) 
(को.) 
 
घाळिे अहि. (मोत्यारे् वेजे, कानारे् हिर) मोठे, सैल होिे; घळिे. [सं. गव्हर] 
 
घाळिे सहि. गमाविे; हरविे; भलत्या जागी ठेविे; गहाळिे. 
 अहि. १. हवसरून घोडर्ूक करिे; गोंधळल्याम ळे र् किे, घसरिे; बेसावधपिे फसिे. २. 
आडमागाने जािे; भटकिे; भलतीकडे जािे. 
 
घाळाजिे अहि. र् किे; साडंिे. (गो.) 
 
घाळापडिे अहि. १. साडंिे; गहाळ होिे. २. हढले पडिे. (गो.) 
 
घांग स्त्री. १. दखलहगरी; सावधानता; जािीव. (हि. ठेविे. राखिे, धरिे, असिे, राहिे.) : ‘त्याला 
मेजवानीर्ी घागंही नव्हती.’ – अस्तंभा १३५. २. आठवि; सई; स्मरि; याद (हि. येिे, आठविे) दोन्द्ही 
अथी सामान्द्यतः अकरिरूपी प्रयोग करतात. (तंजा.) 
 
घांग हव. १. काही एका गोष्ीहवषयी अंगी सामर्थ्यच असून रडण्यार्ा स्वभाव असलेला (मन ष्ट्य); रड्ा; 
कोिी पैसा माहगतला असताना, काम करायला साहंगतले असताना नाकारिारा; माघार घेिारा; रडगािे 
गािारा. २. रडवा; थोड्ाशा इजेने मोठी आरडाओरडा करिारा. (को.) 
 
घांगचाळे प . अव. १. (पैसा देण्याहवषयी, काम करण्याहवषयी अक्षमतेबिल) क रक र; हपरहपर; 
रडगािे. २. (थोडासा धक्का लागल्याने द बळ्या, अशक्त प्राण्यारे्) केहवलवािे व मोठ्याने आिोश करिे; 
झककाळी. 
 
घांगरिे  अहि. घाबरून, गागंरून जािे; भयभीत होिे; घोटाळिे; भाबंाविे. [सं. गहच > गागहच = 
गागंरिे] 
 
घांगशा प . गोंधळ; कटकट; वाद; घोळ; तंटा; बखेडा : ‘घागंशा घालीत आहों. हनगचम आ्ेप्रमािे 
होईल.’ –पेद ३३·३७४. [ध्व.] 
 
घांगा हिहव. धो धो पाण्याने भरून : ‘पािी वरून पडतें जहमनी गेल्या घागंा ।’ – वलो २१. 
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घांगाविे, घागाइिे अहि. भीतीने गागंरून, गोंधळून जािे; स रे्नासे होिे; भाबंाविे; गागंरिे : 
‘तैशीर् घागाइली हतयें एकें  वळेें  ।’ – भाए ३३२. (व.) 
 
घांगुसिे अहि. र्ार्पडिे : ‘दृष्ी जाऊहन हनःशखे । अंध जाला घागं से ।’ – मआहद २·४२. [सं. 
घृष्] 
 
घांगूड प . फ लातील गड्डा, कंद (ज्याला पाकळ्या फ टलेल्या असतात तो); (कमळाच्या) पाकळ्या 
गळाल्यानंतर राहहलेला गड्डा, दाडंा. (को.) 
 
घांघरिे  पहा : घांगरिे 
 
घांघवसिे सहि. शोध करिे : ‘जें मना कहलता ंक वाडें । घाघंवहसता ब द्धी नात डे ।’ – राजा ५·६७. 
 
घांघुसिे, घांघोसिे, घांगोसिे उहि. १. घासाघीस करिे. २. बारकाईने शोधिे; हर्हकत्सापूवचक 
िाननी करिे : ‘जे मना आकहळता ंक वाडें । घाघं हसता ंब द्धी नात डे ।’ – ्ा ५·६७. 
 
घांची प . तेली. 
 
घांट स्त्री. घंटा : ‘ऐसीया महात्मेयारं्ा ंकपाळी घाली घाट.’ – लीर्उ ५१. 
घांटॉ प . पार् हात लाबंीरे् एक ज ने माप. (गो.) 
 
घांड्डॉ प . खाडीरे् खारे पािी शतेात हशरण्यासाठी ठेवलेले दार. (गो.) 
 
घांश्याि न. घासलेट; रॉकेल; केरोसीन. (क .) [इ. गसॅ + ऑईल] 
 
घांसावचे अहि. घास मारिे. (गो.) 
 
णघ 
 
णघउंदे न. द धापासून केले जािारे एक पेय : ‘ते आहद क मारी हवनोदें । महाकवी नवरसारें् हघउंदे । पेहे 
देउहन पहरयेदे । अन हहत शब्दन ।’ – नरुस्व ९. 
 
णघगाविे अहि. घाबरिे : ‘… दोगे खालन मोर्ास ठेहवले होते तेर् धास्तीने हघगाऊन संभाजी राजे 
यारं्ें हनशाि घेतलें .’ – पेद १०·५०. 
 
णघगी स्त्री. त ळ्या, ओंडके, बडाले इ. उंर् र्ढवण्यासाठी केलेली दोन लाकडारं्ी कैर्ी; वाकलेल्या, 
कललेल्या िंाडाला धीर, आधार देण्याकहरता लावलेली कैर्ी. (राजा.) (वा.) णघनया िाविे – (असमथच, 
नाखूष मन ष्ट्यास एखादे काम करण्यार्ी) उठाविी देिे; रे्तहविे; रडतराऊत घोड्ावर बसहविे. 
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णघघाविे अहि. द रवस्था होिे; द दचशा होिे; वैतागिे; हवपन्न होिे : ‘पठाि रोहहल्यात काहंन अवस्था 
राहहली नाही. बहूत हघघावले आहेत व अजीजी करून पाया ंपडतात.’ – झहदखं १·५५. 
 
णघटकना हि. १. हगळिे. २. खािे. (िंाडी) 
 
णघट्टी स्त्री. हघरटी; वढेा; फेरा. (गो.) 
 
णघिणघि स्त्री. कटकट; हर्रहर्र : ‘अस्त हरका ंप रुषारं्ी । रोज घरन हघिहघि । कोण्या ब्राह्िानंं 
वडे्ा । असं लावलं लगीन ।’ – वलो ४४. (व.) 
 
णघनणघन्या हव. क रबूर करिारा. (िंाडी) 
 
णघरगीस, णघरगीसा प . कीड लागलेल्या लाकडारे् पीठ. पहा : णकरणकसा 
 
णघरणघर  स्त्री. काळजी : ‘हटळकानंाही घरार्ी हघरहघर वाटत होतीर्.’ – स्मृहर् ३०. 
 
णघरणघरचे अहि. १. घेरी येिे, २. हफरत राहिे; गरगर हफरिे. (गो.) 
 
णघरणघराट प . (जाते इ. र्ा) घरघराट; घरघ्र् आवाज. [ध्व. हघररे् हद्व.] 
णघरणघरे  न. लहान म लारें् खेळिे; हभरहभरे, हगरहगरे. [ध्व.] 
 
णघरट न. रडाटगाडगे. 
 
णघरट प . १. भात भरडण्यारे् जाते; मोठे जाते. (राजा. क . गो.) पहा : घरट. २. वढेा; फेरा; घेर; 
गराडा; हघरटी : ‘तेथें अहलक लारं्ा हघरट ।’ – कथा १·१·१४. [सं. घरट्ट] 
 
णघरट, णघरटी स्त्री. (जातीतील) घरागहिक एकेक मािसाला हदलेले जेवि; मेजवानी. (कर.) 
 
णघरटिे  सहि. घरटात (हघरटात), जात्यात धान्द्य इ. घालून भरडिे. (राजा.) 
 
णघरटिे  अहि. हफरिे; घ मिे : ‘यार्ार् हवर्ार त्याच्या डोक्यात हघरटत होता.’ – वानगी २७. 
 
णघरटी स्त्री. १. जाते; घरटी. २. वत चळाकार हफरिे; फेरी; हगरकी; हगरकाडंा; भ्रमि (हि. घालिे.) : 
‘नाना अवताराचं्या हघरटी । स्वये घेत परमात्मा ।’ – ह १८·१७२. ३. वळसा; फेरा. (हि. घालिे.) ४. 
हेलपाटा; येरिंार; फेरी; (हनष्ट्फळ िंालेली) खेप. ५. गस्त; (पोहलसार्ा) हफरता पहारा. ६. लपत िपत, 
र्ोरून, लपून हगरकी घेिे; हगरकी घेत टेहळिे. पहा : घरटी [सं. घरट्ट] 
 
णघरत न. तूप : ‘आत शोभती हघरतार्ी वाटी…’ –जसा ६१३. [सं. घृत] 
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णघष्टणपष्ट स्त्री. घासाघीस : ‘अशी दोनर्ार हदवस हघष्हपष् जाली.’ – मइसा. 
 
णघसणघशा हव. हघसहघस, घासाघीस करण्यार्ा स्वभाव असलेला. 
 
णघसणघस, णघसघीस पहा : घासाघीस 
 
णघसि न. घासिे; घषचि; घासिी : ‘अग्नी सकळा ंठाई आहे । कठीि हघसिन प्रगट होये ।’ – दास 
१६·५·२०. 
 
णघसिी  स्त्री. १. घासिे : ‘वायोहर् कहठि हघसिी । तेथे हनमाि िंाला वन्द्ही ।’ – दास १२·१·२. २. 
घासाघीस. 
 
णघसिे सहि. (अहशष्) घासिे. [सं. घृष्] 
 
णघसा, णघसिी णघसाडी प . लोहारकाम करिारी एक भटकी जात; यह या जातीर्ा मन ष्ट्य : ‘हघसा 
र्त रु अपाडेंसन ।’ – गं्रथराज २·६०. 
 
णघसाडकाम न. हघसाड्ारे् काम : ‘ताबंटकाम अगर हघसाडकाम करून पोट भरिारे हनष्ट्पाप ते 
जोडपे !’ – पापू ३८. 
णघसाडघाई स्त्री. फाजील गडबड; उतावळेपिार्ी कृती. 
 
णघसाडा हव. कठोर; राकट : ‘त्यार्ा हघसाडा िंालेला रे्हरा … पाहून लोक पागंले’ – प त्र ११५. 
 
णघस्सा प . (क स्ती) क स्तीतील एक डाव. यात आपल्या एका हाताने जोडीदाराच्या बरगडीवरून हात 
घालून आपल्या जोडीदाराच्या माडंीजवळ लागं धरायर्ी नंतर आपल्या द सऱ्या हाताने जोडीदाराच्या 
आपल्या जवळ असलेल्या हातारे् कोपर धरून त्याला ओढून र्ीत करायरे्. या डावाला हघस्सा म्हितात. 
यारे् हघस्सा र्त रझशगी, नालमोज्यार्ा इ. अनेक प्रकार आहेत. [सं. झहस्] 
 
णघस्सा प . ठोसा : ‘त्यानं हकशाच्या नाकावर हघस्सा मारला.’ – पधों ४४. 
 
णघस्सी स्त्री. एका बाजूने फरकटत जाण्यासाठी (गाडीच्या) आखाला र्ाकाऐवजी बाधंलेले हतरपे 
लाकूड. (व.) 
 
घी न. तूप. [झह.] [सं. घृत] 
 
घीव प . खरेदी करिारा. 
 
घीवकेिी प . तूप हवकिारा : ‘खोत क िबी दािे दािी । घीव केिी ।’ – दाहव ७०. 
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घीवर, घेवर प . फेसलेल्या रव्यारे् तळून, पाकवनू केलेले प रीसारखे पक्वान्न. [सं. घृतवर] 
 
घीस स्त्री. घट; िंीज : ‘शरीरें घीस साहािें । द जचनासन हमळोन जािें । झनदकास उपकार करिें । हा 
सत्त्वग ि ॥’ – दास २·७·६९. 
 
घु 
 
घुई स्त्री. १. अळवार्ा कादंा; अळक डी. (ना.) २. कोय; अठोळी, बाठी. (ना. व.) 
 
घुई स्त्री. रातहकडा. (व.) [ध्व.] 
 
घुक्क हव. काळाक ट्ट; घोर; हनहबड; घनदाट. (ना.) 
 
घुगघुगी  स्त्री. गळ्यार्ी घाटी, कंठमिी याच्या खालर्ा खोलवट भाग. 
 
घुगरा प . (नाहवक) र्ार मोठे जाडे दोर घेऊन त्यारं्ा एक मोठा नाडा (गलबताच्या उपयोगार्ा) 
करण्यार्ी हिया. यासाठी एक लाकडी र्ौकटीरे् यंत्र असते. (राजा.) 
 
घुगराविे. घंुगराविे अहि. १. (प्रा.ं) हर्डून, संतापून (एखाद्याच्या) वसकन् अंगावर येिे; 
(एखाद्यावर) त टून पडिे. २. ध डकाविे. 
 
घुगरी स्त्री. १. न भरडता, सालीसकट हभजवनू हशजवलेले (हवशषेतः हद्वदल धान्द्य; हशजवलेले हरभरे, 
कडधान्द्य; हरभऱ्यार्ी उसळ. २. र्िे, तूर वाटािे इ. र्ी उसळ. (व.) ३. धान्द्यार्ी, हपकार्ी मळिी 
िंाल्यानंतर कमाहवसदार, पाटील, सरकार यानंा शतेकरी हक्कादाखल देत असत तो वाटा : ‘यावरी पाटील 
क लकिी यार्ी । काय रीत परभारा नेमि कीर्ी । घ गरी झकवा बल त्यार्ी । ते लाविीवर कोिे हवधी ॥’ – 
पैगाषेंद  ४. (ल.) लभ्याशं; फायदा; स्वाथच साधेल अशी पहरल्स्थती : ‘हजकडे घ गऱ्या हतकडे उदय.’ – जोफ  
१४२. [क. ग ग्गरी] (वा.) घुगऱ्यांचा न्याय – घ गऱ्या हातात घेऊन बोलिे; हदव्य करण्यार्ा एक प्रकार : 
‘घ गऱ्यारं्ा न्द्याय एकीकडे ठेवनू आधन देशपाडें व कलकिी यारं्ा व खंडेराव यार्ा न्द्याय घ्यावा.’ – पेम ४८३. 
॰ पाखडिे – म लाला देवी येऊन बऱ्या िंाल्यावर देवीच्या देवळात करायर्ा हवधी. (वा.) एखाद्याच्या 
सटीच्या घुगऱ्या खािे, खाल्लेल्या असिे – एखाद्यापेक्षा ्ानाने व अन भवाने अहधक र्त र व प्रौढ असिे; 
वयाने मोठा असिे. (सटीच्या हदवशी मूल जन्द्मल्याच्या सहाव्या हदवशी – सटी देवीर्ी पूजा करून हतला 
घ गऱ्यारं्ा नैवेद्य दाखहवतात, आप्तेष्ानंाही घ गऱ्या वाटतात, त्यावरून) एखाद्याच्या सटीच्या, बारश्याच्या 
घ गऱ्या खाल्लेला मन ष्ट्य त्या (द सऱ्या) मन ष्ट्यापेक्षा अन भवाने, वयाने, ्ानाने प ष्ट्कळर् अहधक असिार. 
त्याला लहान मािसाने हशकव ूनये. 
 
घुगरू प . मोगऱ्यार्ी एक जात. 
 
घुगरू प . घ ंगट; घोंगता. 
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घुगा प . पूिचपिे उमललेली कळी; फूल. 
 
घुगा प . िपरावर घातलेल्या भातेिाच्या ज न्द्या पेंढ्या; घरावरील तृिार्ी क जकी पेंढी, ग ंडी. (को.) 
 
घुगी स्त्री. पाऊस इत्याहदकापंासून संरक्षिाथच डोक्यावर घालायर्ी ब ि चसार्ी, सखलादीर्ी घोंगी, 
खोळ; ब ि चसारे् हशरस्त्राि; बनातीर्ी क ं र्ी. [फा. कूकी] 
 
घुगी स्त्री. वाऱ्यार्ा िंपाटा; वाऱ्यार्ी वावटळ; भोवरी. (को.) 
 
घुगी स्त्री. झककाळी; ककच श आरोळी; झकर्ाळी. (को.) [सं. घ . = ओरडिे] 
 
घुगी, घुगूम स्त्री. घ बड. (गो.) [सं. घूक] 
 
घुनगू प . राग; घ स्सा. (व.) 
 
घुघरी पहा : घुगरी 
 
घुघुबाळ, घुगुबाळ न. अजािते मूल, लेकरू; क कूबाळ; लहान मूल. 
 
घुघू स्त्री. घ बड, पारवा, होला इत्याहदकारं्ा आवाज; घूत्कार. [ध्व.] 
 
घुघू, घुगू हव. लहान; हर्म कले; िबकडे; क क ले (मूल अथवा पोरकटपिा अंगी असलेला मोठा 
म लगा झकवा म लगी). 
 
घुघू हव. ख जा; द बळा (मन ष्ट्य). 
 
घुट प . बह मताने केलेला ठराव. (गो.) 
 
घुटकन, घुटकर, घुटणदनी, घुटणदशी हिहव. १. घ टक्यासरशी; गट् कन; पािी इ. हगळण्याच्या 
आवाजाप्रमािे (हि. हपिे). २. एकदम; ख टकन. (हि. जािे.) [ध्व.] 
 
घुटका प . ग टका; पािी, इ. पातळ पदाथार्ा घोट; आवढंा; र्ूळ. (हि. घेिे.) पहा : गुटका [सं. घ ट्] 
 
घुटका प . एखादे काम करताना अवयवहवशषेाला अलौहकक शक्ती येण्याकहरता योगी, बरैागी लोक 
तोंडात धरण्याकहरता जी गोळी देतात ती; ग टका; ग हटका; ग टी; ताईत; ग ंडी. पहा : गुटका : ‘काहनना काही 
प्रयत्न व्हावा । पूवचज स्नेहस्थ  जहटळ बोलावा । घ टका बनवावा की र् टका ।’ – दाहव २६०. [सं. ग हटका] 
 
घुटघुट, घुटघुटा  हिहव. घटाघट; घटघटा. पहा : घटघट [ध्व. घ ट्रे् हद्व.] 
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घुटिे; घुटकिे अहि. सहन करिे; हगळिे : ‘नाना हन बयानं माझ्या घ हटलं माझ्यासाठी ।’ – तीसा २९९; 
‘र्ार महहने घेतले घ टकून ।’ – एहोरा वास देव २८. 
 
घुटना न. (क स्ती) क स्तीतील एक डाव. आपले दोन्द्ही हात जोडीदाराच्या आपल्या बाजूच्या बगलेतून 
घालून बाहेरील हात दंड धरून ओढायर्ा व आपल्या पायार्ी नळी त्याच्या मानेवर ठेवायर्ी आहि त्यार्ा 
धरलेला दंड ओढून व मानेवर पाय देऊन त्याला र्ीत करायर्ा. [झह.] 
 
घुटमळिे, घुटमुळिे अहि. १. रेंगाळिे; अडखळिे; मागे–प ढे करिे. २. ग टमळिे; ग रमळिे. ३. 
अंतकाळर्ी घरघर लागली असताना प्राि न जाता घोटाळत राहिे; जीव अडकिे. [सं. घ ट् + म्लै] 
 
घुटराि  हव. अहतशय घािेरडा (वास); द गंधय क्त. (ना.) 
 
घुटवळिे अहि. १. अंतकाळच्या वदेनानंी य क्त होिे; आर्के देिे; तडफडिे; प्राि जाण्यार्ी पाळी 
येिे. २. प्राि कंठाशी येिे. ३. (एखाद्या मन ष्ट्याच्या, पदाथाच्या उत्कंठेम ळे) घाबरे होिे; घायक ताविे. 
घुटा प . ग ठा; एक प्रकाररे् औत. (बे) पहा; गुठा, गुठे 
 
घुटी स्त्री. १. ग टी; जायफळ इ. औषधे उगाळून त्यात दूध घालून तान्द्ह्या म लाला पाजायरे् हमश्रि : 
‘नाहन हदधली घ टी स्वहस्तें ।’ – देकृष्ट्िजन्द्म (पद) ५३. २. योगी, बरैागी देतात ती अजब शल्क्तदायक 
ग हटका; हसद्धीने मंतरलेली गोळी. पहा : गुटका, घुटका, गंुणटका [सं. ग टी = गोळी] (वा.) ॰देिे – भारिे; 
भोंदिे; भ लविे; भ रळ घालिे; मोहनी घालिे. ॰बसिे – (ग हटकेर्ा) पहरिाम होिे; अंमल हदसू लागिे, 
लागू पडिे. 
 
घुटी स्त्री. १. लहान आंबा. २. एक िंाड. (िंाडी) [सं. ग टी] 
 
घुटी स्त्री. उसारे् पेरे, काडें. 
 
घुटी स्त्री. मादक पदाथच, पेय; मद्य; दारू; नशा; कैफ : ‘यार् स मारास खंडेरावारें् घ टी घेिे वाढत 
र्ालले…’ – देवी श्री अहहल्याबाई ५४. 
 
घुटू न. सशारे् हपलू. (माि.) 
 
घुटूघुटू  हिहव. घटाघट. 
 
घुटे न. उडदाच्या डाळीरे् हहरवी हमरर्ी ठेर्ून व कोझथबीर घालून केलेले पातळ कालवि. 
 
घुट्ट न. प्रािोत्िमि होताना कंठातून हनघिारा आवाज. 
 हिहव. घ टकन; घ टहदशी. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घुट्टा प . म ठीत दाडूं धरून दाडूंच्या करंगळीकडील बाजूला प ढे आिून दाडूंवर हर्न्नी (हवटी) 
ठेवायर्ी व ती दोनदा उडवनू त्यार् बाजूने प न्द्हा हर्न्नी मारायर्ी. याला घ ट्टा म्हितात. (कर.) 
 
घुट्टा हव. ठेंगिा; ठेंगू; ब ट्टा; हगड्डा. (व.) 
 
घुड प . घ मट. (गो.) 
 
घुड न. (कोंबड्ा इत्यादनरे्) ख राडे : ‘घ डात कोंबड्ाने आरवायला स रवात केली.’ – तोरि 
१३७. 
 
घुडगे न. घ बड. (राजा.) 
 
घुडिे अहि. मरिप्राय इजा होिे. [सं. ग ड] 
 
घुडिे अहि. (प्रवास–हनजिे, जेविे, मरिे इ. करायला) हसद्ध होिे; (प्रवास, अनंतत्वार्ा प्रवास 
करण्याच्या) बेतात असिे. [सं. घट्] 
 
घुडवो प . शतेाला पािी देण्याकहरता दोन्द्ही बाजंूना दोन दोन दोऱ्या बाधंलेली, एक हात लाबंीर्ी 
र्पटी टोपली. या टोपलीने दोन इसम डबक्यातील पािी वर शतेात फेकू शकतात. (क .) 
 
घुडा प . कळस : ‘आई सोनेरी त जा घ डा ।’ – घालो ५४. (को.) 
 
घुडा, घुड्या प . वरंगळ जातीच्या तादंळातील एक प्रकारर्ा तादूंळ. 
 
घुडाघूड  स्त्री. (जाण्याला, काम करण्याला) हसद्ध, तयार होिे; प्रवासाला जाण्याच्या वळेर्ी 
(मािसार्ी, पशूर्ी) हसद्धता, तयारी, सज्जीकरि. (राजा.) [घ डिेरे् हद्व.] 
 
घुडा, घुडी प . स्त्री. शतेार्ा हवभाग. (गो.) 
 
घुडी स्त्री. कब तरखाना; ख राडे; पहा : घुड 
 
घुडे, घुडा न. प .  आकाराने अधचवत चळाकार व उंर् असे शतेाला पािी देण्यारे् एक प्रकाररे् सूप. पहा 
: घुडवो 
 
घुड्ड न. १. (हखन्नता येण्याच्या वळेर्ा) पोटात होिारा गडगड आवाज. २. मेघगजचना; हवजारं्ा 
कडकडाट; गडगडाट. [ध्व. क. ग ड्ड] 
 
घुि प . लाकूड कोरिारा एक हकडा : ‘कै खट्वागं ज नें घ िें हलबहडले हे खडग कैर्ें करन ।’ – हनमा 
१·६६. [सं. घ ि] 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
घुिघुिा प . नाकप ड्ातील पडद्यार्ा खालर्ा मासंल भाग; नाकातील एक अवयव; ग िग िा; 
घोळि; घोिा. 
 
घुिघुिाट प . घों घों असा आवाज : ‘घन  वाजे घ ि घ िा ।’ – ्ागा २६३. 
 
घुिा प . १. (सोनारी) साखळीर्ा, दाहगन्द्यार्ा द हेरी द वा; आवळगाठ (यार्ा आकार ळ सारखा 
असतो). (हि. देिे.) २. हबरडे; गेंद; पेर्; बोंडी; मिी (तोडा इ. दाहगन्द्यारं्ा). ३. दोरारं्ी, साखळ्यार्ी 
एकात एक ग ंतवनू (शोभेसाठी) केलेली मोठी गाठ, गोंडा, िं बका. ४. लाकडाशी लाकूड जोडून ती लाकडे 
तेथे घट्ट राहावीत असा बाधंण्यार्ा प्रकार. ५. (उतरिीवर वगे कमी करण्यासाठी) गाडीच्या र्ाकाचं्या मागे 
घालायर्ा लाकडार्ा दाडंा, काठी, खरडी. (हि. घालिे, लाविे.) ६. (ल.) अडथळा; खोळंबा. ७. 
साखळीर्ी एकटी कडी. – (तंजा.) (वा.) घुिा घाििे – अडथळा करिे; खीळ घालिे; व्यत्यय आििे. 
घुिा घेिे – एखादे ओिें घट्ट बाधंताना दोरार्ी द हेरी अढी, द मड, हवळखा (घोिा) घेिे. 
 
घुिा, घुण्या हव. द म चखलेला; एकलकोंड्ा; आतल्या गाठीर्ा; तोंडार्ा जड; घ मा; कपटी. – 
(तंजा.) पहा : घुम्या 
 
घुिाक्षर न. १. घ ि नावाच्या हकड्ाने लाकूड कोरल्यावर उमटलेल्या उठलेल्या अक्षरार्ी आकृती; 
हकड्ाने कोरलेल्या जागेत अभाहवतपिे उठलेले अक्षराकार हर्न्द्ह : ‘हवपायें घ िाक्षर पडे । टाहळये काउळा 
सापंडे ।’ – ् ा १७·३०१. २. भ गं्याच्या ग ंजारवात, ग िग िण्यात अक्षरासारखे भासते, ऐकायला येते ते. [सं.] 
 
घुिाक्षरन्याय प . (न्द्याय.) घ िाक्षरावरून बनवलेला न्द्यायशास्त्रातील एक न्द्याय. हकड्ाने 
सहजगत्या कोरलेल्या आकृतीत एखाद्या अक्षरारे्, वस्तूरे्, मन ष्ट्यारे्, साम्य (हर्त्र) आढळते. यावरून 
यदृच्िाघहटत अकल्ल्पत गोष्ीला हा न्द्याय लावतात. सहजासहजी घडिारी गोष्; असंकल्ल्पत घटना : ‘हा 
घ िाक्षरन्द्यायाने या कटकटनतून खरोखरर्ा नावं हवर्ारण्यार्ा कानडी प्रश्न उमटला की काय?’ – भा ६३. 
 
घुिे हव. अ्ानी. 
 
घुनी स्त्री. फार लहान कान असलेली मेंढी. (माि.) 
 
घुपळा प . घोळका : ‘घ पळा घ पळा करून बसल्यार्ी लोक एका हठकािला जमा व्हाय लागली.’ – 
रैत ७१. 
 
घुबड न. १. रात्री घू घू असा आवाज करिारा एक पक्षी; हा हदवसा दडून बसतो (म्हिून याला 
हदवाभीत असेही म्हितात.) व रात्री भक्षय शोधण्याकहरता बाहेर पडतो. हा उंदरारं्ा संहार करतो. घ बड व 
त्यार्ा घू घू आवाज ही अश भ मानली जातात. हदवाधं; घूक; ड डूळ २. (झनदाथी) हहहडस व ओंगळ हदसिारी 
म्हातारी स्त्री. 
 
घुबा प . कळा; न फ ललेली कळी. (को.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
घुबा प . ताडामाडाच्या र् डताला वेष्ून असलेला कापसासारखा भ गा. र्कमकीपासून उत्पन्न 
होिारी हठिगी यावर घेतात. र्कमकीर्ा कापूस. (गो.) 
 
घुबुकेि न. टावके; ग प्त ठेवा. पहा : घबुकेळ (हि. लागिे, सापडिे.) 
 
घुम स्त्री. गोम; घोि. 
 
घुम, घूम प . कानाच्या मधल्या पाळीत घालण्यार्ी लहान ब गडी; क डूच. (गो. क .) 
 
घुमकट न. (बे.) र्ाकाच्या त ंब्यावरील धावपे्रमािे असलेली लोखंडी कंगिी, कडे. पहा : गुमकट 
 
घुमकांवचे सहि. ग िे मारिे; ठोसे देिे; ढोसिे. (गो. घ मको = ग िा) 
घुमकी स्त्री. (वादन) डाव्या हाताने डग्ग्यावर तळहातार्ा मनगटाजवळील भाग टेकून बोटानंी जो गंभीर 
ध्वनी काढतात तो. [ध्व.] 
 
घुमको प . ग िा; ठोसा; ढोसा. (गो.) [ध्व.] 
 
घुमघुमिे अहि. (तोफ इत्याहदकारं्ा) घ मघ म आवाज होिे; द मद मिे; दिाििे; दिदििे; घ मिे 
: ‘घ मघ हमती घोषा । वेदपद्याच्या ।’ – ्ा १५·१८८ [ध्व.] 
 
घुमघुमी  हव. घ मघ मिारा : ‘का ंघ मघ मी मंदरार्लें  । क्षराल्ब्ध जैसा ॥’ – रा्ा ११·४७९. 
 
घुमट प . देऊळ इ. च्या कळसाखाली असलेला डेऱ्याच्या आकारार्ा बहंदस्त भाग : कळस; 
अधचगोलाकृती िप्पर. [फा. ग ंबद, झह. ग म्मट] 
 
घुमट, घुमाट न. घ मटाच्या आकारारे् एक र्मचवाद्य. हे घ मटाच्या आकाराच्या मातीच्या (मोठ्या) 
घड्ाच्या तोंडाला र्ामडे लावनू तयार करतात : ‘थोड्ा वळेानें मध्यभागी बसलेल्या हतघां–र्ौघा ंइसमानंन 
आपापल्या घ मटावर प्रास्ताहवक थापा देण्यास स रवात केली.’ – सह्याहर ६६. 
 
घुमटिा  हव. घ म्या; एकलकोंडा; म खस्तंभ. (ना.) 
 
घुमटा प . (हवहशष् वाद्यारं्ा) घ मिारा आवाज; गजर. 
 
घुमटी स्त्री. १. लहान घ मट. २. देव्हारा. (गो.) 
 
घुमड प . १. घूम; डोळ्यातंील ख पऱ्या. (हि. येिे, फोडिे, बसिे.) २. (म लाचं्या भाषेत) पापण्यारं्ा 
ताबंडा अंतभाग (जो हभववण्याकहरता बाहेर काढतात तो). 
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घुमडा प . पारवा : ‘घ मडे घ मघ हमती भारी ।’ – हिप  ३३·१३. 
 
घुमि न. घ बड. 
 
घुमिे अहि. १. पहा : घुमघुमिे ‘जंव नाश  नाहन पवना । तंव वार्ा आथी गगना । म्हिौहन घ मे ।’ – ्ा 
६·२७८. २. (वादे्य इत्याहदकानंी) आतल्या आत बरार् वळे खोल आवाज काढिे. ३. (वाद, गप्प, आजार, 
आवाज, खेळ, काम इ.) रेंगाळिे; लाबंत जािे; हर्घळिे; रेंगिे. ४. (हपशाच्चसंर्ाराम ळे, थंडीच्या 
ह डह डीम ळे, अहतश्रमाम ळे, रेंगाळलेल्या द खण्याम ळे, हरीक इत्याहदकारं्ा मादं र्ढल्याने) हंू हंू करिे; 
धापलिे; उसासिे; लाहक्या देिे; थापा, स स्कारे टाकिे; क ं थिे : ‘तरवारीनें केक मेले कैक घायाळ हतथे 
घ मती ।’ हवहव ८·४·८०. ५. (हरीक इ. धान्द्य पदाथच) हर्वहर्विे; उमळिे; खतखतिे; फसफसिे. ६. (अंगात 
संर्ारलेले भतू) रे्ष्ा करू लागिे; खेळिे; हालर्ाल करिे. ७. (पारव ेइ. पक्षयानंी आपला) घंू घंू असा 
आवाज करिे; (पक्षयानंी) तारगंभीर आवाज करिे, गािे. ८. (एखाद्या गोष्ीर्ा) बरार् काळ बोलवा असिे. 
९. (एखादी गोष् ग प्तपिे) किोपकिी पसरिे; पसरलेली असिे. [सं. घूिचन] 
घुमपट प . गाडीच्या त ंब्यासभोवार असलेला लोखंडी वाळा, कडे. पहा : घुमकट (गो.) 
 
घुमरिे, घुमणरिे  अहि. १. (हपशाच्चसंर्ार होऊन) घ मिे; हंू हंू असा आवाज करिे; अंगात येिे. 
२. (भतूहपशाच्चाने) रे्ष्ा करिे; खेळिे; वारे हशरिे. (को.) [सं. घूण्च] 
 
घुमरा हव. थोडीशी झिंग, नशा आििारा. 
 
घुमरा प . आवाज घ महवण्यार्ी हिया : ‘पि वयपरत्व ेत्याचं्या गळ्यातील घ मऱ्यार्ा जोर व तान–
आलापातील कस राहहला नाही’ – अस्ताई १०१. 
 
घुमराई  स्त्री. हवप लता; घ मरी : ‘येकर् रिवाद्यार्ी घाई । वीरश्रीर्ी घ मराई ।’ – होला १८८. 
 
घुमरी स्त्री. १. ग राख्यारं्ा एक खेळ. यात तोंडाने घ मण्यासारखा आवाज काढून नार्तात. (हि. 
घालिे.) २. मोठमोठ्याने आरडिे, ओरडिे. (हि. घालिे.) : ‘घ मरी घालीत जोर बठैक देवळनत व शतेातं 
देखील फावेल तेव्हा ंमारावी.’ – खेया. ३. एक बासरीसारखे वाद्य : ‘घ मऱ्या मोहऱ्या पाव ेस स्वर ।’ – ह 
१०·१५. 
 
घुमरी स्त्री. टेंगूळ. (िंाडी) [झह. ग मडा] 
 
घुमरी स्त्री. १. लयलूट; हवप लता; र्गंळ; स काळ; समृद्धी; भर; उत्कषच : ‘त्याहर्या हपकासी आहलया 
घ मरी । आल्या गाईवरी आहिक गाई ।’ – त गा २९. २. (ल.) पीक; धान्द्य; दािा : ‘मेघा तोषोहन यावरी । 
इल्च्िल्या ऐसी वृहष् करी । तेिें हपकती घ मरी । आहि गोधनेंही द भती ॥’ – हनगा ४६. (हि. येिे.) [सं. घस्मर 
(?)] 
 हव. भरपूर; हवप ल; समृद्ध : ‘ऐहशया वोजा परी । बीजें पेहरहलया के्षत्रन । पीक हपकेल घ मरी ।’ – 
एभा ६·३०७. [ध्व.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घुमविे सहि. हफरविे; झहडविे : ‘हतथल्या अनेक गल्लीबोळातून त्यानंी मला घ मवलं.’ – गिगोत ११८. 
 
घुमविे सहि. ठोक देिे; हैराि करिे : ‘हवश्यादादाने डाप्याच्या बहहिीर्ा पदर ओढला. त्यावळेी मामूने 
त्याला काय घ मवले होते.’ – वासू ३. 
 
घुमशि, घुमशान न. धागंडझधगा; मनसोक्त नार्. (गो.) पहा : घमशान 
 
घुमसुिा प . झधगािा. (हि. घालिे.) : ‘कमरेवर हात ठेवनू ती घ मस ला घालू लागली.’ – 
सराई. 
 
घुमा प . (भोवऱ्याच्या खेळात) भोवऱ्याच्या डोक्यावर पाडलेला खोर्ा; डाव झजकिाराने 
हरलेल्याच्या भोवऱ्यावर आपला भोवरा मारिे. [का. ग म्म  = मारिे.] 
 
घुमा प . १. (मन ष्ट्य, पशू वठिीवर आिण्याकहरता, पशू मािसाळहवण्याकहरता हदलेला) र्ोप; 
दिका; धबका; धपाटा; कठोरपिाने वागविे; जरब दाखविे. (हि. घालिे, गाजविे.) २. (अहतशय काम 
केल्याने, आजारीपिाने आलेला) शीि; थकवा; हनरुत्साह; (िळि कीम ळे, तगाद्याम ळे आलेला) 
त्राहसकपिा; ह ळह ळेपिा; (बेदम मार हमळाल्याने अंगार्ा उडालेला) ख दा; र्कनार्ूर; ख रमा; र्क्कार्ूर. 
(हि. घालिे, गाजविे, घेिे.) ३. मोडकळी; ख दा; र्ूर. 
 
घुमा प . १. (एखादे काम, धंदा) हदरंगाईवर, लाबंिीवर टाकून बसिे; र्ालढकल िंालेली अवस्था. 
(हि. घालिे.) २. (एखाद्या हाती घेतलेल्या कामार्ी र्ालवलेली) हदरंगाई; र्ालढकल; हयगय; अळंटळं; 
र्ेंगटाई. (हि. घालून बसिे, घेिे.) 
 
घुमा प . एक प्रकारर्ा नार्, खेळ : ‘नार् ग घ मा ।’ –मसाप २·२३४. [ध्व.] 
 
घुमा, घुम्या हव. १. द म चखलेला; एकलकोंडा; मनमोकळा नसलेला. २. वरून स्तब्ध पि आतल्या 
आत ध सफ सिारा; आतल्या गाठीर्ा; खोल मनार्ा. ३. म खस्तंभ; तोंडार्ा जड; अबोल्या; हमतभाषी. ४. 
(ल.) ठोंब्या; स स्त; जड; दगड; टोिगा (मन ष्ट्य). [प्रा. ग म्म = म ग्ध, क. ग म्मन] 
 
घुमाऊ, घुमाव प . १. गावकरी, शतेकरी याजंपासून (गाव, शते याबिल) सरकारी वस लापेक्षा 
घेतलेला जादा आकार. २. (रत्नाहगरी, कोल्हापूर इ. भागात) आंबराई, क रि, शतेजमीन इत्याहदकारं्ा 
मक्ता, कौल. 
 हिहव. खंडाने; मक्त्याने; कौलाने. (कर.) [झह. घ मान. सं. घम््] 
 
घुमाट (क . हेट.) पहा : घुमट 
 
घुमािघुस्का हव. आतल्या गाठीर्ा; घ मा; खोल मनार्ा पि कपटी. (व.) 
 
घुमार न. आजार, रोगराई. (व.) 
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घुमारा न. घ मण्यारे् कायच, हिया. पहा : घुमारा : ‘मायेरे् घ मार सवांगी भरलें  वारें ।’ – दाहव ५०१. 
 
घुमारिे अहि. (कैफ, मादक पदाथच इत्याहदकाचं्या) अमलाने, कैफाने य क्त होिे; ध ंदी, कैफ र्ढिे : ‘तेिें 
घ माहरला भीमसेन । पहर कपट नेिती धमाज चन । मग हनजेला पडं नंदन । वृकोदर तो ॥’ – कथा ५·१·२९. 
 
घुमारिे अहि. हफरिे; थैमान घालिे : ‘त्याने माझ्या तोंडामध्ये कशी लगावली नाही यारे्र् आश्चयच घ मारू 
लागले होते.’ – वासू २. 
 
घुमारा प . माहंत्रक; परं्ाक्षरी : ‘कोिी वैद्य घ मारा पहा बाई आसल प रता ।’ – पला ९६. 
 
घुमारा प . घ मिारा आवाज, नाद : ‘नलगे रहव दंड डेरा । काढ हन दे आतील घ मारा ।’ – ह ६·११. 
घुमारा, घुमारे प . न. (भतू, हपशार्ाहदकारं्ा) अंगात संर्ार होिे; वारे येिे; अवसर; संर्ार : ‘काय आता ं
घ मारें येईल अंगासी ।’ – व ३१. 
 
घुमारी स्त्री. कैफ; ध ंदी : ‘जेया लागे मध  घ मारी । तोहर् अपहवत्र  ।’ – हिप  २२·५२. 
 
घुमारीन  हव. घ मिारा; अंगात वारे येिारा (देह, अंग); पिाडले जाईल असे : ‘नाहन येत वारें 
अंगासी मािंीया । घ मारीन काया नव्हे मािंी ।’ – ब ३५. 
 
घुमाव प . (संगीत) किेंहरयाला अन भतू होिारा आवाजार्ा लहानमोठेपिा. 
 
घुमावाघ प . १. गजचना न करता सावजावर िंडप घालिारा वाघ. २. (ल.) वाच्यता, उगार् 
वटवट न करता आपले काम साधून घेिारा खोल मनार्ा मन ष्ट्य. ३. अहतशय आळशी मन ष्ट्य (आळशी 
वाघाप्रमािे). 
 
घुणमिी हव. ध ंद; कैफ र्ढलेला; तरच िंालेला (डोळा इ.) : ‘राधा हहरला प सती । नेत्र हवलासती लाल 
भासती । उघड हदसती दृष् घ हमली ।’ – होला २२. 
 
घुमी स्त्री. घ मण्यारे् प्रमाि : ‘नगाऱ्यारं्ी आहि ढोलारं्ी हवहशष् घ मी तज््ाकंडून तपासली जाते.’ – 
अआगो १२५. 
 
घुमेबाजी स्त्री. भोवऱ्यार्ा एक खेळ; भोवऱ्याच्या खेळात डाव झजकिाराने झजकलेल्या गड्ाच्या 
भोवऱ्याला खोर् देण्यार्ा प्रकार; घ मा. 
 
घुम्म हिहव. गप्प; न बोलता. 
 
घुम्मज प . घ मट : ‘जगातील सवात मोठा असा हनळा घ म्मज…’ – पडरे ३०७. [फा. ग म्बझ्] 
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घुम्मनघुसा हव. घ मा; आतल्या गाठीर्ा : ‘मािसानं सदा घ म्मनघ स्यागत असूने.’ – रैत ६७. 
 
घुयऱ्या हव. घ म्या. (व.) 
 
घुरकिी  स्त्री. वाघार्ी ड रकाविी, डरकाळी. (गो.) 
 
घुरकिे  अहि. (वाघ इत्यादीने) ओरडिे; आरोळी ठोकिे. पहा : गुरकिे : ‘पदतळन असती दोनी 
व्याघ् । घ रकोहन पाहती रूप उग्र ।’ –दाहव ३४४. [झह. घ रकना] [सं. घ र] 
 
घुरकी पहा : घुमरी १ 
 
घुरकी स्त्री. र्क्कर; फेरा; धक्का; भोवरा; हहसका; टोला : ‘ऐहकल्यास उत झम नाहन तर एके घ रकनत 
हातपाय गळून पडतील.’ – मइसा ५·७९. [ध्व.] 
 
घुरकॉ हव. ड रकिारा; घ रकिारा; ड रक्या फोडिारा (वाघ इ.) (गो.) 
 
घुरगडी  स्त्री. एक प्रकारर्ा ह क्का. (हेट.) 
 
घुरगुटिे पहा : गुरगुटिे 
 
घुरघुर, घुरघूर स्त्री. पहा : गुरगुर; घरघर [सं. घ र्] 
 
घुरघुरिे अहि. १. पहा : गुरगुरिे. २. वाजिे : ‘त रत हरती काहाळा ं। घ रघ हरतन हटवाळा ।’ – हशव 
२. [सं. घ र्] 
 
घुरघुर वात ज्याच्या योगाने पोटात ग रग रते व स्नायूंच्या शक्ती क्षीि होतात असा वातार्ा हवकार. 
 
घुरघुरा प . एक हकडा; घोगेरा. [ध्व.] 
 
घुरघूस प . स्त्री. फहकराच्या हातातील एक हत्यार. पहा : गुरगुज 
 
घुरघूस हिहव. गाढ; स्वस्थ घोरत. पहा : गुरघुस. (हि. हनजिे.) (वा.) ॰ मारिे – पाय पोटाशी घेऊन 
हनजिे; ग रग टून हनजिे. 
 
घुरट, घुरटा हव. १. ज्याच्या अंगाला दूध, दही, ताक, लोिी इत्याहदकारं्ा क जट व उग्रट वास येतो 
असा (बकरा, माजंर, वाघ इ.) : ‘त हिंये अंगन घ रट घािी । बह  खासी दूध तूप लोिी ।’ – त गा १२९. २. 
घामट; घािेरडी : ‘घािेरी घ रटी त ला तहर कसी ते मानली नाकळे ।’ – हनमा १·६६. 
 
घुरट हव. घ मा. 
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घुरटाि, घुरष्टाि स्त्री. (मेंढा, माजंर इ. जनावराच्या अंगार्ी येिारी) उग्रट, क जट घाि; 
घ रष्ाि. 
 
घुरिे अहि. १. घोरिे. २. घ रघ र आवाज करिे (माजंर इ. नी). [सं. घ र] 
 
घुरिे अहि. जमिे; गोळा होिे : ‘हकतीतरी कावळे त्याच्याभोवती घ रले होते.’ – शलूेक १४७. 
 
घुरदळिे अहि. ज गार खेळिे, इकडून हतकडे उड्ा मारिे; धागंडझधगा घालिे; झधगामस्ती करिे; 
ध डगूस, झधगािा घालिे; हखदडिे; झधगडिे. [सं. ख दच] 
 सहि. पहा : गुधडिे 
घुरदळा, घुरदके  प . न. १. पहा : गुधडा. २. हखदडा; झधगािा; धागंडझधगा; झधगामस्ती. (हि. 
घालिे, माडंिे.) 
 
घुरदळी, घुरदळ  पहा : घुरदळा २. (हि. घालिे, माडंिे.) 
 
घुरम्याउंदीर प . १. मोठ्या जातीर्ा उंदीर; शतेातील उंदीर. २. (ल.) अट्टल, हबलंदर र्ोर. ३. 
कावबेाज व कारस्थानी, पाताळयंत्री मन ष्ट्य. 
 
घुरम स्त्री. दोन टोकारें् इरले. (गो.) 
 
घुरमळिे अहि. १. (एखाद्या पदाथाभोवती) हघरट्या घालिे; घ टमळिे; रेंगाळिे. उदा. पतंग 
हदव्याभोवती, माशा गोड पदाथाभोवती घ टमळतात तसे. २. (काही एका आशनेे) एखाद्याच्या भोवती असिे, 
लोर्टपिाने प ढे प ढे करिे; लाळ घोटिे. ३. (हविंण्यास आलेल्या हदव्यार्ी ज्योत, हनघून र्ाललेला प्राि) 
घ टमळिे; हलकहलकिे; हिंरूहमरू, मरूमरू करिे. ४. कर्रिे; का ं कंू करिे; आशकंिे; घोटाळिे; 
गडबडिे. ५. (बोलताना) अडखळिे; र्ार्रिे; बोबडी वळिे. ६. अस्पष्, संहदग्ध बोलिे. ७. र्ेंगटाई करिे; 
गोंधळिे; माशा मारीत बसिे. ८. पेंगिे; िंोपेला येिे : ‘हळूहळू सवचर् जि घ रमळले.’ – खरादे ७८. [सं. 
घूण्च.] 
 
घुरमुळिे पहा : घुरमळिे ३ ते ७. 
 
घुरम्यांव  न. माजंर हपलाला शोधत असताना जो घ रघ रय क्त म्यावं म्यावं असा आवाज करते 
तो. (हि. करिे.) 
 
घुरंगुटॉ प . कोळी, कीटक. (गो.) 
 
घुराब न. एक प्रकाररे् गलबत. पहा : गुराब [फा. ग राव] 
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घुराळी स्त्री. घ रवळी; ग रवळी; ग रळी; ग ळार्ी पोळी; ग ळारे् एक पक्वान्न : ‘त्यावर वाहढत्या घ राळ्या ।’ 
– लोसामा ५·५७ 
 
घुरुघुरू हिहव. घ रघ र असा आवाज करत : ‘हजजा घ रूघ रू घोरत होती.’ – व्यंमाक ३२. 
 
घुरूत प . हपठार्ी हर्कट काजंी. (गो.) 
 
घुरे न. १. एक रोग; अपस्मार; फेफरे. (हि. जडिे, लागिे, येिे.) २. घेरी; र्क्कर; भोवळ. (हि. 
येिे.) [सं. घूिच, घूमच] 
 
घुरे न. एक प्रकारर्ी घाि येिारे िंाड, लाकूड : ‘का ंबावनें आहि घ रे । हा हनवाडू तंवहर् सरे । जंव 
न घेपती वैर्श्ानरें । कवळ हन दोन्द्ही ॥’ – ्ा १८·१२५३. 
घुर्णमि स्त्री. एक प्रकारर्ी वले. (गो.) 
 
घुमी स्त्री. १. िंोपेर्ी तंरी, िंापड, स स्ती : ‘अवघी रात्रन हनरा केली । अिं नी घ मी का ंदाटली ।’ – 
दाहव २६०३. २. ध ंदी : ‘हवघरोन गेलीसे आता ंउमी । हजराली घ मी नयनातंील ।’ – दाहव ३९६. ३. भोवळ : 
‘सवेंहर् व्याहपला घ मी ।’ – उह १९५७. [फा. ग र् मी] 
 
घुरा प . १. राग. २. िंाडाभोवतीरे् क ं पि. 
 
घुि, घुिा स्त्री. एक प्रकारर्ा मासा. (गो.) 
 
घुिकाविी पहा : गुिकाविी 
 
घुिकाविे सहि. पहा : गुिकाविे. १. फसहविे; ग वकाविी दाखहविे; ह लकाविी देिे; फूस लावनू 
ठकहविे : ‘त्याला हवर्श्ास दाखवनू घ लकावनू घ लकावनू घात तर करिार नाहीत?’ – वज्राघात २०५. २. 
नखऱ्याने, लाडीगोडीने (मान इ.) वळेाविे, हालहविे : ‘प च्ि नार्वी कडोहवकडी । मान घ लकावी घहडघडी 
।’ – ह ३१·५६. 
 
घुिकी स्त्री. ह लकाविी दाखविे : ‘… अन् नारायीन देव र्टकन् घ लकी देऊन तटून पळून गेला.’ – 
आलो ४९. 
 
घुिघुिा प . ख ळख ळा. (िंाडी) 
 
घुििे अहि. िं लिे; गरगर हफरिे. [सं. घूण्च, घ ण्] 
 
घुिविे  उहि. िं लविे; थापा देऊन खोटी आशा उत्पन्न करिे. 
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घुिणविे सहि. फसविे; भ लहविे; िं लहविे : ‘नंतर ज्या हठकािी दािापािी नाहन, असे जागन 
हनजामास घ लवीत नेऊन अगदी लढून जेर केलें .’ – मइसा २ पेश ५६. 
 
घुिा प . हपवळसर, तपहकरी रंगार्ी हठपकेदार मोठी कवडी; कवडीर्ा एक प्रकार : ‘शीख झसपी 
घ ला कवडे । आधन त्यार्ें घर घडे । झकवा आधन हनमाि हकडे । हे हवर्ारावें ॥’ – दास ९·७·५. 
 
घुिा, घुिे प . न. स रवटं; क सरूड. 
 
घुिा, घुिे हव. वाकडी मान करून पाहिारा वाकडमान्द्या : ‘तारसें घ ले कािें कैरें ।’ – दास 
३·६·४१. 
 
घुिाविी, घुिकाविी, घुिविे स्त्री. फूस लाविे; ल ल प त  करिे; र्ाळविे; र्ाळविूक; 
ग ळग ळथापडी; थापा देिे; प्रलोभन, फसविूक. 
घुिे हव. अरंुद. (ना.) 
 
घुल्ल हव. वाकडे (पाहिे) : ‘ह ल्ल कपाळ ज्यार्ें । घ ल्ल पाहिें ह्यार्ें ।’ – दाहव ५०. 
 
घुवा हव. हर्खलाने माखलेला. – (तंजा.) 
 
घुशा, घुश्या हव. घ सिारा; आगंत क. 
 
घुशी स्त्री. १. (मधून, मध्ये) जोरातं घ सिे, हशरिे. (हि. मारिे.) २. जोरार्ा रेटा, धक्का. (हि. देिे, 
मारिे.) 
 
घुशू न. (म लाचं्या भाषेत) स्नान; आंघोळ. (गो.) 
 
घुसखोर प . जबरदस्तीने आत हशरिारा; आिमक; आगंत की; हल्लेखोर. 
 
घुसखोरी स्त्री. अनहधकाराने, जबरदस्तीने आत प्रवशे करिे. 
 
घुसघुसिे अहि. उष्ट्मा भासिे, होिे. [क .] 
 
घुसडिी स्त्री. घ सडण्यार्ी कृती. पहा : घुसडिे 
 
घुसडिे  सहि. १. जोराने आत ख पसिे, हशरकाविे, घालिे. २. (गं्रथात, हलखािात पदरर्ा 
भाग) दडपून देिे : ‘झहद धमातील रीतीभातननी आमर्ा प ष्ट्कळ तोटा होत आहे हे अजात हलकें र् घ सडून 
द्यावें.’ – लोहटकेले ४·४०. ३. आडदाडंपिे, इजा होईल अशा रीतीने वापरिे, उपयोग करिे. ४.(मन ष्ट्य, 
जनावर इ. ना) दमविे; भ स्कट पाडिे; (प स्तके, कागद इ.) र् रगळून, र्ोळवटून जातील अशा तऱ्हेने 
वापरिे; र् थडा करिे. 
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 अहि. रेटून, जोराने आत हशरिे; (स्वतःला) जोराने आत ढकलिे. 
 
घुसडा प . १. ग धडा; झधगािा; द दचशा. (हि. माडंिे.) : ‘असे एकसारखे बोलत त्यानें आईच्या अंगार्ा 
घ सडा माडंला.’ – यख ५१. २. (वाईट रीतीने वापरलेल्या कपडे, कागद, प स्तके इत्याहदकारं्ा) र् थडा; 
र्ोळामोळा; द दचशा; रे्र्ा; र्ेंदा; ध डगूस; (मन ष्ट्य, जनावर इत्यादनर्ी) फार काम करून घेतल्याने िंालेली 
द दचशा; दामटी वळलेली ल्स्थती. 
 
घुसिी स्त्री. (गोट्यारं्ा खेळ) गोट्याचं्या खेळात हरलेल्या गड्ाला द्यायर्ी एक प्रकारर्ी हशक्षा. हहरे् 
कोपरघ सिी, पेरघ सिी व कानघ सिी असे तीन प्रकार आहेत. 
 
घुसिी स्त्री. आत घलण्यार्ी हिया; हशरकाव करिे. 
 
घुसिी स्त्री. र्श्ास कोंडिे. (हि. होिे) : ‘हनजस री बाळकावहर पडली । तेिें तेया घ सिी जाहाली ।’ – 
हिप . २६·१६. 
 
घुसिे हि. गवसिे, नेम धरिे : ‘ठि हन लाथ घातली कंबर घ सून । येवनूी सागंती लेकाला गाऱ्हाि ं।’ 
– एहोरा (वास देव) २८. 
 
घुसिे अहि. १. जोराने आत हशरिे; प्रवशे करून घेिे; दपटून हशरकिे; द गचम अशा स्थळी, गदीत, 
बळाने, य क्तीने प्रवशे करून घेिे. र्रं्  प्रवशे करिे. २. (ल.) (हक्क, अहधकार, आमंत्रि नसता जमातीत) 
आगंत काप्रमािे प्रहवष् होिे, हशरिे; आगंत क जािे. [सं. गवषेि] 
 
घुसपटिे पहा : घुसमटिे 
 
घुसपिी  स्त्री. ग ंताग ंत; गोंधळ; घोटाळा. (गो.) 
 
घुसपागोंधळ प . ग ंताग ंत; घोटाळा. 
 
घुसपाि प . (कान इ.) हपळण्यार्ी, हपरगळण्यार्ी हिया; कानाला खडा लाविे; प न्द्हा न 
करण्यार्ा हनश्चय. (गो.) 
 
घुसपूचे  अहि. ग ंतिे; गोंधळिे. (गो.) 
 
घुसमट स्त्री. १. र्श्ासहनरोध; जीव कोंडिे. २. पहा : घुसमड. ३. धादंल; कोंडमार; उलघाल; क र्बंिा 
: ‘तेर् पेलताना नाकी नऊ येत होते, घ समट घडत होती ।’ – गािे ४. 
 
घुसमटिी स्त्री. ग दमरिी; र्श्ासार्ा कोंडमारा. (गो.) 
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घुसमटिे अहि. १. दम कोंडल्यासारखे होिे; ग दमरिे; र्श्ासावरोध होिे. २. (ल.) कोंडमारा 
िंाल्याने, तोंड दाबनू ब क्कीर्ा मार अशी अवस्था िंाल्याने अगदी जेरीला येिे; कोंडमारा होिे; अडर्िीत 
सापडिे. ३. घ सडले जािे; अस्ताव्यस्त होिे; र्ोळवटून जािे; र् थडा होिे. 
 
घुसमटमार प . ग दमरिे; कोंडमारा; दम कोंडिे. (गो.) 
 
घुसमड  स्त्री. १. त डविी; ग धडा पाडिे; मदचन, र्ोळामोळा. २. ध डगूस; झधगािा; झधगामस्ती; 
धागंडझधगा. 
 
घुसमडिे अहि. घ सिे; हशरिे : ‘आईच्या क शीत घ समडून त्याचं्या गोहजरवाण्या हपलानंी त्यारे् 
अन करि केले.’ – व्यंमाक २. 
 
घुसमडिे पहा : घुसमाटिे १ 
घुसमाटिे, घुसमाडिे सहि. १. (एखाद्यार्ी) रग हजरविे; (एखाद्याला) जहमनीवर लोळवनू त्यार्ी 
गाते्र हशहथल करिे. (ना.) २. रगडिे; दडपिे : ‘म रगाळीता ंकान घ संमडीत सावधान ।’ – त गा ३२०६. ३. 
कोंडमारा करिे. 
 
घुसमारा प . फेकाफेक. 
 
घुसमांडिे सहि. कोंडमारा करिे. 
 
घुसिखाना प . १. स्नानगृह; न्द्हािीघर. २. खलबतखाना; एकातंार्ी खोली. [अर. घ स्ल = स्नान 
+ फा. खाना = घर.] 
 
घुसळखांब प . (ताक, दही इ.) घ सळण्यार्ी रवी दोरीने ज्या खाबंाला अडकवलेली असते तो 
खाबं; घ सळ्यासाठी उपयोगी खाबं. 
 
घुसळि  न. घ सळण्यासाठी भाडं्ात घातलेली दही, हवरजि इ. घ सळण्यार्ी हिया : ‘उठ नी 
प्रातकाळन गौळिी घ सळि घ सळीती ।’ – भज १०. 
 
घुसळिे  सहि. १. (दही इ. भाडं्ात घालून) रवीने जोरात हफरविे; मंथन करिे; ढवळिे. २, 
गदगदा जोराने हलविे; इकडून हतकडे ढकलिे. ३. (एखाद्याला) फार झकवा अवघड कामे सागंून दमविे, 
राबविे, बेजार करिे; जेरीला, हजहकरीला आििे; घाम काढिे. यार् अथी हाडे घ सळिे असाही प्रयोग 
आहे. [सं. घृष्] 
 
घुसळप न. १. घ सळण्यार्ी हिया. २. घ सळण्यारे् हवरजि. (कर.) पहा : घुसळि १. 
 
घुसळा प . १. घ सळून हनघालेला पदाथच. २. (घ सळून काढलेला) लोण्यार्ा गोळा, नवनीत. 
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घुसळीव  हव. घ सळलेला; मंथन केलेला. 
 
घुसा, घुस्सा प . १. राग; रागार्ी लहर : ‘मोठा घ सा येऊन…’ – मदरू १·१७. २. अढी; अवकृपा. 
[फा. घ स्सा] 
 
घुसा, घुस्सा प . ठोसा; ग िा; धपका; धक्का; तडाखा. [झह. घूसा] 
 
घुसाडिे पहा : घुसमाटिे 
 
घुसारा प . धडक (हि. करिे.) : ‘एखाद्या जनावराने जर घ सारा केलार् तर त्यार्ा पहहला धडका 
स्ट लावर बसिार.’ – वाघझसह ११३. 
 
घुसूप न. िं डूप. 
घुस्तांवचे सहि. पायानंी त डविे. (गो.) 
 
घुस्मारिे सहि. मारिे; घ समटून मारिे; ख दचळून ठार करिे : ‘येिें गोपाळें  र्ािूर घ स्माहरला ।’ – 
दाहव २०. 
 
घुळघुळ, घुळघुळा हिहव. पािंरिाऱ्या, िं ळिं ळिाऱ्या पाण्याप्रमािे झकवा हकिहकििाऱ्या 
घंटापं्रमािे आवाज करीत; घळाघळा; खळाखळा. [ध्व.] 
 
घुळघुळिे अहि. १. (पोट, पोटात) ग रग रिे; गडगडिे; घ ळघ ळ असा आवाज होिे. २. 
(हिंरपिाऱ्या पाण्याने) घ ळघ ळ असा आवाज करिे. ३. गडबडत, गडगडत लोळत जािे; घ ळत जािे. 
 
घुळिा प . नाकातील पडदा; घोिा; घोळ्या. 
 
घुळिे अहि. लोळिे; गडगडिे; गडगडत जािे; घरळिे; लोटत जािे. [सं. घ ण्, घूिच] 
 
घुळमडचे अहि. र्श्ास, दम कोंडल्याने ग दमरिे. (गो.) पहा : घुसमटिे 
 
घुळी हव. देवी (या रोगार्ा) प्राद भाव न िंालेला. – (तंजा.) 
 
घुळी प . १. देवाला सोडलेला बैल; पोळ; साडं (हा नेहमी मोकळा हफरत असून ह्याच्याकडून 
कोितेही काम करून घेत नाहीत). (हि. सोडिे.) : ‘तरुण्याच्या मदें न मानी कोिासी । सदा म सम सी घ ळी 
जैसा ॥’ – त गा ३१७४. २. (ल.) हरकामटेकडा, खाऊनहपऊन माजलेला मािूस; पोळ. [का. ग ळी. सं. 
(गौ) गहल.] 
 
घळूमुळू (करिे) काकू (करिे); एखादी गोष् करण्याबिल हनरूत्साह दाखहविे : ‘आधी घ ळूम ळू घ ळूम ळू 
करतील…’ – रैत १२९. 
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घंुग प . भ गंा; भ्रमर : ‘तळ्यातं म्हैस बसली होती. हतच्या झशगात घ ंग होऊन धाकटा म लगा जाऊन 
बसला.’ – मसाप १·२·२२. [ध्व.] [सं. ङ ] 
 
घंुगट, घंुगुट, घंुगूट प . डोक्यावरून, तोंडावरून आच्िादनाथच घेतलेले वस्त्र, कपडा; ब रखा. 
(वा.) घंुगटमंुडी घाििे – तोंड िंाकिे. [झह. घ ंघट] 
 
घंुगरटे न. हर्लट; मच्िर; कें बरे; डास. पहा : घंुगरूट 
 
घंुगरा प . एका टोकाला घ ंगरू बाधंलेली काठी. हहर्ा ताल धरण्यासाठी उपयोग होतो. (ना.) 
 
घंुगरू  न. रेशमार्ी एक जात. 
 
घंुगरू, घंुगर प . न. घागरी. हा धातूर्ा, पोकळ असून आत खडा घातलेला असतो, त्याम ळे आवाज 
होतो. ह्यार्ा आकार करवंदाएवढा गोल असतो. याच्या वरच्या बाजूला दोरा ओवण्याजोगी कडी, नाक 
असते. [झह. घ ंघरू] 
 
घंुगरूट, घंुगुरटे, घंुगुरगडे, घंुघुरट, घंुघुरडे, घंुगडे न. १. हर्लट; मच्िर; कें बरे; (लहान) 
डास : ‘घ ंगडी म्हिती आम रे् घर । हनश्चयेंसी ॥’ – दास १·१०·४१. २. (ल.) लहान म लगा; अगदी लहान व 
अशक्त मन ष्ट्य; क्ष र मािूस. [क. ग ंग रू = माशी] 
 
घंुगस प . तटबदंी असलेल्या शहराच्या, गावाच्या वेशीबाहेर असिारा कोट, बाह्यकोट. 
 
घंुगार प . कोिताही पदाथच हवशषेतः मासं इ. मऊसर हशजल्यावर खाली उतरून थंड होऊ देतात. 
थंड िंाल्यावर त्यारे् कोंडाळे करून त्यात एक हनखारा ठेवतात आहि त्यावर तूप ओतून लागलीर् भाडं्ावर 
िंाकि ठेवतात. या कृतीला घ ंगार असे म्हितात. [हि. देिे] 
 
घंुगुटपट प . ब रखा; ब रख्यारे् वस्त्र. 
 
घंुगुर पहा : घंुगरू : ‘होती नाद हनघे स मंज  हलती जन काहंर्र्न घ ंग रें ।’ – कमं. २·६८. 
 
घंुगुरकेश प . (अव.) क रळे केस. 
 
घंुगुर, घंुगुरुडा, घंुगुरडे, घंुघुरडा, घंुघुरूडा, घंुघुरूडे पहा : घंुगरटे : ‘घ ंग रडा ऐसे वदन । म्हिे पवचत 
सगळा ग्रासीन ।’ – ३५·१०·९. 
 
घंुगुरवाळा प . घ ंगरू, घागऱ्या लावलेला (लहान म लाच्या पायात घालायर्ा) वाळा : ‘वाजवरे 
बाळा । वेल्हाळा । रुमिं म घ ंग रवाळा ।’ – वाग्वैजयंती. 
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घंुगैरा प . काळा, ताबंडा भ गंा. (ठा.) 
 
घंुघरट, घंुघरुट पहा : घंुगरटे 
 
घंुघाट, घंुघाटी प . स्त्री. घ बडारं्ा आवाज; घ त्कार : ‘हदवाभीतारें् घ ंघाट ।’ – म आहद ३६·५८; ‘िूर 
र्श्ापदारं्ी दाटी । हदवाभीतारं्ी घ ंघाटी ।’ – भाराबाल १२·६३. [ध्व.] 
 
घंुघातिे अहि. (घ बड इत्याहदकानंी) आवाज करिे; घंू घंू असा आवाज करिे; ग िग ििे : ‘जैसे सवच लोक 
हनजहलया । उलूक उठे घ ंघात  ।’ – हंको. [ध्व.] [सं. घ ] 
 
घंुघुर, घंुघुरटे, घंुघुरडे, घंुघुरडा पहा : घंुगरू, घंुगरटे 
 
घंुघुरदा प . घों घों असा आवाज करिारा भ गंा, भ्रमर, भोवरा. [ध्व.] 
घंुघूर पहा : घंुगुर, घंुगरु 
 
घंुघूर प . फ लार्ा कादंा; घागंूड. 
 
घंुची स्त्री. खोळ : ‘हसदूने मेिकापडार्ी घ ंर्ी अंगावर घातली.’ – जाि ३२. 
 
घंुबड स्त्री. गदी; िं ंबड. (बे.) [क. ग ंप .] 
 
घंुबरडा  प . १. कब तरारं्ा घंू घंू असा आवाज; कब तरारें् घ मिे. २. (ल.) गोंगाट; कलकलाट 
(म लारं्ा – खेळण्याच्या वेळेर्ा). (हि. घालिे, करिे.) 
 
घंुवचे अहि. स्वतः भोवती हफरिे राहिे; गरगर हफरिे; झिंगिे. (गो.) 
 
घंुवळ स्त्री. भोवळ; घेरी; र्क्कर. (गो.) 
 
घंुवळचे  अहि. घेरी, र्क्कर येिे; मस्तकात भ्रमि होिे. (गो.) 
 
घू 
 
घूक प . घ बड; हदवाभीत : ‘देते परघूकाते स हृदब्जारें् प्रभाकर दरा जे ।’ – मोरोि १२·२५. [ध्व. 
सं. घूक] 
 
घूकदृणष्ट, घूकदृष्टी स्त्री. (घूक म्हिजे घ बड हे हदवसा डोळे पूिच उघडत नाही व हकलहकले करून 
पाहते यावरून) डोळे अधचवट हमटून पाहिे. [सं.] 
 
घूट प . घोट. (िंाडी) 
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घूट, घंूट हव. लठू्ठ व ठेंग;ू धष्प ष् आहि ब टका. (को.) 
 
घूड प . १. घोस; प जं; प जंका; घड; ग च्ि. २. काप इ. दाहगन्द्यानंा लावतात तो मोत्यारं्ा घोस, 
िं बका. ३. घ मट; मनोरा; डेरा (गो.) [क. ग ड ] 
 
घूड न. कोंबड्ा िंाकून ठेवण्यार्ी मातीर्ी घ मटी; कोबड्ारें् ख राडे. (कर.) [क. ग ड ] 
 
घूड न. किसासकट पेंढ्यारं्ी टोके उभी करून लावलेली रास. (बे.) [क. ग ड ] 
 
घूि प . लाकूड, धान्द्य वगैरे पोखरिारा हकडा. [सं.] 
 
घूत्कार प . घ बडार्ा आवाज. [ध्व.ं] 
घूम प . डोळ्याच्या पापिीच्या आतील बाजूला होिारा रोग; (सामा.) ख परी घ मड. (हि. येिे. 
फ टिे, होिे.) 
 
घूम प . हरलेल्या गड्ाच्या भोवऱ्याला पाडलेला खोर्ा. [क. ग म्म  = मारिे] 
 
घूम प . घूमपेंढीच्या खेळातील व आट्यापाट्यामधील एक पाहरभाहषक शब्द. [क. ग म्म  = मारिे] 
 
घूम प . (कवायत) अधचर्क्कर मारिे. [सं. घूण्च] 
 
घूमजाव  प . १. कवायतीतील एक ह कूम. हा ह कूम हमळाल्यास ज्या हदशलेा आपले तोंड असेल 
हतच्या हवरुद्ध हदशलेा ते करिे. २. बदल. 
 
घूय घाििे म लारं्ा एक खेळ. यात एखाद्या म लाला कोंबळ्याखाली िंाकून त्याला डहाळ्यानंी 
िंोडपतात. त्याम ळे त्याला राग येऊन तो सवगंड्ाला पकडायला धावतो. (क .) 
 
घूर प . माशार्ी एक जात. (गो.) 
 
घूिय हव. १. ध ंद; मस्त; माजलेला : ‘अहंमहामदें उन्द्मत झ पूिच । देह तारुण्यें अहत घूिच ।’ – एभा ३·५१७. 
२. भ्रमिारा; घ मिारा. [सं.] 
 
घूियन न. गरगर हफरिे; पहरभ्रमि करिे; फेर, हगरकी घेिे, भोवडंिे. [सं.] 
 
घूियन अक्ष (भौ.) एखादी वस्तू ज्या भोवती हफरते तो अक्ष, आस. 
 
घूियनकें द्र न. (यंत्र.) र्िाकार गतीर्ा कें रझबदू. 
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घूियनणत्रज्या स्त्री. (यंत्र.) हगरक्या घेिाऱ्या वस्तंूरे् कें रातंर. 
 
घूियना स्त्री. भ्रमार्ी अवस्था. 
 
घूियवात  प . र्िवात. 
 
घूर्णित हव. १. गरगर हफरवलेले; भ्रमहवलेले; भ्रमि करायला लावलेला. २. (ल.) बेसावध; मूल्च्िचत; 
ध ंद : ‘एकें  घूर्मितें सावधें ।’ –्ा ११·१२६. 
 
घूर्णितकरि न. (नृत्य) उजवा हात बाजूला करून वाटोळा हफरविे, डावा हात दोहलत करिे, 
पायारे् स्वल्स्तक करून त्या स्वल्स्तकातूंन पाय दूर करिे हा प्रकार. [सं.] 
 
घूि प . एक प्रकारर्ा नरभक्षक वन्द्य राक्षस : ‘तो काहन घूल झकवा सैतान नव्हता.’ – वज्राघात ११०. 
 
घूि स्त्री. (गो.) पहा : घुिा 
 
घूस स्त्री. १. उंदराच्या जातीर्ा पि उंदरापेक्षा मोठा प्रािी : ‘का ंन सदन बाधंाव ेकन त्यातं प ढें हबळें  
कहरल घूस ।’ – मो स्फ ट आया २ (नवनीत) २५४. २. (उप.) अहतशय काळ्या विार्ी स्त्री. (वा.) घुशीचा 
सापळा – (ल.) एखाद्याला पेर्ात आिण्याकरता रर्लेला डाव, व्यहू. 
 
घूस स्त्री. पाखडताना धान्द्यातून हनघिारे, उडिारे भ सकट; माती इ. (क . गो.) 
 
घूसखोर पहा : घुसखोर 
 
घंू घंू उद्गा. घ बडार्ा आवाज, ओरडिे : ‘क ं भकिाच्या घरावरी । हदवाभीत घंू घंू करी ।’ – बाल ७·६·२. 
भ गें, माशा इत्याहदकारं्ा आवाज. [ध्व.] 
 
घृ 
 
घृिा स्त्री. १. वीट; हतरस्कार. २. दया; करुिा. [सं.] 
 
घृिास्पद हव. कंटाळा, वीट येण्यासारखे; हकळसवािे; हतरस्करिीय. 
 
घृिी हव. दयाळू; कृपावंत; दयारच; मायाळू; कनवाळू; करुिाशील. [सं.] 
 
घृत न. तूप; आज्य : ‘अथवा इंहरयें आहि प्राि हेहर् य्ोपर्ारभरि । अ्ान घृत ॥’ – ्ा ९·२४०. 
[सं.] 
 
घृतकुमारी स्त्री. कोरफड; क मारी; क वारकाडें; क वारी. [सं.] 
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घृतकुल्ल्या मधुकुल्ल्या स्त्री. १. (त पारे् पाट व मधारे् पाट) तूप व गोड पदाथच यारं्ी र्गंळ, रेलरे्ल, 
समृद्धी. २. (ल.) हमष्ान्नारे् स ग्रास व र्मर्मीत भोजन : ‘प रािारं्ा हशमगा जेव्हापासून स रू िंाला व भटाचं्या 
घृतक ल्या मध क ल्या देशातं प्रवृत झ िंाल्या तेव्हापासून… कौशल्य र्ट सारें पार वाहून गेलें .’ – हन. [सं.] 
 
घृतधेनु, घृतधेनू स्त्री. त पाच्या गोळ्याला गाय समजून पूजा करून ब्राह्िाला दान करायर्ा गोळा. [सं.] 
 
घृतबुणद्ध, घृतबुद्धी स्त्री. ब द्धीर्ा जडपिा; मंदब द्धी; जडब द्धी; ब द्धीर्ी ग्रहिशक्ती तीव्र नसिे. 
(पाण्यात त पार्ा थेंब हथजतो झकवा फार हळूहळू पसरतो यावरून). 
 हव. मंदब द्धीर्ा; तल्लख ब द्धी, ग्रहिशक्ती नसिारा. [सं.] 
 
घृतणवपाक प . (रसा.) तूप खतखतिे, फसफसिे, रासायहनक प्रहिया होिे : ‘साखरेर्ा 
द ग्धहवपाक व नंतर घृतहवपाक होऊं देऊन…’ – सेंप . २·५·४. 
 
घृतश्राद्ध न. तीथचयात्रा करण्याच्या उिेशाने घराहून हनघताना करायरे् श्राद्ध. यातील म ख्य रव्य 
घृत (तूप) असते म्हिून याला हे नाव आहे. [सं.] 
 
घृतस्नानी हव. पानावर तूप वाढल्यानंतर स्नान करिारा; स्नान केल्याबरोबर खायला बसिारा; 
जेवि तयार होईपयंत स्नान न करिारा. 
 
घृताम्ि न. (रसा.) गाईच्या लोण्यात असलेले एक अम्ल. कॉडहलव्हर ऑईल तसेर् द सऱ्या काही 
प्रकारच्या र्रबीत व काही उहद्भज्ज कोटीतही हे सापडते. 
 
घृष्ट हव. घासलेले; र्ोळलेले; घषचि पावलेले. [सं.] 
 
घृष्टति न. घोड्ाच्या पायाला होिारा एक रोग. हा घोड्ाच्या ख रारें् तळव ेअहधक घासले गेल्याने 
होतो. – अर्श्प २·३८. 
 
घृणष्ट, घृष्टी स्त्री. १. घषचि; घासिे : ‘का दोहन काष्ठाहर्ये घष्ी । माजन वल्न्द्ह एक उठी ।’ – ्ा 
१८·११५९. २. (ल.) संसगच; स्पशच; सहवास; संघटन; घसट : ‘काय हद्वज  अंत्यजघृष्न । अंत्यज  नोहें ॥’ – 
्ा. १७·५१. [सं.] 
 
घृष्िेश्वर प.ृ बारा ज्योहतहलंगापैकी एक. 
 हव. (ल.) मंद ब द्धीर्ा; बर्थ्थड; दगडोबा. [सं.] 
 
घे 
 
घेऊघेवडी स्त्री. लोभी, खादाड स्त्री. 
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घेऊ देिे या शब्दसंहतीर्ा उपयोग पूवचकालवार्क धात साहधतानंा जोडून करतात. अशा वेळी त्यार्ा 
अथच एखाद्याला एखाद्या हियेर्ा हवषय, त्या हियेच्या अधीन होऊ देिे झकवा एकाद्याने स्वतःकहरता एखादी 
गोष् करिे असा होतो. 
 
घेऊपाशेरी स्त्री. १. द सऱ्यापासून हवकत घेताना द कानदार वापरतात ते पार् शरेारें् माप. हे 
सवचसाधारि मापापेंक्षा झकहर्त मोठे असते. २. (ल.) अयोग्य, अन्द्याय्य लोभीपिा; अनीहतमूलक लोभ. 
 हव. द सऱ्यारे् हजन्नस गैरवाजवीपिे, ज लमाने लाटिारा, लाटण्यार्ी इच्िा धरिारा; द वृचत झ 
लोभी. 
 
घेऊ पासरी, घेओ पासरी, घेऊबा, घेओबा हव. नेहमी द सऱ्यापासून घेिारा; उसने काढिारा, परंत  
द सऱ्याला कधी देण्यार्ी, उसने देण्यार्ी सवय नसलेला (मन ष्ट्य); अप्पलपोट्या; स्वाथी. 
घेगा, घेघा, घेंगा, घेंघा प . १. एखाद्याला काही काम करायला प्रवृत झ करण्यासाठी त्याला सवांनी 
हमळून हदलेली उठाविी, उते झजन, नेट. (हि. करिे.); ढोकिे. २. (एखाद्या हवरुद्ध उठलेले) काहूर; हगल्ला; 
ओरड; गवगवा. (हि. करिे.) ३. (एखाद्या कामात, उद्योगात केलेला) जोरार्ा व हनधारार्ा नेट, प्रयत्न; 
हल्ला; गदी; र्ढाई. पहा : एिगार. ४. (एखाद्या कामार्ी) तातडी; घाई; हनकड. ५. हनकरार्ा हट्ट. (हि. 
होिे.) 
 
घेगाटिे  अहि. रेकत बोलिे; दरडावनू बोलिे; घेंगाविे. (व.) 
 
घेघाट प . हाकाहाक; घे घे असे ओरडिे. 
 
घेघाि अ. भरपूर. (व.) 
 
घेघे स्त्री. १. नेटार्ा प्रयत्न; जोरार्ा, हनकरार्ा हल्ला; घेगा. २. लढाईच्या वळेी हल्ला करताना 
आवशेाने (‘हा वार घे’ अशा अथी) योदे्ध हा शब्द उच्चारतात : ‘तोंडानें बोल हन घे घे ।’ – संग्रामगीते ७६. 
[घेिेरे् हद्व.] 
 
घेघेमार  प . १. हनकरार्ा, नेटार्ा, जोरार्ा एकहत्रतपिे प्रयत्न, हल्ला; र्ोहोकडून अनेकारं्ा 
पराकाष्ठेर्ा प्रयत्न. २. (ल.) हातघाईर्ी लढाई (कारि अशा वळेी घे, घे, मार, मार अशी वीरश्रीर्ी भाषा 
र्ालू असते. ३. दािादाि (हि. होिे). 
 हिहव. घाईने; उतावीळपिाने; मागेप ढे न पाहता; हवर्ार न करता. 
 
घेटा प . बोकड; एडका; मेंढा : ‘हशकारी संबधंात प्राथहमक व्यवस्था करण्यासाठी पाठवलेल्या 
अमलदारासं पाडे, घेटे हमळवनू देण्यासाठी…’ – झसहारे् व वाघारे् हशकारीसंबंधी हनयम. (बडोदे) [झह. घे] 
 
घेटाघेटी स्त्री. म लारं्ा एक खेळ. 
 
घेटी स्त्री. बकरी; कोकरू. [ग .] 
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घेटुळी, घेटोळी स्त्री. (वै.) एक प्रकारर्ी औषधी वनस्पती. हहला प ननचवा असे म्हितात. पाढंरी व काळी 
असे हहरे् दोन प्रकार आहेत : ‘पोट फ गण्यार्ी व्यथा असिारानंी घेटोळी झकवा खापरीर्ी भाजी खावी.’ – 
हनजी ५७. 
 
घेटो प . (राज्य.) १. शहराच्या ज्या भागात ज्य ूलोकानंा सक्तीने ठेवले जात असे तो भाग झकवा 
वस्ती. २. कोित्याही वाहंशक झकवा सासं्कृहतक अल्पसंख्याकानंा सक्तीने वस्तीसाठी राखून ठेवलेला भाग. 
[इं.] 
 
घेिी स्त्री. १. घेिे; ग्रहि करिे; स्वीकार : ‘अहो प्रत्यक्षाहद प्रमािन । कीजे जयार्ी घेिी ।’ – अमृ. 
७·४२. २. (गहंजफारं्ा खेळ) दशावतारी गंहजफातील एक पाहरभाहषक सं्ा; ज्या गड्ाकडे राजा असून 
वजीर नसेल त्यार्ा वजीरवाल्या इसमाकडून डाव घेण्यार्ा हक्क. ३. (लग्नातं) द सऱ्या पक्षाकडून घ्यायर्ी 
रक्कम, हजनसा इ.; करिी, ह ंडा. [सं. ग्रह] 
 
घेिे सहि. १. स्वीकारिे; प्रवशे देिे; अंगीकारिे; आपल्या हातात येईलसा करिे : ‘त्यात घेऊं ये 
हतत कें  घ्याव े।’ – दास १५·९·३२. २. धरिे; पकडिे; हहसकिे; िंोंबाडिे : ‘जे घेय हातन बरवी हवपरं्ी ।’ – 
सारुह १·२. ३. लागिे बसिे; हमळिे (मार इ.). ४. समाहवष्, प्रहवष्, अंतभूचत करिे; आत येऊ देिे. ५. 
कवटाळिे; कैवार घेिे; पत्करिे; उर्लिे (पक्ष, बाजू, धमच इ.). ६. कबलू, मान्द्य करिे; मान्द्यता, संमती, 
अन मोदन देिे; ग्राह्य समजिे. ७. योग्यता, झकमत जाििे (ग िारं्ी); आदरिे; र्ागंले लेखिे (ग िाबंरोबर 
उपयोग). ८. हस्तगत करिे; हमळविे; पैदा करिे; शोधून हमळवनू आििे; संपादन करिे (खबर, बातमी, 
र्ाहूल, पायरव). [सं. ग्रह] 
 
घेिे सहि. १. समजिे; मानिे : ‘ये द जे नाहनहर् घेई । सवचत्र मी गा ॥’ – ्ा १५·४११. २. ऐकिे : 
‘वाक्य घेऊहन हरुषली आई ।’ – दाहव १६०. 
 
घेिे सहि. १. मनात आििे, बाळगिे, ठेविे (शकंा, संशय, हतरस्कार इ.) : ‘मागे हासंहत गौळिी 
हहरप ढें ह्या घेतलीसे भ्रमें ।’ – आकृष्ट्ि ३८. २. आहवभाव आििे, पाघंरिे; लटके धारि करिे (वडे, सोंग 
इ.). 
 
घेिे सहि. १. म कविे; हरि करिे; नाश करिे; ब डहविे (प्राि, शील इ.). २. िाटिे; तोडून टाकिे; 
कापिे. 
 
घेिे सहि. लागिे; आवश्यकता असिे; खर्ी पाडिे; खपविे; आटविे; खािे (वेळ, स्थळ, शक्ती). 
 
घेिे सहि. खडकाविे; खडसिे; ठोक देिे; मारिे. 
 
घेिे सहि. हवहशष् आर्रि, वतचन, कृती करिे. उदा. शोध, वाद, गाठ, लढाई, माप घेिे. 
 
घेिे सहि. हाताने देिे; उर्लून देिे; जवळ नेिे. ह्या अथी नेहमी आ्ाथीर्ा प्रयोग होतो. 
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घेिे सहि. जोडिे; हमळहविे; स्वतःवर आििे; ओढवनू घेिे (उपहास, झनदा, मार); हवषय होिे 
(झनदा, मार इ. र्ा). 
 
घेिे सहि. पलीकडे जािे; ओलाडंिे (डोंगर, हवहशष् ल्स्थती); संपहविे; शवेटास नेिे; हसद्धीस नेिे 
(प्रवास, मजल इ.). 
 
घेिे सहि. १. जोडिे; सामील करिे; वाढहविे. २. स्वतःला जोडिे; जडवनू घेिे; लावनू घेिे (सवय, 
खोड, व्यसन). 
घेिे सहि. आििे; घालिे; माथी मारिे; अंगाला हर्कटहविे (आरोप, आळ, बालंट, त फान). 
 
घेिे सहि. १. (एखाद्या वस्तूने द सऱ्या वस्तूर्ा स्वतःवर) पहरिाम होऊ देिे; हवकार पाविे; पहरिाम 
लागू करून घेिे. २. जवळ येऊ देिे, पाजिे. (गाईने वासराला) 
 
घेिे सहि. मारिे; बळी घेिे; नाश करिे. 
 
घेिे सहि. स्थापिे; ठेविे; आदराने स्पशच करिे : ‘येऊहन त जजवळन । र्रि घेहतल तव भाळन ।’ – 
रत्न १७. 
 
घेिे अहि. जािे; पळून जािे; एखाद्यार्ा आश्रय करिे. 
 
घेिे अहि. वळिे; कल होिे; एखादी गोष् करायला तयार होिे (मन इ. नी) : ‘त्याम ळें  ह्यार्ा शब्दशः 
अथच करण्यास मन घेत नाहन.’ – मसाप. २·११७. 
 
घेिे अहि.  (भय, रोग, मोह इ. काचं्या) ताब्यात जािे; (ज्वर, भय मोह, द खिे इ. कानंी) घेरले जािे; 
व्यहथत होिे : ‘आहि तेिें आप लेपिारे्हन मोहें । त म्ही संत घेतले असा बह वें ।’ – ्ा ९·१७. 
 
घेिे सहि. (ब हद्धबळारं्ा खेळ) एकाने द सऱ्यारे् मोहरे मारिे. हकत्येक वेळी हियापदाच्या प ढे घेिे यारे् 
रूप मनसोक्तपिे लावतात. अशा हठकािी ते कारक हा हियेर्ा कता आहे असे दाखहवते; तर काही हठकािी 
शब्दावर जोर देण्याकहरता त्यार्ा उपयोग करतात. हवशषेतः कत्याहवषयी जोराने बोलायरे् असल्यास 
हियापदाला जोडून घेिे यार्ा प्रयोग करतात. परंत  सामान्द्यतः अशा वाक्यरर्नेने हवशषे अथच ध्वहनत होत 
नाही व वाक्य र्ागंल्या रीतीने प रे करण्यातर् केवळ यार्ा उपयोग करतात. जसे : – पोराने हात पोळून 
घेतला. काही वळेा एखादी हिया आटोपून, उरकून टाकिे या अथी पूवचकालवार्क धात साहधतास घेिे हा 
शब्द जोडतात. उदा. स्नान करून घ्या, मी भात हशजवनू घेतो, हे त म्ही मनावर घ्या. इ. 
 
घेिे सहि. (घेिे ह्या हियापदारे् हनरहनराळ्या संबधंात अनेक प्रयोग होतात. उत्पादन–घर–
र्ालीवर–जागा–शवेट–तोंडीवर–त्वरेवर–घाव–परीक्षा–पाठ–रान इ. अनेक शब्दानंा जोडून घेिे या 
हियापदार्ा होतो. त्यार्प्रमािे देिे, टाकिे, मारिे, घालिे व पाडिे या धातंूप्रमािे अनेक धात साहधतानंा 
जोडूनही घेिे शब्दार्ा प्रयोग करतात. उदा. आटोपता घेिे, आखडता घेिे, काढता घेिे. र्श्ास, रजा, सूड 
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इ. शब्दानंा जोडूनही घेिे या हियापदार्ा उपयोग होतो. हशवाय उपयोग करिे, हगळिे, सहन करिे, सोसिे 
(रोग, व्यसन इ.) जडवनू घेिे इ. अनेक अथच होतात. 
 
घेिे न. लूट : ‘… तह केला कन जे घेिे येईल. त्यात पायनच्यार्ा येक हवभाग व स्वारारें् दोन हवभाग.’ 
– पे ३३·१३२. 
 
घेिे न. उसनी हदलेली, परत यायर्ी रक्कम, प्राप्ती, पहा : घेिे देिे 
 
घेिेकरी, घेिेदार हव. १. सावकार; धनको; कजचदार. २. काही काम न करता पोटभर खाण्यास 
हमळण्यार्ा हक्क सागंिारा (नातलग, आजारी नोकर). 
 
घे–दे स्त्री. १. अटी तटीरे् भाडंि; हातघाई : ‘ऐसी घे–दे होताए ।’ – लीर्उ १२६·२. २. शाल्ब्दक 
िंटापट : ‘पहंडत केसोबास… सकाळनहर् घे–दे म्हिौहन थोरें हज्ासा करी होते.’ – स्मृस्थ. १२४. 
 
घेिेदेिे न. १. उसने देिे व घेिे; देवघेव; परस्पर व्यवहार (एखाद्याशी करण्यार्ा) : ‘मग स खान भतूीर्न 
घेिन देिन । मंदावो लागली ॥’ – ्ा १६·१२. २. व्यापार; दळिवळि; उदीम. 
 
घेतिे सहि. स्वीकारिे; पत्करिे. [सं. ग्रह्] 
 
घेता, घेधा हव. घेिारा : ‘जे म क टहर् वृथा नटहत घेते ।’ – मोआश्रम ४·२४. 
 
घेतादेता हव. १. नेहमी पैसे उसनवार, कजाऊ घेऊन वळेच्या वळेी फेडिारा; कजाच्या बाबतीत 
र्ोख व्यवहार करिारा; नेहमीरे् हगऱ्हाईक. २. (यावरून) शजेारधमारे् दळिवळि ठेवण्यार्ा स्वभाव 
असिारा. 
 
घेतादेता हिहव. (व्यापारात) शवेटी नक्की ठरवण्याच्या वळेी; देवघेवीच्या रदबदलीच्या शवेटी; 
प्रत्यक्ष देवघेवीच्या वेळी; झकमत ठरवनू खरेदी करायच्या वळेी. 
 
घेताविा हव. घेण्याकडेर् प्रवृत झी असलेला. 
 
घेते न. अंतःकरि. 
 
घेपिे सहि. (कमचिी) घेिे; ग्रहि करिे : ‘तंव आप हलये पळन हात । घेपहतही ।’ – अमृ २·१८. [सं. गृभ्] 
 अहि. घेतले, ग्रासले जािे; वढेले जािे : ‘तो कामनामात्रें न घेपे ।’ – ्ा ३·७१. 
 
घेपाट प . (एखाद्या गोष्ीसाठी एखाद्यार्ा) हट्ट; एकसारखे पाठीस लागिे. (हि. घेिे.) (व.) 
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घेपु देपु, घेपो देपु, घेपो देपो  प . १. ज्यापासून काही लाभ नाही असे उसनवार घेिे – 
देिे; हबनव्याजाने पैसे देिे : ‘सट्टाबट्टा कहरसी गड्ा रे घेप देप  नाना ।’ – देप २१३. २. (सामा.) हफरून 
हफरून केलेली व त्रासदायक अशी देवघेव. 
 
घेमार पहा : घेघेमार : ‘घेमार स रू जे िंाली ।’ – संग्रामगीते १३५. 
 
घेमारगदी स्त्री. घनर्क्कर; अहतशय गडबड : ‘पि अशा घेमारगदीत तसें करण्यास फारर् थोडी 
सवड सापंडते.’ पालच  १००. 
 
घेमाणर स्त्री. ‘घे’ आहि ‘मारी’ – या दोन रिगजचनारें् मीलन : ‘घेमाहर भतूावळी ।’ – गरा १०४. 
 
घेर, घेरा प . १. एखाद्या वस्तूच्या एका झबदूपासून हनघून हतच्याभोवती हफरत प न्द्हा त्यार् झबदूला 
येईपयंत होिारे हतरे् अंतर. २. पहरघ; फेर; वढेा; मंडल. ३. (अंगरखा इ. वस्त्रारं्ा) घोळ, पालव, िंोळ, 
पदर. ४. शेंडीभोवती राखलेले केसारें् वत चळ; संजाब. ५. क ं पि; वई; आवार. ६. हवळखा; पकड. [सं. ग्रह, 
झह.] (वा.) घेरात घेिे – जाळ्यात धरिे; भ रळ घालिे : ‘त्याच्या घरी राहून अंजीने त्याला घेरात घेतले 
होते.’ – बनगर. १०९. 
 
घेरिी हव. आकाशात मंडले करिारी, घेरे घालिारी कब तरारं्ी एक जात : ‘पत्रें सादर जाती त्यातं 
आ्ा कन घेरिी खब तरे खामखा मेलवनू पाठहविें.’ – पेद २८·२५. 
 
घेरिी स्त्री. वढेा; हवळखा; घेरा : ‘कालभ जगाहवआं घेरिी । तैहसआ हदठन डंहकती काहमनी ।’ – दाव 
४४९. 
 
घेरिे उहि. १. सवच बाजंूनी वढेा देिे; वषे्िे; गराडा घालिे : २. (एखाद्याला) संकटात गोविे; पेर्ात 
आििे; कर्ाटीत पकडिे : ‘हा कोि घ टमळतो आहे येथे? स्वारीत घेरलें  पाहहजे.’ – प ण्यप्रभाव. ३. (ताप, 
भकू, िंोप इ. नी.) पिाडिे, व्याकूळ करिे, ग्रासिे. [सं. हघर्] 
 
घेरदार हव. १. मोठा घेर, परीघ असलेला. २. मोठा घोळ, संजाब, फेर असलेला (अंगरखा इ.) : ‘बारा 
हजारानंा केसरी िंगा । घेरदार बारा हजार ।’ – ऐपो ४४. ३. मोठा घेरा असलेली (शेंडी). 
 
घेरना प . भोवरा; आवतच. 
 
घेरणविे सहि. (हकत झा, वळि, अक्षरे इ.) कोरड्ा लेखिीने हगरहविे; वळहविे; हकत्त्यावरून लेखिी 
हफरहविे. 
 
घेरा प . पहा : घेर. १. डोंगरी हकल्ल्याच्या भोवतालर्ा तीन र्ार कोस घेरार्ा प्रदेश, प्रातं. २. एक 
वाद्यहवशषे. हे मोठ्या डफासारखे असते. [सं. ग्रह्] 
 
घेरा प . पेर्; गोता; अडर्ि; कर्ाटी. 
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घेरा प . तीरार्ा एक प्रकार. यारे् पाते रंुद असते. 
 
घेराओ पहा : घेराव 
 
घेराघेरी, घेरघर स्त्री. १. गहनमी लढाई. २. वढेा : ‘मोगल फौजा र्हूकडून उतरऊन घेराघर केला आहे.’ 
– पेद २०·८६. (हि. करिे.) [घेरिेरे् हद्व.] 
 
घेराव प . असंत ष् कामगार, नोकर, हवद्याथी इत्याहदकानंी आपल्या तिारनर्ा हवर्ार व्हावा म्हिून 
अहधकारी, अध्यापक इत्यादनभोवती जमा होऊन त्यानंा वढेा घालिे, इकडेहतकडे जाऊ न देिे : ‘हप्रल्न्द्सपॉल, 
व्हाइस र्नॅ्द्सेलरला घेराव करा.’ – पेआ १६५. 
 
घेराव प . सम दाय; घेर; दाटी : ‘र्ीड व देवदाराच्या भव्य वृक्षारं्ा घेरावा अन पम िाया हवस्तारीत 
होता.’ – हहप्र ७०. 
 
घेरी स्त्री. र्क्कर; भोवळ; मूच्िा; भोवडं; अंधेरी; िंीट. (हि. येिे.) 
 
घेरी स्त्री. मोठा डफ : ‘घेरी वैहरहवदारिा ।’ – गरा १०२. 
 
घेरू प . १. हकडलेल्या लाकडातून पडिारे भसू. पहा : घरू २. न िंाडलेल्या झभतीवर, िपरावर 
लागलेली कोहळष्के, जळमटे; घेरोसा. (को.) 
 
घेरेदार, घेरेबाज  हव. गोल; मोठा घेर असिारा; मोठा वाटोळा आकार असलेला. ‘त्याहून 
काकिभर अहधक खबरदारी असल्या घेरेबाज पगडीवाल्यास घ्यावी लागते.’ – आलेसं २५५. 
 
घेरोसा प .  : पहा : घेरू २, घरोसा 
 
घेऱ्या प . स तळी तयारी करताना हतला पीळ देिारा मन ष्ट्य. 
 
घेिगटिे सहि. गागंरून टाकिे; गोंधळात टाकिे : ‘शभंर जिानंी शभंर प्रश्न हवर्ारून त्याला 
घेलगटलं.’ – वळीव ७४. 
 
घेिचोद्या हव. (अहशष्) मूखच; मठ्ठ; घोडर् का करिारा; अश ढ्ढाळ; हवसराळू; हनष्ट्काळजी; 
वडेिंवा. (को.) 
 
घेिाशेट प . (उप.) १. अहत हव्यास असलेला मूखच, हर्वट मन ष्ट्य. २. उलाढाल्या व्यापारी. ३. 
अधचवट, बावळट मन ष्ट्य. [सं. गृहीत] 
 
घेव प . (एखाद्यापासून) घ्यायर्ा, यायर्ा हजन्नस, पैसा इ. घेिे. (क .) 
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घेव हव. घेण्याजोगे : ‘घेव ये तेंहर् घ्यावें । घेव न ये तें साडंावें ।’ – दास ११·४·२४. 
 
घेवडा प . १. एक वेल. याला वालार्ा वले असेही म्हितात. २. (सामा.) या वलेार्ी शेंग. हहला 
घेवडी, घेंगडी असेही म्हितात. याच्या पाढंरा, हपवळा, काळा, र्वधारी, बोट–घेवडा व गवा–घेवडा अशा 
जाती आहेत. शेंगारं्ी व दाण्यारं्ी भाजी करतात. [सं. गवा] 
 
घेवडी स्त्री. १. घेवड्ार्ा वले; शेंग; दािा. २. घेवडी म ंगी. 
घेवडे न. घेवड्ार्ी शेंग. (क .) 
 
घेविी स्त्री. घेिी; घेिे; येिे. (हर्.) 
 
घेवदेव, घेवादेवा, घेवादेवी स्त्री. प . १. व्यापारधंदा; उदीम. २. देवघेव; घेिे–देिे इ. र्ा व्यवहार; 
दळिवळि. 
 
घेवपत धंदा, घेवपत व्यापार, घेवपत व्यवहार, घेवपत उदीम नावाप रते भाडंवल असून बह तेक 
पतीवर र्ालवलेला धंदा, व्यापार. 
 
घेवबा हव. द सऱ्यापासून नेहमी घेण्यार्ा स्वभाव असलेला. 
 
घेवािनोंद स्त्री. (गं्रथ.) वार्काकंडून प स्तक परत आल्यानंतर त्यार्ी गं्रथालयाच्या दप्तरात 
करावयार्ी नोंद. 
 
घेवािदेवाि स्त्री. (संिातंप्रसंगी स वाहसनी हस्त्रया परस्परानंा वाि (वायन) देतात–घेतात 
त्यावरून). १. आपसातंले (उसने) देिे–घेिे; देवघेव. २. पैशार्ा व्यवहार. ३. (मेजवानी, लाभ, न कसानी, 
भेट, आहेर इत्याहदकारं्ी) परत फेड; परत करिे; प्रहतहिया. 
 
घेवािे, घेवाई जािे हि. १. भतूबाधा होिे. २. वश होिे, कह्यात येिे. ३. पहरल्स्थतीने गाजंिे. 
 
घेवारी प . १. घाऊक माल घेऊन हकरकोळीने हवकिारा; केवट्या, डाळहपठ्या, झहगहमऱ्या वािी. २. 
(प्रा.ं) बागेतील हनपज, पैदास, माळव ेहवकत घेऊन बाजारात हकरकोळीने हवकिारा व्यापारी. 
 
घेवासे हिहव.  घेता येण्यासारखे. (राजा.) 
 
घेंगडी, घेंगरी, घेडी, घेडीमंुगी, घेडा स्त्री. प . एका जातीर्ी ताबंडी व आकाराने मोठी असलेली र्ावरी 
म ंगी; घेवडी, र्ार्ड. या म ंग्या सम दायाने राहतात. 
 
घेंगशा प . गोंधळ, घासाघीस : ‘आजपावतेों घेंगशातर् काल व्यतीत होतो, काम काहंनर् होत नाहन.’ 
– माझशयाकंा २८८. 
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घेंगा स्त्री. मसाल्यार्ी पातळ भाजी (शवे वा पातवड्ा सह). (अहह.) 
 
घेंगाविे, घेंघाविे अहि. १. (एखाद्यावर) कडकडिे; जळफळिे; तोंड सोडिे; र्वताळिे. २. 
गदीम ळे रंजीस येिे; (कामाच्या हनकडीम ळे) बेजार होिे. 
 
घैरव, घैराव प . घेरू; कोहळष्क; कोझळजन; जळमट. (गो. क . हेट.) पहा : घेरोसा 
 
घैिटचािी स्त्री. हेकेखोरपिा; वडेगळपिा; घैलटपिा. (को.) 
 
घैिाट, घैिाड, घैशा, घैस हव. मूखच व हेकेखोर; हट्टी; अगदी वडेगळ; अजागळ व आळशी; 
स्वच्िंदी व मठ्ठ. (को.) 
 
घैसास हव वृहत झदशचक पदवी. 
 
घैंचा प . ताबंड्ा देठार्ी शवेरी. 
 
घो 
 
घो हव. घाबरलेला, ह ल्ला. – (तंजा.) 
 
घो, घोऊश, घोव प . १. नवरा. २. प रुष. (राजा. को. बे. गो.) पहा : गोहो 
 
घोईन्द्र नप . आिोश; धडपड. (व.) 
 
घोक प . १. पाठातंर; घोष; गजर : ‘साहंगतलें  संतन करा नामार्ा घोक ।’ – हनगा २३५. २. घोकिी; 
झर्ता, काळजी. (हि. घेिे.) [सं. घोष] 
 
घोककाम्या हव. अथाकडे लक्ष न देता, संदभच लक्षात न घेता घोकंपट्टी करिारा (हवद्याथी); 
द सऱ्याच्या सागंण्यार्ा हेतू, ममच लक्षात न घेता सागंण्याप्रमािे अक्षरशः र्ालिारा. 
 
घोकिी, घोकनी  स्त्री १. (एखादी गोष् लक्षात राहावी म्हिून) प नः प न्द्हा घोकण्यार्ी हिया; 
आवृत झी. (हि. करिे, घेिे, गािे.) : ‘अज हन तहर कहर ही घोकिी ।’ – राला ८८. २. त्यार् त्यार् गोष्ीर्ा 
प नःप न्द्हा उच्चार, हनहदध्यास; एकर् गोष् धरून बसिे; आपली इच्िा, हेतू प न्द्हा प न्द्हा सागंिे. (हि. घेिे, 
लाविे, करिे, लागिे, माडंिे, धरिे.) : ‘स ख असल्यावर हदनासाहरखे का ंभोहत हफरते । घोकण्या कहरते 
।’ – सला २०. ३. िं रिी; खंत; खेद. (अहह.) [सं. घ ष्] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घोकिे, घोखिे, सहि. १. प नः प न्द्हा म्हिून पाठ करिे; घोष करिे; पाठ म्हििे : ‘आम्ही अहर्मनशन नाम 
घोकंू ।’ – रामदास स्फ ट अभगं ४७ (नवनीत १५४). २. (एखाद्या गोष्ीर्ी) जपमाळ घेिे; घोष लाविे; 
वारंवार सागंिे, उच्चारिे. [सं. घ ष् – घोषि] 
 
घोकमळ हव. अहतशय पातळ; पािर्ट (साबंार, कॉफी इ.). (गो.) 
 
घोकरिे  अहि. घों घों करिे. [ध्व. सं. घ कृ] 
 
घोकरी हिहव. घोंघों आवाज करीत : ‘आहि कृष्ट्िाज चनारें् बोलिें । घोकहर आलें  श्रविें ।’ – रा्ा ९·५२६. 
 
घोकंपट्टी स्त्री. घोकण्यार्ी हिया. पहा : घोकिी १. (हि. करिे.) : ‘द सऱ्या इयते झत फळ्यावरील 
शब्द म लानंी आपल्या वहनत उतरून घेऊं नयेत, कारि या योगानें घोकंपट्टी करण्यार्ी सवय म लानंा लागते.’ 
– अध्यापन ७४. २. अथच न समजता केलेले पाठातंर. 
 
घोकािी स्त्री. झर्ता : ‘घोहर पडली घोकाहि । मनामाहज ॥’ – हिस्त ५·२७. 
 
घोकीव हव. १. पाठ केलेला; घोकलेला (धडा इ.). २. स्मरिात, ध्यानात पक्का ठेवलेला; मनात पक्का 
ठसलेला. 
 
घोकीव, घोक्या हव. १. समजून न घेता, ध्यानात न ठेवता हनव्वळ घोकंपट्टी करिारा; मंद (हवद्याथी). 
२. पोपटपरं्ी करिारा; घोकूनर् फक्त ध्यानात ठेविारा. ३. कोित्या वळेी काय बोलायरे् हे पढहवलेला; 
लार् घेऊन बनावट साक्ष देिारा (साक्षीदार इ.). 
 
घोके ब क्या. –(तंजा.) 
 
घोगन प . दृष्ी, डोळे. (िंाडी) 
 
घोगर न. मोठे घ ंगरू. (ना.) 
 
घोगर प . एक वृक्ष. याच्या पानारें् पात्र श्राद्धाला वाढतात. (िंाडी) 
 
घोगरा, घोग्रा प . एक प्रकारर्ा नदीतील मासा. 
 
घोगरा, घोघरा हव. १. फ टक्या मडक्याच्या ध्वनीप्रमािे, म्हशीच्या ओरडण्यासारखा असलेला 
(आवाज); बसलेला, फ टलेला, हपर्का (आवाज, कंठ). २. फ टलेल्या, हपर्क्या, हर्रक्या, बसलेल्या 
आवाजार्ा (मन ष्ट्य). ३. भरड; ज्यातला कंप कोरडा, त टक व अप रा वाटतो असा (आवाज) [सं. घघचर] 
 
घोगरी स्त्री. घ ंगूर : ‘पाई घाहलती घोगऱ्या ।’ – जसा १०२. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घोगिा प . १. फोड. २. घट्टा. ३. भाजल्याने, देवीने येतो तसा फोड : ‘दळिकाडंिानें आले हाताला 
घोगले ।’ – लोसामा ५·२८७. 
 
घोगिा  हव. पोकळ; पोखरलेला (दािा इ.). 
 
घोगिी  हव. पोर्ट; पोकळ : ‘पेरण्याकहरता ंसरकी र्ागंल्या कापसार्ी, ज्यात घोगली सरकी 
कमी आहे अशी घ्यावी.’ – महाराष्ट्रकृषीवल २४ ऑगस्ट १९३०. 
 
घोगवरी, घोगारी प . १. कोळी भडंाऱ्यासारखी एक जात. २. मराठ्याचं्या आरमारातील एक 
लढाऊ जात : ‘मराठे व घोगारी व थोडेसे आरब हसिी ऐसे आहेत…’ पेद १६·७८. 
घोगा प . ओरड; हगल्ला; आरडाओरडा : ‘जलद र्ला ऐसा घोगा करंू लागते.’ – मदरू २·२७. [फा.] 
 
घोगा हव. मोठा; प्रहसद्ध : ‘त का म्हिे आम्हाजोगें । हवठ्ठल घोगे खरे माप ।’ – त गा १७९८. 
 
घोगार, घोगारिे  पहा : घोंगाड, घोंगाडिे 
 
घोगी प . नरडे. (अहह.) 
 
घोगे, घोंगे, घोघे, घोंघे, घोघा, घोवे  हिहव. १. घों घों आवाज करीत. २. (ल.) जलदीने; 
सत्वर : ‘पैं सहरतेरे्हन ओघें । झसध जळा मीनलें  घोघें ।’ – ्ा. ८·८४. 
 
घोगोिा : प . एक जलर्र; कासव. (िंाडी) [झह.] 
 
घोनया हव. वडेगळ; साधा; सरळ; बावळट; कोिाकडूनही सहज फसहवला जािारा. (व.) [झह. घोंगा 
= मूखच मन ष्ट्य] 
 
घोघाट, घोंघाट, घोघाि, घोंघाि प . १. सम र, नदी, वारा इत्याहदकारं्ा घों घों असा आवाज. पहा : 
घोंगाट. (हि. घालिे.) २. भ गें, माशा इत्याहदकारं्ा ग िग िाट. ३. गलबला; हगल्ला; ह ल्लड; हाकाटी; 
कलकलाट. (हि. करिे, माडंिे, घालिे.) ४. (ल.) गाजावाजा; गवगवा; पहरस्फोट; डंका वाजिे. (हि. 
करिे.) 
 
घोघाविे, घोघेिे अहि. (सम र, वारा इ. कानंी) घों घों असा आवाज करिे, गजचिे. (राजा.) 
[ध्व.] 
 
घोघे न. १. घबाड; डबोले; आकल्स्मक सापडलेला ठेवा, िंालेला लाभ : ‘तें एक मोठें घोघें 
सापंडलें .’ – हवहव १०·५·१२४. 
 हव. मोठे. 
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घो घो १. सम र, वारा, नदीर्ा प्रवाह, पूर इत्याहदकारं्ा आवाज, गजचना : ‘घो घो शब्दें पूर र्ालला ।’ – 
नगंर (नवनीत ४२५). २. एखाद्या पदाथाभोवती जमिाऱ्या माशाचं्या थव्यार्ा आवाज. ३. धबधबा. (गो.) 
 हिहव १. प्रर्डं लाटा, सोसाट्यार्ा वारा, म सळधार पाऊस याचं्या गजचनेप्रमािे आवाज करीत, 
होत. २. (मन ष्ट्याचं्या घोळक्याच्या) गोंगाटाच्या, गलबल्याच्या, गलक्याच्या आवाजाप्रमािे; खूप 
खेर्ाखेर्ीने; (मािसे इ. कानंी) गजबजत; पेव फ टल्याप्रमािे घोंगावत. पहा : घवघवा, घवघव [ध्व.] 
 
घोघ्या हव. घो घो करिारा; घोघाविारा. 
 
घोट प . (पािी इ. रव पदाथच) हगळण्यारे् एक वेळेरे् पहरमाि; घ टका; र्ूळ : ‘बह  उग्र गमे घेता ं
गरळार्ा जेंहव घोट कामारी ।’ – मोभीष्ट्म ८·४१ (हि. घेिे.) (वा.) नरडीचा घोट घेिे, करिे, भरिे, काढिे 
– (एखाद्यार्ा घोट करिे, हगळिे) अहतशय िळून, गाजूंन हैराि करिे; प्राि घेिे; ठार मारिे : ‘तें घोंट 
भरंू धावंसी । देखताहंर् घेसी हजवें त्यातें ।’ – एभा ५·२. 
 
घोट, घोटक प न. १. घोडा, अर्श् : ‘हनजकरें तव स्पदंन घोटका ं। धहरन मी कझर शत्र ूसघोट का ं।’ – 
वामन हवराट ६·१११. २. (ब हद्धबळात) घोडा या नावारे् मोहरे. [सं.] 
 
घोटखोर प . १. पािब ड्ा. २. दहक्षिेतील काही मराठा संस्थानात गावर्ा पािब ड्ा हा एक 
सरकारी नोकर म्हिून समजला जात असे. हवहहरीत, तळ्यात पडलेल्या हजनसा काढून देिे हे ह्यारे् काम 
असे. 
 
घोटिी स्त्री. १. घोटण्यार्ी हिया. २. (सोनारी) सोन्द्यारे् मिी घोटण्यार्ी, सारखे करण्यार्ी आवटी; 
घोटण्यारे् हत्यार, साधन. ३. कटकट; घासाघीस; हजगहजग. (ना.) 
 
घोटिे न. घोटण्यारे् उपकरि; घोटिी; घोटा. 
 
घोटिे उहि. १. हगळिे : ‘अगस्ती धावंे सम र घोट ं ।’ – म सभा ७·१८. २. (ल.) सहन करिे; भोगिे 
(द ःख, अपमान) : ‘म हन त्या अपमानातें घोटी जेझव हत्रलोर्न गरातें ।’ – मोआहद २२·७. 
 
घोटिे उहि. १. (कागद इ.) ग ळग ळीत करण्याकहरता (कवडा इ.) कठीि व ग ळग ळीत पदाथाने 
घासिे. २. र् रडिे; खलात घालून बारीक करिे; वाटिे; उगाळून बारीक करिे; गरगटिे. ३. नीट हमश्रि 
होण्याकहरता हलविे; ढवळिे; मळिे; खलिे. ४. (श्लोक, धडा इ.) पाठ करून पक्का करिे; घोटविे; 
(अक्षरे, वळि) घटविे, वळविे. [सं. घृष्] 
 
घोटिे अहि. बाहेर पडिे; गळ्यातून स्पष् होिे (आवाज वगैरे) : ‘त्यारं्ा आवाज त्यानंा घोटंना.’ – उअं 
१९. 
 
घोटभर  हव. एका घोटात मावलेएवढा पातळ पदाथच (पािी, दूध वगैरे). 
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घोटमाळिे अहि. एकार् जागी थाबंिे; घ टमळिे : ‘धूर घोटमाळून जेविघरर् ध मसल्यागत िंालं 
होतं.’ – हर्ताक १०. 
 
घोटर घाटर हिहव. कोरडे – वाटिे. (िंाडी) 
 
घोटवाि प . वालार्ी एक जात. यार्ी शेंग र्ापट व लहान असून दािा वाटोळा करवदंासारखा 
असतो. 
 
घोट सुपारी िंाडावरच्या िंाडावर वाळून तयार िंालेली स पारी. 
 
घोटा प . १. पायार्ी नळी व र्वडा याचं्यामधील साधं्यारे् वर आलेले हाड. २. दोन्द्ही घोट्यावंर 
मारलेला आडवा वार. 
 
घोटा प . वलेदोडे, बदाम इ. मसाल्याच्या पदाथांसह घोटून केलेले भागेंरे् मादक पये : ‘ब्राह्िारं्ें 
तीथच घेता ंत्रास मोठा । पे्रमें घेतो घोटा घटाघटा ं।’ – त गा ४३३४. [सं. घृष्] 
 
घोटा प . १. दाहगने घोटण्यारे्, हिंलई देण्यारे् एक साधन. हे गार झकवा एखादा दगड म ठीत बसवनू 
केलेले असते. पहा : घोटिी. २. लाकडी लाठ्या, म सळ, बत झा. 
 
घोटाळिी स्त्री. १. इकडेहतकडे भटकिे, भ्रमिे; भटक्या मारिे. २. हघरट्या घालिे; घ टमळिे; 
घोटाळिे. [सं. घ ट्] 
 
घोटाळिे, घोटळिे अहि. १. (ग ंताग ंतीच्या मागात, र्िव्यहूात) इकडेहतकडे, मागेप ढे हफरिे, 
भ्रमिे. २. वळिे; तोंड हफरहविे; हदशा बदलत हफरिे; गरगर हफरविे; घ टमळिे. ३. (गवताच्या काड्ा, 
केरकर्रा इ. वाऱ्याच्या िंोताबरोबर) इतस्ततः उडिे; गरगर हफरत राहिे. ४. (नदी इ.) वळिावळिानंी 
वाहत जािे; भोवरे करीत वाहिे. ५. (मन इ.) गोंधळून जािे, घोटाळ्यात पडिे; हदङ्मूढ होिे; बावरिे; 
गडबडून जािे; ग ंतिे. ६. घोटिे : ‘(नारळ) खडी सारुहन घोटाहळला होता ।’ – लीर्ड ३०९.
 सहि. गोंधळून टाकिे; ग ंतविे; ब र्कळ्यात पाडिे; घ टमळायला लाविे : ‘जातो परी तव मोहनी 
। घोटाळीत आहे प्रािालाग नी ।’ – नव २१·४९. 
 
घोटाळिे सहि. १. घाटिे; घोटहविे; घोटून ग ळग ळीत व टिक करिे (जमीन, झभत इ.) : ‘र्ीत्र 
लीहावयेार्ी आईती केली । नीट भनती कापडीली । घडी सारूनी घोटाळली । वते षडी मेळवीली ।’ – उषा 
२८·१३. २. हकत्त्यातील अक्षरावंरून कोरडी लेखिी हफरवनू अक्षरे हगरविे, घटहविे, वळहविे. 
 
घोटाळा  प . १.(कामे, हहशबे, वस्तू इत्याहदकारं्ा) गोंधळ; अस्ताव्यस्त ल्स्थती; गळ्हाटा; 
ग ंताग ंत; गोलंकार; हखर्डी. 
 
घोटाळा  प . १. लोळघोळ; अफरातफर. २. (वारा, पािी, गवताच्या काड्ा, धूळ 
इत्याहदकारं्ी) हगरक्या, हघरट्या, वळिे घेत जाण्यार्ी ल्स्थती; गरगरा हफरिे; भ्रमि करिे. ३. (मनार्ी) 
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गोंधळून, बावरून, हदङ्मूढ िंालेली अवस्था; मनार्ा गोंधळ. ४. नागमोडीर्ी, वेडीवाकडी जागा, स्थळ; 
ग ंताग ंतीरे् काम. ५. (वाऱ्याने) हदशा, रोख बदलिे; घोटाळिे. ६. एकंकार; गोलंकार. [सं. घ ट्] 
 
घोटाळा, घोटाळे  प . न. कागद घोटण्यार्ा कवडा, घोटा; घोटकवडा : ‘स ऱ्या कातऱ्या जागाईत । 
खळी घोंटाळें  तागाईत ।’ – दास १९·१०·१५. 
 
घोटी स्त्री. बोरासारखं पि कठीि फळे येिारे काटेरी िंाड. [सं. घोटा] 
 
घोटी स्त्री. १. लहान आकारार्ा आंबा; गोटी (ना. व.) २. लहान आकारार्ा दगड : ‘घोटी ऐसी फोडी 
होती.’ – लीर्पू ४४६. 
घोटी स्त्री. घोकंपट्टी. (हि. मारिे.) 
 
घोटी स्त्री. फिसाच्या गऱ्यातील बी; अठळी : ‘मग फिसाच्या उकडलेल्या घोट्यारं्ी रोवळी हतने मध्ये 
ठेवली.’ – र्ि ४३. 
 
घोटी स्त्री. गाईर्ी कास. 
 
घोटी स्त्री. धोतरार्ा पदर कनवटीला खोवनू झकवा लंगोटार्ी लोंबती धादंोटी वर करून खोवली 
असता होिारा घोळ. 
 
घोटीक, घोटूक प . एका जातीरे् िंाड व ज्यारे् फळ. पहा : घोटी (गो.) 
 
घोटीझेिा प . गोटी, आंबे िंाडावरून काढायर्ी िेंलिी, आकडी. 
 
घोटीर, घोटेर प . पक्षयारे् घरटे. 
 
घोटीव हव. १. घोटलेले; घोटून घोटून, घासून ग ळग ळीत केलेले. २. उजाळा हदलेले; र्कर्कीत 
केलेले : ‘पधंरेयार्ी र्ोखडी । घोंटीव जैशी ॥’ – ्ा ६·२२४. ३. र्ागंले वळवलेले, मेहनत घेऊन काढलेले 
(अक्षर). ४. ठरावीक; ठरीव; हववहक्षत; नेहमीच्या प्रर्ारातील : ‘इतर लोक नव्या–ज न्द्या पद्धतीच्या घोटीव 
हशव्या देऊन वळे मारून नेत असतील.’ – हवहक्षप्त १·५६. 
 
घोटू प . घोटून केलेला पदाथच; घोटा : ‘स्वानंद रसाळ फळ घोट  ।’ – भारा बाल १·१७. 
 
घोटे न. ग रानंा औषध इ. पाजण्यारे् नळकाडें, नळी. (राजा.). 
 
घोटेस्नान न. १. फक्त घोटे, पाय ध िे. २. (ल.) थोडक्यात आवरिारे स्नान. 
 
घोट्या प . १. जड्ारे्, दाहगने इ. घोटण्यारे् उपकरि. पहा : घोटिी. २. गवडं्ारे् हगलावा 
ग ळग ळीत करण्यारे् हत्यार, साधन. 
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 हव. १. अभ्यास घोटिारा, पाठ करिारा; न सतार् पाठातंरावर भर देिारा; मंदब द्धी; ढोर 
मेहनती. २. एकसारखे घोकिे; पाठ करिे; मोठ्याने वारंवार म्हििे. 
 
घोडकट, घोडके न. (घोड्ाला हतरस्काराने लावायर्ा हा शब्द) रोडके, अशक्त मरत कडे 
घोडे. 
 
घोडका प . मोतिार; घोड्ार्ी काळजी घेिारा; सैस. 
 
घोडकुदळ प . (उप.) म ंजीरे् वय िंालेले असून म ंज न िंालेला म लगा; घोडम ंजा. 
 
घोडकुदळ स्त्री. (उप.) उपवर असून लग्न न िंालेली दाडंगट, नार्री म लगी. 
 
घोडकूि न. १. लहान घोडे; तटू्ट. (गो.) २. ओट्याच्या खाबंावर हतरपा टेकू (करि) देऊन 
त्यावर कोरलेली घोड्ार्ी आकृती. (खा.) 
 
घोडके, घोडका न. १. प . ज्याच्या भरीला करळ्या व तरसे घालून गाड्ार्ी तक्तपेशी, बठैक तयार 
करतात अशी र्ौकटीतील दोन बाजंूर्ी दोन उभी लाबं लाकडे. २. तेल्याच्या घाण्याच्या कातरीला हखळलेले 
व ज वार्ा दोर बाधंायरे् लाकूड. 
 
घोडके प . ढोर जमातीर्ा ग रू. 
 
घोडकेळ न. हलक्या जातीरे् एक भसाडे केळ. 
 
घोडकोस प . तीन मलैारं्ा कोस. 
 
घोडक्या, घोडका प . १. घोड्ार्ा हखदमतगार; घोड्ार्ी देखभाल करिारा; मोतिार : 
‘घोड्ास हशपाई काय करील घोडका ।’ – ऐपो ३७२. २. र्ाबकूस्वार; अर्श्हशक्षक. 
 
घोडगा, घोडगी प . स्त्री. (उप.) वयाने प्रौढ पि पोरकटपिा, नार्रेपिा अंगी असलेला म लगा, म लगी; 
मूखच व ठेंब्या असा वयस्क म लगा. 
 
घोडगाठ, घोडेगाठ स्त्री. (ब हद्धबळारं्ा खेळ) एकमेकाचं्या रक्षिासाठी खडी असलेली घोड्ार्ी 
द क्कल. 
 
घोडचवड स्त्री. घोडदौड; घोडा र्ौफेर उडहविे; र्वडर्ाल : ‘घोडर्वडीखाली नाना प ण्याला 
आला.’ – ऐपो १६२. 
 
घोडचाि स्त्री. १. घोड्ार्ी र्ाल. २. (ल.) जलद र्ाल. 
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घोडणचिट, घोडेणचिट न. मोठे हर्लट; डास; मच्िर. 
 
घोडचूक स्त्री. मोठी व अक्षम्य र्ूक; ढळढळीत र्ूक. 
 
घोडचोट्या हव. (अश्लील) घोड्ाच्या र्ोटासारखा मोठा र्ोट असलेला (मन ष्ट्य). 
 
घोडजावई प . (उप.) मोठ्या वयार्ा नवराम लगा; घोडनवरा. 
 
घोडजाळी स्त्री. (भोवऱ्यारं्ा खेळ) हवरुद्ध पक्षाच्या भोवऱ्याला खोर्ा देऊन आपला भोवरा दूर 
जाऊन हफरत राहील अशा रीतीने भोवरा फेकण्यार्ा प्रकार. 
घोडतोंड्या हव. घोड्ाच्या तोंडासारखा लाबंट रे्हरा असलेला; क रूप; लाबंट, ओबडधोबड 
रे्हऱ्यार्ा. 
 
घोडदौड स्त्री. १. घोड्ासारखे पळिे; घोड्ारे् धाविे; अहतशय वगेाने जािे. २. (ल.) अहतशय 
जलद प्रगती : ‘य द्धपहरल्स्थती गंभीर. जमचनारं्ी सवचत्र घौडदौड.’ – लव्हाळी ६७. ३. शयचतीरे् घोडे ज्या 
वत चळाकार मागावरून धावतात तो मागच : ‘म धोळकडे असताना आम्ही घोडदौडी (रेसकोसच) कडे कधीकधी 
हफरावयास जात असू.’ – स्मरि ३३९. 
 
घोडनट  न. ज्यारे् एक तोंड आढ्यावर व एक लगीवर येऊन दरम्यान हतरपे राहते, असे 
ठोकतात ते लाकूड. 
 
घोडनवरा पहा : घोडजावई. [क. ग डग = लठ्ठ, होडग = म लगा.] 
 
घोडनवरी, घोडेनवरी, घोडवळ पहा : घोडकुदळ स्त्री. ‘हे मोठमोठ्या घोडनवऱ्या घरात बाळगल्यारे् 
पहरिाम बरं !’ –िंामूं. [क.] 
 
घोडनीि प . १. नीलगाय. २. एक हशवी. (िंाडी) 
 
घोड पाळिा, घोडे पाळिा प . घोड्ाला (लाकडी र्ौकटीला) टागंलेला पाळिा; हलग्यानंा न 
टागंता जहमनीवर घोड्ाला अडकवलेला पाळण्यार्ा एक प्रकार; पाळिा टागंण्यासाठी एका आडव्या 
लाकडाला र्ार पाय लावनू करतात ती रर्ना; घोडी. 
 
घोडकपपळी स्त्री. मोठ्या जातीर्ी झपपळी. 
 
घोडपुत्र प . घोड्ाला (हवशषेतः ब हद्धबळातील घोड्ाला) पे्रमाने झकवा प्रहतष्ठेने संबोधण्यार्ा शब्द. 
 
घोडपेटे, घोडे न. १. दोन भोपळे प ढे व दोन भोपळे मागे असे बाधूंन केलेला तराफा; रहाटगाडग्यारे् 
कोळव े हजच्यावर ठेवतात ती लाकडी र्ौकट. २. भोपळ्यावर दोन्द्ही बाजंूना पाय टाकून, घोड्ावर 
बसल्यासारखे बसून पाण्यावर तरंगिे. 
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घोडबच्य न. द बळा घोडा प ष् होण्यासाठी एक औषध : ‘घोडबच्य पावशरे, राई पावशरे 
भाजलेलन काळन हमरें पावशरे… हमश्रिापैकन आतपाव दररोज देत जावें.’ – अर्श्प १·१७५. 
 
घोडबाव, घोडणवहीर स्त्री. घोड्ानंा पािी हपता येईल अशा तऱ्हेने बाधंलेली हवहीर. 
 
घोडबाही स्त्री. १. दाराच्या द हेरी र्ौकटीच्या आतल्या र्ौकटीतील दोन्द्ही बाजूरे् खाबं. २. 
खटाऱ्याच्या बैठकीच्या र्ौकटीच्या दोन बाजंूर्ी लाबं लाकडे. पहा : घोडके, घोडे 
 
घोडबाळ हव. (उप.) पोरकट र्ाळे करिारा प्रौढ प रुष, स्त्री; पोरकट मािूस. 
घोडमल्ली, घोडमात, घोडेमात स्त्री. (ब हद्धबळारं्ा खेळ) घोड्ाने मात करण्यार्ा प्रकार; घोडमात; 
प्रहतपक्षारे् घोडे व राजा आहि आपले घोडे, राजा व एकर् प्यादे राखून प्यादेमात करिे. 
 
घोडमा हव. वयाने मोठा पि पोरकटपिाने वागिारा. 
 
घोडमाशी स्त्री. १. मोठ्या आकारार्ी हहरवी, काळसर माशी. २. (सामा.) मोठी माशी. 
 
घोडमासा प . एक प्रकारर्ा मासा; सागरार्श्. यारे् तोंड काहीसे घोड्ासारखे हदसते. याला लाबं 
शपूेट असते. हा उभा पोहतो. 
 
घोडमुख, घोडख्या प . १. घोड्ारे् तोंड असलेले हकन्नर नावाच्या देवयोनीतील प रुष. यारे् विचन 
प रािातंरी सापडते. २. (ल.) अगदी क रूप घोडतोंड्ा मािूस : ‘एक मीरवलें  भ रळें  पनगळें । घोडम खें ॥’ – 
दाव २८५. 
 
घोडमंुगळा प . मोठा व काळा म ंगळा. 
 
घोडमंुगी स्त्री. मोठी, काळ्या जातीर्ी म ंगी. 
 
घोडिा  प . मूल रागंताना त्यार्ी होिारी घोड्ासारखी आकृती. 
 
घोडिाट स्त्री. नदीच्या म खातून सम राच्या भरतीरे् पािी आत घ सत असताना येिारी मोठी लाट. 
 
घोडिी  स्त्री. (नाहवक) शौर्ाला बसण्याकहरता वऱ्याला र्ार दोऱ्यांनी अडकहवण्यात येिारी 
र्ौकट. (को. हेट.) 
 
घोडवडी स्त्री. घोडे बाधंण्यार्ी पागा : ‘भानवसा मागा दक्षीहिली भीतीसन घेडवहड ॥’ – स्थान 
४४. 
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घोडवळ स्त्री. १. बाधंलेल्या घोड्ारं्ी ओळ, रागं. २. घोड्ारं्ा तबेला; घोडशाळा; घोडसाळ. ३. 
लाबंलर्क, ठेंगिे व बेढब घर; मागरघर दाडंसाळ; केवळ तबेल्यासारखे असलेले घर; कोठडी. 
 
घोडवळ  स्त्री. न िंोडपलेल्या, िंोडपून दािे न काढलेल्या धान्द्याच्या पेंढ्यारं्ी रास, गंजी. 
 
घोडवाट, घोडेवाट स्त्री. घोड्ाकहरता केलेली, फक्त घोड्ाला जाता येईल अशी वाट, रस्ता 
(हवशषेतः डोंगर इत्यादीवरून). 
 
घोडणववाह प . वयाने अहतशय मोठ्या प रुषारे् अगदी लहान म लीशी होिारे लग्न; हवषमहववाह : 
‘आपली नात शोभले अशा दहा वषाच्या पोरीशन लग्न लावण्यास तयार असतात व असा घोडहववाह करूनही 
हफरून समाजातं झहडण्यास… त्यासं हदक्कत वाटत नाहन.’ – लोहटकेले ४·९६. 
 
घोडवेि  स्त्री. (साकेंहतक) घोड्ार्ी लीद. औषधात घोड्ाच्या हलदीर्ा उपयोग करायर्ा 
असला तर या शब्दाने हनदेश करतात. 
 
घोडशाळा, घोडसाळ स्त्री. १. घोड्ारं्ा तबेला. २. प्राहिसंग्रहालय. 
 
घोडणशष्य प . (झनदाथी) हवद्याजचन करू पाहिारा, मोठ्या वयार्ा, हवद्या मोठेपिी हशकायला 
स रुवात करिारा मन ष्ट्य. 
 
घोडशी  स्त्री. घडवरं्ी. (राजा. क ि.) 
 
घोडशीर स्त्री. १. पायाच्या टारे्च्या वरच्या बाजूला असलेली शीर, नाडी; दविशीर. पहा : 
धोंडशीर. २. (क्व.) पायार्ा झकवा हातार्ा स्नाय.ू 
 
घोंडशेंदिी स्त्री. एक प्रकाररे् रानटी फळ : ‘घोड्ाच्या पोटात द खायला लागले म्हिजे हे फळ 
र्ारतात.’ – व्यंमाक २५. 
 
घोडसटवी स्त्री. १. उग्र स्वरूप धारि केलेली देवी. (हि. लागिे.) २. घोडी व्याल्यापासून सहाव्या 
हदवशी करायर्ी सटवीर्ी पूजा. (वा.) एखादीिा घोडसटवी िागिे – १. घोडसटवीप्रमािे उग्र व हविाळ 
हदसिे. २. घोडसटवीर्ी बाधा होिे. 
 
घोडसर  प . घोड्ारं्ी पागा. 
 
घोडसाहानी प . घोडदळार्ा अहधकारी : ‘घोडसाहानी : खापहरखी : उत्कृष् पाइक ’ – परं्ो ८३·६. 
 
घोडस्नी  स्त्री. अंथरूि ठेवण्यार्ी घडवंर्ी. (िंाडी) 
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घोडा प . १. खूर असलेला एक र्त ष्ट्पाद प्रािी. यार्ा उपयोग ओिें वाहण्याच्या, गाडी ओढण्याच्या 
व बसण्याच्या कामी करतात. याच्या अनेक जाती आहेत. लहान घोड्ाला तटू्ट म्हितात व घोड्ाच्या 
हपलाला झशगरू म्हितात. २. (उप.) मूखच व ठेंब्या असा वयस्क म लगा; वयाने मोठा पि पोरकट मन ष्ट्य. ३. 
(ल.) शरीर वाहून नेतात म्हिून पायानंा (दहाबोटी) घोडा असे म्हितात. ४. (ल.) घोडेस्वार : ‘तीन हजार 
घोडा पेशव्यारें् तैनातनत ठेवा.’ – हवहव ८·७·१२९. [सं. घोटक] (वा.) घोडा आडवा घाििे – (एखाद्या 
कायात) अडथळा, हवघ्न आििे : ‘आहि म्हिूनर् त म्ही घोडा आडवा घातलातं वाटतं?’ – र्रंग्र ६८. घोडा 
उभा करिे, बांधिे – (घोडा) थोडा वेळ थाबंविे; जरासे थाबंिे; घाई न करिे (घाईत व धादंलीत असिाऱ्या 
मन ष्ट्याला उिेशून या वाक्प्रर्ारार्ा उपयोग करतात.). घोडा काढिे, फेकिे – १. बाधूंन ठेवलेला घोडा 
बाहेर काढिे, हाकारिे, जोराने हपटाळिे. २. (एखाद्याने) पळ काढिे, पोबारा करिे, हनसटिे. घोडा 
चािणविे – डोके खाजविे; य क्ती लढहविे. (कर.) घोडा टाकिे – घोडा फेकिे, उडविे, अंगावर घालिे 
: ‘आरेरे टाकौहन घोडा । भिती याहंर्आं जटैं उपडा ।’ – हशव १४१. घोडा मैदान जवळ असिे – (घोडा 
धावण्यात कसा काय आहे यार्ी परीक्षा त्याला मदैानात पळवनू करता येते यावरून) ज्यार्ी परीक्षा करायर्ी 
तो पदाथच, मन ष्ट्य व परीके्षला लागिारी सामग्री ही दोन्द्ही जवळ असिे; एखाद्या गोष्ीर्ी हनरथचक र्र्ा न 
करता हतला कसोटीला लाविे, कसोटीर्ी वळे झकवा सामग्री जवळ असिे; हा सूयच हा जयरथ अशी अवस्था 
असिे. घोडा हाकिे – पळून जािे; हनघून जािे; पोबारा करिे. घोड्याच्या ककवा हत्तीच्या पायांनी येिे व 
मंुगीच्या पायांनी जािे – (आजार, संकट, अडर्ि इ. च्या संबंधात हा वाक् प्रर्ार योजतात) जलदीने येिे 
व धीमेपिाने जािे. एखाद्याच्या घोड्याने पेंड (पेि) खािे – या वाक् प्रर्ारात पेि = प्रवासातील टप्पा, 
म क्कामार्ी जागा याऐवजी र् कीने पेंड हा शब्द उपयोगात आितात. लांबच्या प्रवासात हनरहनराळ्या टप्प्याचं्या 
हठकािी घोडी उभी राहत. त्याम ळे टप्प्यारे् हठकाि आले की घोडे तेथे अडून राही, प ढे हलायरे् नाही. 
यावरून एखादे कायच करताना कोिी अडून बसिे. घोड्यापुढे धाविे – हजहकरीरे्, दगदगीरे्, कष्ारे् काम 
करिे. एखाद्यार्ी कष्ार्ी सेवा, र्ाकरी करिे; (उप.) एखाद्यार्ी ओंगळ ख शामत करिे; अहतशय उत्साह 
दाखहविे; एखाद्यार्ी थ ंकी िेंलिे. घोड्यावर घोडा घाििे – (हललाव इत्याहदकात) र्ढाओढ करिे; 
एखाद्याने केलेल्या हकमतीपेक्षा अहधक झकमत प कारिे; उडीवर उडी घालिे. घोड्यावर बसिे – दारू 
हपऊन झिंगिे; ताठ्यात असिे. घोड्यावर बसणविे – इच्िा नसताना जबाबदारी लादिे. घोड्यावर बसून 
येिे – घाईने येिे; आपले काम तातडीने करण्याबिल द सऱ्याला घाई करिे. सर घोड्या पािी खोि, सर 
घोड्या पािी पी – (घोड्ा मागे हो, पािी खोल आहे. तेथूनर् पािी पी) अंदाज घेऊन काम करावे; 
कोितीही गोष् जपून प ढे पाहून करावी. घोड्यास हात घाििे – लगाम खेरू्न घोडा थाबंहविे : ‘आता ंपळंू 
नये. व्यथच मरंू नये. घोड्ास हात घालाव.े’ – पेदभा ४१·१८९. 
 
घोडा प . गवतात आढळिारा एक हकडा. 
 
घोडा प . १. बहद्धबळाच्या खेळातील एक मोहरे. हे सवच बाजूंनी दोन सरळ व एक आडवे अशी अडीर् 
घरे जाते. या मोहऱ्यार्ा हवशषे असा आहे की, हे इतर मोहऱ्याचं्या डोक्यावरून उडून जाते. अशी गती इतर 
मोहऱ्यानंा नसते. २. बदं कीर्ा हातोडीच्या आकारार्ा भाग. हा दाबला असता हठिगी उत्पन्न होते व बार 
उडतो; र्ाप. ३. (म लारं्ा खेळ) दोन पायातं काठी घालून (हतला घोडा मानून) म ले धावतात तो काठीर्ा 
घोडा. ४. कपडे ठेवण्यासाठी ख ंट्या ठोकलेला खाबं; स्नान करिाऱ्या मािसारे् कपडे ठेवण्यासाठी जहमनीत 
रोवलेली काठी, खाबं, स्टँड. ५. पाळिा टागंण्यासाठी एका आडव्या लाकडाला र्ार पाय लावनू करतात 
ती रर्ना; घोडी. ६. पालखीर्ा दाडंा ज्याला बसवलेला असतो ते द बेळके, बेर्के; पालखी ठेवण्याच्या जागी 
ती ज्याच्यावर ठेवतात ती द बेळके असलेली रर्ना. ७. गाड्ाच्या बठैकीच्या र्ौकटीर्ी दोन बाजंूनी लाबं 
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लाकडे; गाडीच्या दाडंक्याला आधार द्यायरे् द बेळके. ८. पहा : घोडिा (हि. करिे.) ९. (हदव े इ. 
लावण्यार्ी) दोन बाजंूना पायऱ्या असलेली घडवरं्ी; (हपपे, पेट्या ठेवण्यार्ी) लाकडी घडवंर्ी. १०. नारळ 
सोलण्यार्ा, शेंड्ाला स री बसवलेला खाबं; नारळ सोलण्यार्ा एक प्रकारर्ा सार्ा. ११. सम राच्या 
भरतीच्या पाण्यार्ा र्ढ, फ गोटी, फ गारा; लाटेर्ा उंर् भाग; नद्याचं्या म खातून वर गेलेले सम राच्या भरतीरे् 
पािी. १२. ओबडधोबड असा आकडा, फासा, पकड. १३. दाराच्या द हेरी र्ौकटीच्या वरच्या बाजूरे्, 
परस्परानंा जोडिारे दोन लाकडी त कडे. (त्याचं्यार् जोडीच्या खालच्या बाजूच्या त कड्ानंा हिली 
म्हितात.) १४. (खाटीक इत्याहदकारें्) साकटिे, सकोटन; खाटकार्ा ठोकळा. १५. (म रि) केसी व गॅली 
ठेवण्यासाठी केलेली घडवंर्ीवजा र्ौकट. १६. फळा, हर्त्रफलक इ. उभा ठेवण्यार्ी लाकडी उभी र्ौकटं. 
१७. रहाटगाडग्यारे् कोळव ेज्यावर ठेवतात ती लाकडी र्ौकट (को.). १८. पोहण्यार्ा र्ार भोपळ्यारं्ा 
तराफा. १९. (हवटीदाडूंर्ा खेळ) हवटी मारण्यार्ा एक प्रकार. (हि. मारिे.) (गो.) (वा.) घोडा िागिे – 
१. वरच्या स्वाराला यल्त्कंहर्तही हहसका न बसेल अशा रीतीने घोड्ाने पळिे. २. (शयचतीत) आपि ज्या 
हवहशष् िमाकंाच्या घोड्ारे् हतकीट घेतले असेल तो घोडा हनदान पहहल्या तीन िमाकंात येिे. [सं. घोटक] 
 
घोडाआढी स्त्री. (मल्लखाबं) उजव्या हातार्ा पजंा व डाव्या हातार्ा पजंा वरच्या हदशलेा 
मल्लखाबंावर दूर अंतरावर धरून मारायर्ी उडी. 
 
घोडागद्योन् प . प्रार्ीन महाराष्ट्रात वापरात असलेले एक नािे. 
 
घोडाघोडा प . लहान म लारं्ा एक खेळ. 
 
घोडा घोडा टाळीचा घोडा म लनर्ा एक खेळ. 
 
घोडाचोळी स्त्री. गंधक, पारा, हरताळ इ. एकत्र करून केलेली गोळी. हहला संस्कृत भाषेत 
अर्श्कंर् की असे म्हितात. 
 
घोडामैदान न. घोड्ार्ी परीक्षा करण्यासाठी, त्यार्ी र्ाल, गती इ. पाहण्यासाठी वापरण्यात 
येिारे मदैान. 
 
घोडावज न. वखंेड. 
 
घोडी स्त्री. १. घोडा या जातीच्या प्राण्यार्ी मादी. २. (ल.) वयस्क असून पोरकटपिा करिारी, 
ह ंदडिारी, धागंडझधगा घालिारी म लगी; घोड क दळ. (वा.) घोडी काढिे, घोडी भरणविे – घोडीला घोडा 
दाखहविे, देिे; घोडी फळहविे. घोडी घेिे – (एखाद्याशी) घासिे; कटकट करिे; मत्सरब द्धीने दोष 
काढिे. घोडी टािेस येिे – घोडी उलटिे, उफराटी होिे : ‘… हातार्ा िंटका आिेनीस (अनीनीस) बसला 
त्यानें घोडी ठालेस येऊन घोडी अंगावर पडली…’ – नाग २·१७७. 
 
घोडी स्त्री. १. सतार, तंबोरा इ. तंत वाद्याचं्या भोपळ्यावर एकदीड इंर् उंर्ीर्ी हल्स्तदंती अगर लाकडी 
पट्टीर्ी बठैक. हहच्यावरून तारा प ढे ख ंटीला ग ंडाळलेल्या असतात. २. पूवी शाळेत म लानंा देण्यात येिारी 
एक हशक्षा. वर उंर् आढ्याला बाधंलेल्या दोरीवर म लाला लोंबकळत ठेवण्यात येई. अशा प्रकारच्या हशक्षा 
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देण्याच्या प्रकाराला घोडी देिे असे म्हित असत : ‘एखाद्या म लाशी मािंं वाकडं िंालं की, रर्लंर् त्याच्यावर 
हकटाळ आहि हदलीर् त्याला पंतोजीकडून घोडी.’ – र्रंग्र ८० (हि. घेिे, देिे). ३. उभे राहून पखवाज 
वाजहवता यावा म्हिून तयार केलेली घडवंर्ी : ‘इतक्यात देवळाच्या एका कोपऱ्यात मृदंग ठेवावयार्ी उंर् 
घोडी स नंदाला हदसली.’ – स दे २५. ४. गवत इ. वाहण्याकहरता खटाऱ्यावर उभारलेला सागंाडा, र्ौकट. 
५ जहमनीपासून फळा उंर् ठेवण्याकहरता व त्याला उतार देण्याकहरता केलेली लाकडी र्ौकट, सागंाडा. ६. 
(स तारी) जे लाकूड तासायरे् असते ते हलू नये म्हिून त्याला आधार देिारे द सरे लाकूड, र्ौकट इ. हे 
लाकूड एका हवहशष् तऱ्हेने सोयीस्कररीत्या बसवतात. ७. (हविकामात) सूत उकलण्यासाठी केलेले 
लाकडी र्ौकटीसारखे साधन. ८. (सोनारी) पायात घालण्याच्या साखळ्याचं्या कड्ा वाकहवण्यासाठी 
असलेला बोटाइतका हनम ळता हखळा, मोळा. (हेट. नाहवक) ९. िोटे शीड उभे करण्यासाठी असलेले 
कमानीसारखे लाकूड. १०. बधंाऱ्याच्या म खाशी (पािी सोडण्याच्या हठकािी) पडद्यासारखी बाधंलेली झभत. 
या झभतीवरून पािी जात असते. ११. गलबताच्या कडेला शौर्ाला बसण्याकहरता टागंलेली लाकडी र्ौकट 
(हेट.). १२. साकटिे; सकोटि. १३. दाराच्या द हेरी र्ौकटीच्या वरच्या बाजूरे्, परस्परानंा जोडिारे दोन 
लाकडी त कडे. १४. तीन पायारें् हदवा ठेवण्यारे् ब रडी हतकाटिे, हतवई. १५. पाटाला खाली मारतात ते 
(दोन) आडात. १६. हत झीवरील हौदा, र्ौकट : ‘साहेब नौबतीकहरता हत झनवर लाकडी घोडी घालून…’ – ऐरा 
९·५०६. १७. उभे ख ंटाळे; स्टँड : ‘हतकोनी ख ंट्यारं्ी घोडी आहि रुमाल ठेवाव.े’ – स्वारीहनयम ७०. १८. 
सामान ठेवण्यार्ा घोडा. १९. गोट्याचं्या खेळात हरिाराला खेळाच्या शवेटी हमळिारी हशक्षा. [क. कानग डी 
= हातपाय बाधंिे] 
 
घोडीकुर स्त्री. क रघोडी : ‘घोडीवरी होईल स्वार । त्यार्ा बह त पडेल भार । भारा खाले हनघेल 
बरू । पोरें म्हिती घोडीकूर ।’ – मध्व १७७. 
 
घोडीणपढी न. अव. घोडी वगैरे सामान : ‘परंत  ते आपली घोडीहपढी संभाळावयास गेले.’ – पेद 
१·७८. 
 
घोडु प . घोडा. 
 
घोडुिा पहा : घोडिा. (हि. करिे.) 
 
घोडूक (गो.) पहा : घोडके 
 
घोडे न. (सामान्द्यतः झलगभेद न धरता) घोडा या जातीतील जनावर. (वा.) घोडे उभे करिे – 
अडथळा आििे. एखाद्याचे घोडे थकिे – एखाद्याने (प्रवास, धंदा, व्यापार, अभ्यास इ. कातं) थकून जािे; 
हतबल होिे; प ढे रेटण्यार्ी शक्ती न उरिे. एखाद्याने आपिे घोडे पुढे दामटिे, ढकििे, हाकिे, घाििे, 
पुढे रेटिे – १. इतराचं्या पूवी आपला कायचभाग साधून घेण्यार्ा घाईने प्रयत्न करिे : ‘हब्रहटश वसाहतननी 
आपल्या हक्कारें् घोडें प ढे दामटलें .’ – सासं. २. ल बे्रपिाने द सऱ्याचं्या संभाषिात तोंड घालून त्याचं्यावर 
आपले हवर्ार लादिे. एखाद्याचे घोडे मारिे – एखाद्यारे् न कसान करून त्याला राग आििे (पूवी प्रवासारे् 
म ख्य साधन घोडे असे. प्रवासारे् घोडे ठार केल्यास त्यार्ा प्रवास थाबंत असे व त्याम ळे त्यारे् फार न कसान 
होई, यावरून) एखाद्यारे् फार न कसान करिे. गांडीखािचे घोडे – संसारादी हनवाहक मालमत झा, वाडी इ. 
आधारभतू म ख्य साधन. घोडी आडवी घाििे – १. शत्रवूर त टून पडून त्याच्या र्ालीला अडथळा करिे. २. 
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(एखाद्याला त्याच्या कामात संकट, अडथळा, व्यत्यय आििे : ‘जर त्यािंन आपल्यावर र्ालून घेतलें  तर 
आम्ही आडवन घोडन घालतो.’ – ऐलेसं ४२९७. घोडी घाििे, घोड्यांच्या अनीना उचििे – घोडदळातील 
सवच स्वारानंी ईषनेे शत्रूवर एकदम त टूनपडिे. 
 
घोडे न. पहा : घोडा ६, ७, १७, १८. 
 
घोडेकातरा प . एक औषधी पदाथच. 
 
घोडेकार प . घोडस्वार : ‘हा पैल  घोडेकारू ।’ – उगी ५९. 
 
घोडेकुसळी स्त्री. एक प्रकाररे् जाड गवत; घोडेघास : ‘हतकाडंी घोडेक सळी ।’ – गीता २·५३·८६. 
 
घोडेखाद स्त्री. १. घोड्ारें् र्रिे, हरळी खािे. २. फक्त घोड्ानंा र्रता, खाता येईल इतक्या 
वाढीरे् गवत. 
 
घोडेखोत प . घोडे भाड्ाने देण्यार्ा धंदा करिारा; भाड्ाच्या घोड्ारं्ा नाईक. 
 
घोडेघाटी स्त्री. एक प्रकाररे् रेशमी कापड. 
 
घोडेघास न. हवलायती गवत; लसूि घास. 
 
घोडेपाऊि न. एक वनस्पहतहवशषे. 
 
घोडेबाज्या प . घोडेबाजी; घड्ात फटाके घालून उडहवण्यार्ा एक आतषबाजीर्ा प्रकार : ‘आज 
हदपवाळीरे् सायंकाळी घोडेबाज्या वगैरे आतसबाजी िंाली.’ – ऐलेसं ४७१४. 
 
घोडेिा : प . नाकतोड्ा. (िंाडी) [सं. घोटक] 
 
घोडेस्वार प . म लारं्ा स्काऊटर्ा एक खेळ. 
 
घोडोंडी स्त्री. पागा : ‘तया रायारे् घोडोंडी येंक  देहडका बाधंला होता.’ – परं्ो १६० – १५. 
 
घोड्यागोवर प . एक प्रकारर्ा गोवर. याच्या प टक ळ्या मोठ्या असतात. 
 
घोड्याचा दािा १. (उप.) हरभरा. २. (ल.) ब दंीच्या लाडवाला त च्ितेने म्हितात. 
 
घोड्याचा पूत, घोड्याचा िेक (उप.) मूखच; गाढव; गद्धा. 
 
घोड्याची जीभ (रा.) एक वनस्पहतहवशषे. 
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घोड्याची मंुज, घोड्याचे बारसे एखादा कोठे जायला हनघाला असता, फाजील र्ौकशी करिाऱ्या 
मािसाने त्याला ‘का, क ठे जाता’ असे हवर्ारले असताना हा शब्दप्रयोग वापरतात. 
 
घोड्याचे मूत १. क रयारे् मूत; अळंबे; भ ईित्री. २. क जलेल्या लाकडातून फ टलेले आळंबे. 
 
घोड्याच्या पाठीवर भरधाव; िंर् कन; त्वरेने. (हि. जािे, करिे.) 
 
घोड्याच्या पाठीवरचा कोस कंटाळवािा व लाबंिीर्ा कोस; घोड्ावरून गेल्यासर् कोसाएवढे व 
कंटाळवािे न वाटिारे अंतर. 
 
घोड्यावर स्वार र्ढेल, मग्रूर : ‘आता जाफरखान आले ते घोड्ावर स्वार ! रूपये मागू लागले.’ – झहगिे 
दभा २·३५. 
 
घोड्यांचे नाटक सकच स. (ना.) 
 
घोि स्त्री. प ष्ट्कळ पाय असलेला, सरपटिारा एक प्रािी; गोम. 
 
घोि, घोिवासा स्त्री. घरार्ी काटकोनात असिारी पाखी जेथे हमळतात तो साधंा; या साधं्यावरील वासा; 
कोनवासा. याला घोिवासा असेही म्हितात. (को.) 
 
घोि स्त्री. द ःखाने, हखन्न मनाने ग डघ्यात मान घालून बसण्यार्ी अवस्था; हखन्नावस्था : ‘ते भीमकी हें 
मग घोि घाली ।’ – सारुह २·६९. (को.) घोि घािून बसिे – द ःखाने, हखन्न मनाने ग डघ्यात मान घालून 
बसिे; हखन्न असिे. (हि. घालिे) घोि घाििे – लाबंिीवर टाकिे; लाबंहविे. (व.) 
 
घोि स्त्री. घार. (गो.) 
 
घोिशा हव. स स्त; मंद; लठ्ठ व आळशी. (को.) 
 
घोिस प . सपार्ी एक हवषारी जात. हा सपच जाड असून र्ारपार् फूट लाबं असतो. यार्ा रंग हपवळसर 
असून पाठीवर मध्यभागी काळ्या मोठ्या हठपक्यारं्ी उभी रागं असते. पहा : घिस : ‘जसा नक ळ घोिसा ं
गमला ।’ – मोउद्योग ११·१२०. (को.) [सं. घोनस] 
 
घोिसकांडे न. एक हवहशष् प्रकारर्ी वनस्पती. ही हदसण्यात घोिसासारखी हदसते. हहर्ी 
वटेोळीही घोिसाच्या वटेोळ्यासारखी हदसतात. ग रानंा घोिस सपच र्ावला तर ती ग रे ही वनस्पती जेथे 
असेल तेथे जातात व ती खातात. 
 
घोिसे पडवळ आखूड पडवळार्ी एक जात. 
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घोिा प . १. नाक : ‘येता तल्पसमीप कातं ललना ते वि घोिा करी ।’ – हवरस १७. २. दोन्द्ही 
नाकप ड्ामंधील मासंल पडदा; घ ळिा; घोळिा; घ िाघ िा [सं. घ्ाि.] (वा.) घोिा फुटिे – उन्द्हाम ळे, 
उष्ट्ितेम ळे नाकातून रक्त वाहू लागले. 
 
घोिा प . लाकूड कोरिारा हकडा. (राजा.) [सं. घ ण्] 
 
घोिाटिे सहि. मोठ्याने ओरडून, ओरडाओरड करून (ग रे, हहरि, सावज इ.) एके हठकािी 
हाकून आििे, हाकिे. 
 अहि. १. (माशा, भ गें इ.) घों घों करीत एकत्र जमिे. २. डरकाळ्या फोडीत, हंबरत हंबरत एकत्र 
होिे, जमिे (ग रे इ.). ३. कासावीस होिे; घायाळ होिे. (राजा. क .) [सं. घ ] 
 
घोिाटा प . १. (माशा इ.) घोंघावत एकत्र जमिे; घोंघाविे. २. (काम, वस्तू, व्यवहार इ. र्ा) गोंधळ, 
ग ंताग ंत, घोटाळा, अव्यवल्स्थतपिा. 
 
घोण्या प . १. पाख्यारं्ा साधंा; घोिवसा. २. घोिवाशावर, पाहटसावर घालतात ते नळे. 
 
घोन प . मान. (िंाडी) [सं. घोि] 
 
घोन न. नाक. (व.) [सं. घ्ाि] 
 
घोनता प . घोंगता; अंगरखा : ‘बधूं मािंा नेिता । त्याला हशवला घोनता ।’ – घाश्रलो ७३. (घा.) 
 
घोनसी स्त्री. र्ादंीर्ा हार. (िंाडी) 
 
घोनारिे सहि. खाली पडिे; लोळहविे : ‘मी अहंकाराते घोनारन ।’ – उगी २५. 
 
घोन्याड स्त्री. बहलप्रहतपदेला बहलराजा बनहवण्यारे् गवत. (िंाडी) 
 
घोप प . िं बका; ग च्िा; घड; घोस. (को.) 
 
घोपड प . (प्रा.ं) मोठे, ख जे व पसरट असे अळंबे, क रयारे् मूत. 
 
घोपाि स्त्री. मदचपिा; ताकद; शक्ती. (क .) 
 
घोवार न. भ्रम. 
 
घोबे न. १. अकल्ल्पत रीतीने िंालेला मोठा लाभ; घबाड; घबकू. (हि. येिे, हमळिे, सापडिे, 
हाताला लागिे.) २. (व्यापार इत्याहदकातं) सट्टयाने िंालेला फायदा. ३. अल्पप्रयासाने संसारार्ा हनवाह 
होण्याइतके रव, धान्द्य इ. देिारा यजमान झकवा शते. 
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घोय : प . पदर; घोळ (व.). 
 
घोयटीक स्त्री. सराव; अभ्यास; घसरट. (गो.) 
 
घोयरा प . सरड्ाच्या जातीर्ा एक प्रािी. 
घोयेि स्त्री. घोरपड. (िंाडी) 
 
घोर प . १. वीिा इ. वाद्यातंील खजच स्वरार्ी तार; (वाद्यातील) खजच स्वर. २. िंोपेतले घोरिे. ३. 
मृत्यसूमयी होिारा घशातील घरघर असा आवाज : ‘हा वदेाथच सागरू । जया हनहरतार्ा घोरू । तो स्वयें 
सवेर्श्रू । प्रत्यक्ष अन वादला ॥’ – ्ा १·७२. 
 
घोर प . १. काळजी; धोसरा; मानहसक अस्वस्थता; झर्ता. (हि. पडिे, घेिे, करिे, लागिे.) : 
‘त्यार्ा हनत्यार्ा घोर नाहनसा होऊन त्यार्ी स्वभाववृहत झ प्रबळ िंाली.’ – हन ७०३. २. अन्द्य स्थळी गेलेल्या 
मािसाबिल घेतलेली खंत, घोकिी. (हि. घेिे.) 
 
घोर हव. १. भयंकर; अघोर; भयप्रद; भयानक; िूर; हविाळ (म रा, आवाज, काम, घडिाऱ्या गोष्ी). 
२. हनहबड; दाट; घनदाट; गाढ; भयाि (अंधार, अरण्य इ.) : ‘मी राजाच्या सदहन अथवा घोर रानन हशरेन ।’ 
– खरे, जन्द्मभहूम. ३. घनघोर; त ंबळ; हातघाईरे्; हनकरारे् (य द्ध, लढाई इ.) : ‘कलह उत्पादी अहतघोर ।’ 
– एभा १·२०४. ४. गाढ, घनघोर (हनरा). 
 
घोर प . १. हल्ला; हवध्वसं : ‘केली मखन घोर हनशार्रानंी ।’ – अहवर्श्ा २०. २. आिोश; आकान्द्त; 
रडारड; कोलाहल. ३. आरडाओरडा; गलबला; हगल्ला; गलका; गोंगाट; कल्ला (हि. करिे). ४. संकट : 
‘मान अपमानारे् पहडले । भ्रातंीरे् घोरन ।’ – दाहव २६०. (वा.) घोर करिे – राग; वैषम्य मानिे; गवगवा 
करिे : ‘त्याचं्या पालख्यार्ा रोजमरा आपि वजा केला त्याम ळें  त्यानंन फारर् घोर केला आहे.’ – पेद भाग 
२० २२९. घोरात पडिे – संकटात पडिे, सापडिे. 
 
घोर हव. १. अर्ाट; अवाढव्य; (इमारत). २. अफाट (भरलेली नदी). [सं.] 
 
घोर प . साहस; धाडसी कृत्य : ‘कैकईनं केला घोर । रथ घेतला हातावर ।’ – जसा २०६. [सं.] 
 
घोर प . पैंजि. (िंाडी) 
 
घोरकंड प . आरारूटर्ी एक जात. 
 
घोरचा प . जार्, ज लूम : ‘आता स लतानीर्ा तर घोरर्ा नाही.’ – जोफ  ११२. 
 
घोरड न. स स्त, गैदी, नेभळा, अव्यवल्स्थत, िंोपाळू अशा मािसाला हतरस्काराने लावायर्ा शब्द. 
(राजा.) 
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घोरड हव. १. योग्य प्रकारे न घोळलेले (मिी). २. न भाजलेले (र्िे). (िंाडी) [सं. घ िा] 
 
घोरडदेव प . १. सवच पदाथांच्या हशजलेल्या हमश्रिार्ा नैवदे्य ज्याला लागतो असे दैवत. २. (ल.) 
अनेक पदाथांरे् हमश्रि; हखर्डी. (व.) 
 
घोरिे अहि. िंोपेत र्श्ासोच्ि् वासावळेी घरच घरच असा आवाज होिे. [सं. घ र्] 
 
घोरन प . भाजी घट्ट व्हावी म्हिून लावावयारे् पीठ. 
 
घोरनी स्त्री. १. रवी, घोळिी. २. मिी घोळण्यारे् साधन. (िंाडी) 
 
घोरपड स्त्री. १. सरड्ाच्या जातीर्ा एक मोठा सरपटिारा प्रािी. हहला उष्ट्ि व ओलाव्यार्ी हवा लागते. 
हहर्ी र्रबी औषधी आहे. ही आपल्या नख्यानंी खडकाला अहतशय घट्ट धरू शकते. २. (ल.) लर्ाडं; 
हलगाड; त्रासदायक काम, मन ष्ट्य : ‘ही घोरपड हवर्श्ाहमत्राच्या गळ्यातं पडली.’ – नाक  ३·९४. ३. (ल.) 
अहरष्; मोठे संकट; आळ; त फान : ‘बाळकृष्ट्िपंतावर कोिती घोरपड येिार हे पाहण्याकहरता ंटपून आहोत.’ 
– हवहक्षप्त १·३७. (वा.) एखाद्यावर घोरपड आििे – एखाद्याला गोत्यात आििे, संकटात आििे. 
एखाद्यावर घोरपड येिे – संकटात, पेर्ात, अडर्िीत सापडिे. घोरपड गळ्यात पडिे – न आवडिारी 
गोष्, बायको स्वीकारावी लागिे : ‘ह्या जातीय हनवाड्ार्ी ही घोरपड जी एकदा भारतीय राजकारिाच्या 
गळ्यात पडली.’ – हनप्र ५. घोरपड गळ्यात बांधिे – नको असलेल्या, न आवडिाऱ्या, क रुप स्त्रीशी लग्न 
लावनू देिे. 
 
घोरपळी स्त्री. एक प्रकारर्ा रोग. (खा.) 
 
घोबे न. हकफायत शीर सौदा. 
 
घोरबंद  प . खोहगरार्ा प ढर्ा बंद. पहा : गोरबंद 
 
घोरमार  प . भयंकर आवाज. 
 
घोरवािी हव. अमंगल वािी. 
 
घोरवेळ स्त्री. (ज्यो.) १. अश भ, अहनष्, भयसूर्क वळे. २. (अहनष्तेच्या ध्वहनताथावरून) करकरीत 
हतन्द्हीसाजंा; टळटळीत मध्यान्द्ह. 
 
घोरंकार प . अव. (एखाद्या कायाबिलर्ा) पराकाष्ठेर्ा प्रयत्न; खटाटोप; नेटार्ा, आवशेार्ा 
यत्न; अनेक प्रकारर्ी उलाढाल; साहस, हहकमत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घोरंदर, घोरांदर हव. भयंकर : त ंबळ, घनघोर, हनकरारे् (य द्ध) ‘िंोटी धरूहन पाहडती अपार । 
घोरादंर माहंडलें  ।’ – एरुस्व ८·४४; ‘य द्ध माहंडलें  घोरंदर ।’ – म आहद १३·१२. [सं. घोरतर] 
 
घोरंदर हव. गाढ; घोर : ‘हनरा आली घोरंदरी ।’ – हिप  २·३४·४. 
 
घोरासुरांचे आख्यान (उप.) डाराडूर िंोप; घोर िंोप : ‘घालून ठेवलेले अंथरुि पायानंर् उलगडून ही 
अश्शी घोरास राच्या अख्यानाला स रवात…’ – फाटक नाट्यिटा २. 
घोरांटी स्त्री. (प्रा.ं) मरिसमयी लागिारी घरघर; घोर. 
 
घोरांधर  पहा : घोरांदर : ‘अमरा ंअस रासंाहरखे घोर । य द्ध माजले घोराधंर ।’ म आहद २३·१२७. 
 न. संकट : ‘जो होय हनधारें रके्षताः घोराधंरापासौहन – ऋम ४०८.’ 
 
घोणरवडा प . गौळवाडा (को.) 
 
घोरेिी स्त्री. घोरिे; घरघर. (गो.) 
 
घोरोप प . मगज. (गो.) 
 
घोि प . दोन डोंगरामधील झखड; दरी; खोल झखडार. (को.) 
 
घोि न. गदच िंाडी असिारी राई. (क .) 
 
घोि स्त्री. १. ढोल; ग हा. २. परसात जाण्यारे् दार. (गो.) 
 
घोि प . न. पािी न घालता घ सळलेले व लोिी न काढलेले दही. [सं.] 
 
घोि प . एक वाद्य : ‘स संद ताल घोल वात’ – उह ८४. 
 
घोििे सहि. माखिे; हलप्त करिे : ‘मग तैसा ंहर् का ंघोहललन । परमानंदें ॥’ – रा्ा ७·१८३. 
 
घोििे उहि. (स तारकाम) लाकडाला पाडलेली भोके पटाशीने साफ करिे. (खा.) 
 
घोिमडिे सहि. घोळिे. (माि.) 
 
घोिमाडिे सहि. १. हहसकाहहसकी करिे. २. त्रास देिे. 
 
घोिसरी स्त्री. बक ळीरे् िंाड. (व.) 
 
घोिसा  प . येरिंार; ये – जा. (हि. घालिे.) (क .) 
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घोिा प . मर्ाि : ‘हा जवान पोरगा वाघाच्या बालाही उमगून येिार नाही असे घोले हशकाऱ्यासाठी 
बाधूंन देतो.’ – वामा २. 
 
घोिािा प . घोळ; गोंधळ. 
 
घोिािा, घोळािा पहा : घोळिा 
घोिाना  प . डोंगरावरील दरी, खबदाड, घळ, लवि, खोलगट भाग : ‘भाजी हमळेना 
घोलान्द्यात अंबाबाईच्या न्द्हानीपाशी ।’ – जसा ६६. 
 
घोिारी  स्त्री. आतल्या गाठीर्ी स्त्री. (अहह.) 
 
घोिाविी स्त्री. भ लाविी; फ सलाविी; भ रळ. 
 
घोिाविे उहि. फूस लाविे; भ लहविे; गोंजारिे. पहा : घुिाविे 
 
घोिांकार पहा : घोळंकार 
 
घोिांट, घोिांटी न. स्त्री. कोलाटंी उडी : ‘एकनाथारे् गं्रथ व त्यारे् र्हरत्र याचं्या पहरशीलनाने 
मंडळातंील लोकाचं्या घोलाटंया उलट्या पडतील अशी शकंा स्वप्नन तरी येिें उहर्त होईल काय?’ – 
भागवत देशीभाषा १०. 
 
घोिी स्त्री. बाजू; वाट : ‘उफराटी घोली करूहन मस ऱ्याला गोला ।’ – ऐपो ११८. 
 
घोिू हव. बावळट. (िंाडी) 
 
घोल्लर प . १. बलैाच्या गळ्यातील मोठा घ ंगरू. २. पैंजि. (िंाडी) 
 
घोल्लर हव. सैल. (िंाडी) 
 
घोव प . नवरा; पती; पे्रहमक. पहा : गोहो [सं. गोघ] 
 
घोवकरीि स्त्री. पत्नी; बायको; सौभाग्यवती स्त्री; सवाष्ट्ि. (राजा.) 
 
घोवकी स्त्री. प रुषत्व; मदचपिा; पौरुष. 
 
घोवगाडा प . नवरा, दीर इ. सासररे् मािूस; पालनकता मािूस. 
 
घोवदी प . प रुष; बाप्या; गृहस्थ. (राजा.) 
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घोवबा प . नायहकिीर्ा म लगा. (गो.) 
 
घोवसांडा णदवस उन्द्हाळ्यातील हदवस. (क .) 
 
घोष प . (मोती इत्याहदकारं्ा) घोस, िं बका : ‘मगचजामिीर्ें घोषें । कमलकाहंत होहत हसासें ।’ – 
हशव ४०९. 
घोष प . गवळीवाडा; गवळ्यारं्ी वस्ती : ‘ग रुस त महेंर धन  घन शर ते जलवृहष् सैन्द्य तो घोष ।’ – 
मोकिच १३·१२. [सं.] 
 
घोष प . १. (सम र, ढग, अध्ययन, पठि इत्याहदकारं्ा) एकसारखा होिारा मोठा गंभीर आवाज; 
गजचना; प कारा, गजर : ‘ते जयजय घोष कलरवें । स्वगच गाजहवताती आघव े।’ – ्ा ११·३३६. २. परा वार्ा; 
परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी या र्ार वािनपैकी परा वािी; यानंार् अन िमे घोष, ध्वनी, नाद व आकार 
अशीही नाव ेआहेत : ‘पैं ब्रह्बीजा जाहला अंक रू । घोषध्वनीनादाकारू ।’ – ्ा ९·२७५. ३. घोकिे; पाठ 
करिे. ४. (आपला उिेश, इच्िा इत्याहदकारं्ा) प नः प न्द्हा उच्चार करिे, सागंिे; एकार् गोष्ीर्ा हनहदध्यास. 
पहा : घोकिी २. (हि. घेिे, लाविे, लागिे, माडंिे). [सं. घ ष्] 
 
घोष प . स्वरनहलकाचं्या कंपाम ळे ध्वनीत येिारे एक वैहशष्ट्ट्य. ‘क’ या ध्वनीत घोष नाही, ‘ग’ मध्ये 
आहे. 
 
घोषक प . किा. 
 
घोषि, घोषिा न. स्त्री. १. मोठ्याने बोलिे, वाजहविे, ऐकहविे. २. प्रहसद्ध करिे; जाहीर करिे; प्रहसद्धी. 
(हि. करिे.) (वा.) घोषि देिे, घोषिा देिे – सवांनी हमळून एकर् ध्येयवाक्य, घोषवाक्य उच्च स्वरात 
म्हििे झकवा जयजयकार करिे. 
 
घोषिापत्र न. जाहीर पत्रक; जाहीरनामा : ‘डॉ. भाभा यानंी हव्ानहवषयक भारतीय धोरिारे् एक 
घोषिापत्र तयार केले.’ – भाआश े४२. 
 
घोषमंणदर न. गोठा; ग रे बाधंण्यार्ी जागा : ‘तो राधेर्ी सासू म्हातारी । तीही नसे कदा घरन । सदा 
राहे घोषमंहदरन । दहधमंथना कारिे ।’ – ह ८·५८. 
 
घोषयात्रा स्त्री. गाई, म्हशी इ. पशूरें् अरण्यात र्रिे, बागडिे इ. पाहण्यार्ी िीडा. [सं.] 
 
घोषा प . गाजावाजा; कीर्मत : ‘याच्या हकतीच्या घोषा दूर गेला ।’ – ऐपो १११. 
 
घोणषत न. सूर्ना; जाहहरात : ‘लाउडस्पीकरमधून हननादिारी ती घोहषते…’ – खडे ११८. (हि. 
करिे.) 
 हव. अहधकृतपिे प्रकट झकवा जाहीर केलेले. 
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घोस प . मासं; साग ती : ‘अम्बा त्या बाईनें घोस गाईर्ा पाहहला.’ – ऐपो १·५८. [फा. गोश्त] 
 
घोस प . (मोती, फ ले इ. कारं्ा) ग च्ि; िं पका; त रा; िं मका : ‘सन्द्म ख भेटला राजहंस । 
म क्ताफळारं्ा घोंस म खन धरुनी ।’ – मारा बाल १२·२४. [सं. ग च्ि] 
 
घोस हव. मोठा; देखिा; प रा; लठ्ठ व हदखाऊ; घवघवीत. [सं. ग च़्] 
घोस प . १. (नाहवक) हशडाच्या प ढील (नाळीकडील) भाग; परबािारे् नाळीजवळरे् टोक. हे 
द सऱ्या टोकापेक्षा जाड असते. शीड दोन्द्ही टोकानंी परबािाला बाधंलेले असते. हे केव्हाही डोलकाठीच्या 
मागे जात नाही. वाऱ्याच्या हदशापं्रमािे शीड बाधंण्यार्ा एक प्रकार व दमाि हा द सरा प्रकार आहे. (को.) २. 
शीड बाधंण्यार्ी दोरी. ३. वाऱ्यार्ी हदशा. ४. गलबताने प्रवास करिे; हववहक्षत स्थळी गलबताने केलेली फेरी; 
सम रावरील सफर. 
 
घोस प . (आवशे, उत्साह, ऐर्श्यच, वैभव इ. कारं्ा) प्रकषच; वैप ल्य; भर; जोस. [सं. घोष्] (वा.) 
घोसात असिे – ऐर्श्यात दंग असिे, मनोराज्य करिे. भर घोसाने, घोसाणनशी, भरल्या घोसाने – सवच 
शक्ती एकवटून, नेटाने व िातीठोकपिे; भगीरथ प्रयत्नाने. 
 
घोस प . फडा. 
 
घोसिे सहि. १. शोधिे. २. गवसिे; सापडिे. 
 
घोसदार हव. (मोत्यारं्ा) घोस असलेले (किचभषूि इ.); घोस लागलेला; घोसानंी य क्त; 
भरदार. 
 
घोसफळ न. (वन.) एकार् फ लातील स ट्या झकजदलापासून बनलेल्या फळारं्ा िं बका. 
 
घोसबाळी स्त्री. मोत्यारे् घोस लावलेली कानात घालायर्ी बाळी : ‘कोझथहबरी, टापंि, घोंसबाळ्या 
।’ – सारुह ६·२४; हस्त्रयारें् किचभषूि. 
 
घोसबाळे प . अ. व. दाहगन्द्यात बाधंायर्ा लटकता लोलक, ताईत, करि. 
 
घोसवािा प . १. पैलूर्ा अगर हबनपैलूर्ा. २. टोकावर हिर असलेला, लाबंट हहरा. 
 
घोसळिे उहि. १. जहमनीवर लोळविे, घोळसिे. २. ढोसळिे; धरून गदगदा हलहविे. (व.) ३. 
र्ागंले र्ोळिे. 
 
घोसा प . फ लारं्ा गजरा, ग च्ि. (को.) 
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घोसा प . गोषा : ‘अजून घोसा राकून हाय घराि ंते ! हशक्यांच्या बाईर् ंनक नदरं पडायर्ं न्द्हाई !’ – 
भेटी ३. 
 
घोसाळ  हव. नाद हनमाि करिारा; घोष, आवाज करिारा : ‘र्रंकातंारे्या बाळानेया ंवरी । 
घोंसाळेया ंकाकंिा ंर्ाकंरन ।’ – हशव ३४०. 
 
घोसाळ  हव. १. घोसानंी य क्त; घोसानंी, घडानंी लहडलेला. २. (ल.) ग टग टीत : ‘स नीळ  
घोंसाळें  । हनऱ्हा ंशोभेंहत डोळे ।’ – हशव ४१८. 
घोसाळवेि स्त्री. तादंळार्ी एक जात. ह्या जातीर्ा तादूंळ जाडा असून लवकर तयार होतो. 
 
घोसाळा  प . एक किचभषूि : ‘आकिचपूिच घोसाळे’ – पूजा ५४. 
 
घोसाळी, घोसाळे स्त्री. न. १. एक प्रकारर्ी वले; हगलक्यारं्ा वेल. यार्ी भाजी, भजी करतात. २. 
घोसाळीरे् फळ; हगलके; पारोसे. ३. दोडके. (गो.) ४. (ल.) क्ष र पदाथच; बह धा शून्द्य; नाल्स्तवार्क. 
 
घोसाळी  स्त्री. एक प्रकारर्ा दृहष्के्षप : ‘घोसाळी करी उबारा : गजबजौहन पाडी’ – मूप्र २१६५. 
 
घोसुिे न. घोस; घड. 
 
घोळ स्त्री. सम रातील ताबंडसर पाढंऱ्या रंगार्ा मासा. (को. गो.) 
 
घोळ प . १. प नः प नः हलविे; घोळिे; हफरविे; िानिे. २. (ल.) र्र्ा; वादहववाद; वाटाघाट; 
मंथन. ३. गोंधळ; घोटाळा; अडविूक : ‘उगा लोळसा घोळ मोठा करी तो ।’ – राक १·३६. (हि. घालिे.) 
४. (वस्तंूर्ा, सामानार्ा, हहशोबार्ा, कामारं्ा) गोंधळ; गळफाटा; घोटाळा; घप्पाघोळ; अस्ताव्यस्तपिा; 
ग ंताग ंत. ५. गडबड; धादंल; ताराबंळ; ते्रधा. ६. धामधूम; लगबगीर्ी हालर्ाल; दौडदौड; धावाधाव : ‘द जी 
तों म लीर्ा म्हिे थागं नाहन । असा माहंडला घोळ पौराजनाहंन ।’ – अवार्ीन १३५. (हि. घालिे. माडंिे.) 
(वा.) घोळात पडिे – हनकाल न लागिे. 
 
घोळ, घोळकांठी  प . स्त्री. १. काठीच्या टोकाला बसवलेल्या कोयंड्ात लोखंडारे् त कडे घातलेली 
ख ळख ळ असा आवाज करिारी कडी. रात्रीच्या वळेी र्ालताना सापानंा हभवहवण्यासाठी हहर्ा उपयोग 
करतात. २. (वाघ्या इ. लोकारें्) लोखंडाच्या काबंीला कड्ा अडकवलेले वाद्य : ‘टाळ घोळ मृदंग क सरन 
। नाना र्हरत्रें गाती गजरन ।’ – एभा ११·१२७४. ३. ढाल. 
 
घोळ प . १. धान्द्य इ. स पात, र्ाळिीत घोळल्यानंतर मागे राहहलेला गाळसाळ, गदळ भाग. (राजा) 
२. हरभऱ्यार्ा, त रीर्ा कोंडा. (कर.) 
 
घोळ प . तोरडी; पायात घालायर्ा हस्त्रयारं्ा एक अलंकार. (व.) 
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घोळ प . १. (अंगरख्यार्ा) घेर; खालर्ा परीघ (ल गडे, परकर, धोतर इ. र्ा); ओर्ा, सोगा, पदर 
: ‘पीताबंरार्ा बह  घोळ लोळे ।’ – सारुह ५·३४. २. मासे अडकण्यासाठी जाळ्याच्या टोकावर बाधंलेली 
हपशवी. (गो.) 
 
घोळ स्त्री. डोंगरामधील दरी; कपार; खबदड; घळ. 
 
घोळ स्त्री. एक पालेभाजी. हहच्या दोन जाती आहेत. 
 
घोळ र् नत. – (तंजा.) 
घोळका  प . १. (मन ष्ट्यारं्ा, प्राण्यारं्ा) अव्यवल्स्थत सम दाय, जमाव, गदी. २. गोंगाट; 
गलबला; कलकलाट. (हि. र्ालिे, होिे, पडिे, माडंिे, करिे.) ३. (कामे, प्रकरिे इ. र्ा) घोटाळा, 
गोंधळ, हखर्डी. 
 
घोळकाकडी स्त्री. तोंडले. (व.) 
 
घोळकांवचे अहि. घोटाळिे; घोटाळत राहिे. (गो.) 
 
घोळकोटंबा, घोळकोटमा  प . कापडार्ा घोळ लावलेला खंडोबाच्या वाघ्यार्ा हभक्षा मागण्यार्ा 
र्ौकोनी लाकडी कोटाबंा. खंडोबारे् भक्त यार्ी पूजा करतात : ‘त्या हखरीपैकन वाघ्या म रळी यासं त्यारं्ा 
घोळकोटंबा भरून खीर द्यावी लागते.’ – ऐरा २०३. 
 
घोळगुिाब प . घोळीच्या वनस्पतीवर संस्कार करून तयार केलेली ग लाबार्ी एक जात. 
 
घोळघोळून, घोळूनघोळून हिहव. १. आलटूनपालटून; बदल करून; आळीपाळीने; परतपरत; 
एकामागून एक. (हि. करिे, खािे, घेिे, देिे.) २. वारंवार, प नः प नः घोळण्यार्ी हिया करून; प नः प नः 
इकडून हतकडे हलवनू, ढकलून, घोळसून, र्र्ा करून, मनात आिून, उच्चारून, घोळिे याच्या त्या त्या 
अथी हद्वरुक्तीने हिया करून : ‘हा मंत्र लोकाचं्या तोंडन आपोआप येतो व तोर् घोळघोळून पाठ होऊन जातो.’ 
– सासं २४०१. [घोळिेरे् हद्व.] 
 
घोळचे अहि. उपयोगी पडिे. (गो.) 
 
घोळटीक, घोळटीकाय स्त्री. सराव; ओळख; घरोबा; घसरट. (गो.) 
 
घोळि  न. १. स पाने, र्ाळिीने (धान्द्य इ.) घोळण्यार्ी हिया. २. स पात, र्ाळिीत घोळायर्ा 
धान्द्यार्ा एक वळेर्ा हप्ता. ३. पोळी लाटताना हतला लावायरे् पीठ, हपठी. (व.) 
 
घोळिा  प . ग ढी पाडव्यास केली जािारी कड झनबाच्या फ लारं्ी र्टिी. 
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घोळिा  प . १. धान्द्य भाजताना ते हलहवण्यासाठी एका टोकाला झर्ध्यार्ा र्ेंडूसारखा बोळा 
बाधंलेली काठी झकवा दाडूं; घाटािा; घाटिा; घाटू. पहा : घाटिा : ‘घोळण्या नाव ंलक्ष मि । कहरतें भजचन 
लाह्यार्ें ।’ – हनगा २८६. (को.) २. भात र्ाळायर्ी बारीक वळूेर्ी र्ाळि. ३. ठसे उठवण्यारे् सोनारारे् एक 
साधन, हत्यार. 
 
घोळिा, घोळािा प . नाकप ड्ामंधील पडद्यार्ा खालर्ा, म ळार्ा मासंल भाग. पहा : घोिा 
(हि. फ टिे.) [सं. घोिा] 
 
घोळिी  स्त्री १. घोळण्यार्ी हिया. पहा : घोळि १. २. सोनारारे् एक हत्यार. पहा : घोळिा ३. 
घोळिी  स्त्री. प्रदर; ध पिी. (राजा.) 
 
घोळिीपुनीव स्त्री. भारपद श द्ध पौर्मिमा. (व.) 
 
घोळिे न. घाटिा; घाटािा; घाटू. पहा : घोळिा १ 
 
घोळिे, घोळणविे उहि. १. (धान्द्य इ. स पात घालून हलके, बारीक, जड मोठे इ. दािे हनराळे 
करण्याकहरता) इकडे हतकडे हलहविे; झहदळिे; पाखडिे. २. (दािे झकवा अहधक पदाथांरे्) हमश्रि 
होण्याकहरता ताट, परात, सूप इत्याहदकातं घालून हलहविे; ख ंदलिे; ढवळिे; माखिे; लेपिे : ‘ऐक्यें 
घोहळली ब हद्ध कैसी । मान  श्रोत्यासंी वाढहवला ।’ – एभा ९·४६३. ३. जोराने ओढिे व ढकलिे; ख दळिे; 
अपाय होईल अशा तऱ्हेने ओढाताि, हहसकाहहसकी करिे; घोळसाविे. ४. (गंहजफारं्ा खेळ) गंहजफारं्ी, 
पत्त्यारं्ी गल्लत करिे; हपसिे. ५. (एखादी गोष्) झर्तनार्ा, वादार्ा, र्रे्र्ा हवषय करिे; वाटाघाट करिे; 
वादहववाद करिे; हवर्ार करिे; (एखादी गोष्) प नः प नः मनात आिून मनन करिे, परत परत म्हििे : 
‘हनम टपिें वर पाहू लागली म्हिजे असे वाटे कन काहंन तरी हतच्या मनातं घोळत आहे.’ – पाव्ह १८. ६. 
खोदून खोदून हवर्ारिे; उलटस लट प्रश्न हवर्ारिे. ७. (एखाद्या कामात) सराविे; वहहवाटिे; राबत्यास 
पडिे. ८. (एखाद्या गोष्ीशी, गोष्ीर्ा) नेहमी प्रसंग पडिे; (एखादी वस्तू उदा. रुपये, दाहगने इ.) हातात 
खेळविे; इकडून हतकडे देिे, इकडून हतकडे ठेविे. ९. र्ोळामोळा करिे; वापरिे; वदचळीत, वापरण्यात 
येिे, आििे. १०. र्ाळविे; गोंधळात टाकिे; िकहविे; भ लहविे : ‘घातकी न देखो तैसा द सरा । घोहळतो 
नृपाला पेर् नी ।’ – दाहव ४५७. ११. घ मिे ‘भटोबासारं्ा हभक्षाशब्द ग जरध्वहन घोहळला उमटे ।’ – स्मृस्थ 
२१९. १२. त्रास देिे; िळिे; जेरीला आििे; सताविे; जार्िे; कष्हविे : ‘यालागन द काळा कहरतों मनन । 
आम्हाहह घोहळला बह ता परीनें ।’ – दाहव २७. [सं. घ ण् – घूिच] 
 
घोळिे, घोळणविे उहि. (स तार – सोनार काम) तासून, घासून, घोटून ग ळग ळीत करिे. 
 
घोळदार हव. ज्यार्ा उत झम घोळ आहे असे (वस्त्र, काठी इ.). 
 
घोळनाट स्त्री. आढ्यारे् लाकूड; मोठा खाबं. (व.) 
 
घोळपाट प . घोटाळा; गोंधळ. (व.) 
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घोळबोटवा प . १. एक प्रकारर्ा गव्हला. २. (ल.) हरकाम्या, हरह न्नरी, ल डब ड्ा मन ष्ट्य; एक ना 
धड भाराभर झर्ध्या अशी ज्यार्ी ल्स्थती आहे असा मन ष्ट्य. 
 
घोळमाडिे उहि. १. ओढाताि, हहसडाहहसडी करिे; त्रास देिे. २. िळिे; गाजंिे; जार्िे; 
त्रासहविे; सताविे. ३. (क्व.) घोळिे इतर अथी. 
 
घोळिेिा हव. म रलेला; तयार िंालेला. 
 
घोळसिे, घोळसाविे उहि. घोळिे. १. (र्ूिच, रव पदाथच इत्यादीत) ढवळिे. २. (एक पदाथच द सऱ्या 
पदाथात हभनून जाईल अशा तऱ्हेने) हलहविे; हमसळिे; खालीवर करिे; उलथापालथ करिे. ३. (ल.) 
क र्लिे; क ट् टा काढिे; ख बलिे; लोळहविे; मारपीट करिे; ख ंदळिे : ‘देह घोळहसता ंनरकद्वारन । तो 
अि भरन क ं थेना ।’ – एभा २६·३४०. ४. घोळिे; वाटोळे हफरविे : ‘नार्हवसी पाय गे घोळसूहन भोय ।’ – हनगा 
९२. 
 
घोळंकार, घोळांकार, घोळाकंार प . गोंधळ; घोटाळा; गोलंकार. 
 
घोळािा प . (क्व.) गोंधळ; ग ंताग ंत; घोटाळा. 
 
घोळािा, घोळाना प . १. हातावर र्ोळून मीठ घालून खातात तो हरभऱ्यार्ा ह ळा, ज्वारीर्ा 
ह रडा इ. : ‘ह रडा ओव्या घोळािा । हतळग ळें हस र्ाखहवले स जािा ।’ – एभा ३१·४०१. २. कड झनबार्ी कोवळी 
पाने, झर्र्, हबबे इ. रे् हमश्रि करून त्याला फोडिी देऊन तयार केलेला पदाथच. हा आरा नक्षत्राच्या 
स रुवातीला बदलत्या ऋत मानार्ा शरीरावर होिारा पहरिाम टाळण्यासाठी खातात. (व. ना.) ३. कच्ची 
पालेभाजी क सकरून हतखट, मीठ, तेल वगैरे घालून केलेला खाद्यपदाथच; घोळिा. (व.) 
 
घोळामेळाने हिहव. घोळका करून : ‘घोळामेळाने मािसे उभी होती.’ – म ंगी १२४. 
 
घोळांदे्र न. रंजीस आििे; सारखे पाठीस लागिे. (व.) 
 
घोळी स्त्री. एक प्रकारर्ी भाजी. (बे.) 
 
घोळीव हव. १. घोळलेला. २. ग ळग ळीत केलेला : ‘सवांगानें गोल असा घोंळीव हहरा कोिी हगळल्यास 
त्यापासून इजा होत नाही.’ – पदाव १·७०. ३. गाळीव; हनवडक. (व.) 
 
घोळून हिहव. एकहदलाने; श्रमहवभागाने. (गो.) 
 
घोळ्हाटमंडळ पहा : गोल्हाट 
 
घों उद्गा. सोसाट्यार्ा वारा, सम राच्या लाटा इ. कारं्ा मोठा आवाज : ‘आहिक श्रीकृष्ट्िारें् बोलिें । 
घों करी आलें  श्रविें ।’ – ्ा ९·५३१. 
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घोंग न. सोंग; वषे : ‘नंदालयन बाळक घोंग त्यार्ें । ब्रह्ाहदका ंद लचभ सोंग त्यार्ें ।’ – सारुह १·६०. 
 
घोंगट, घोंगाट, घोंघट न. १. तोंडावरून घेतलेले वस्त्र; ब रखा. पहा : घंुगट. २. (ल.) भरलेले 
आभाळ, पाऊस डवरून आलेले आकाश. (हि. घालिे.) [सं. ग ठ् – ग ंठन] (वा.) घोंगट घाििे, घोंगाट 
घाििे, घोंघट घाििे – रुसिे. 
 
घोंगट, घोंगाट न. १. घों घों असा आवाज करिाऱ्या, घोंगाविाऱ्या माशारं्ा सम दाय; गोंगाट. २. 
घ ंग रटे : ‘मज झसहाहस बळ दाहवसी । घोंगटारें् ।’ – कथा ३·१०·७९. ३. िंट; लर्ाडं; िंेंगट; श क्लकाष्ठ. 
 
घोंगुटी स्त्री. मान. (िंाडी) [सं. घोिा] 
 
घोंगड न. काबंळे; घोंगडे. (व.) 
 
घोंगडगंुची स्त्री. पाऊस हनवारण्यासाठी वापरायर्ी घोंगड्ार्ी खोळ. (बे.) 
 
घोंगडबाऊ प . द्वाड म लानंा हभवहविारा घोंगडे पाघंरलेला मन ष्ट्य; बाग लबोवा. 
 
घोंगडी, घोंगडे स्त्री. न. १. काबंळ्यार्ी एक पट्टी; दोन घोंगड्ा उभ्या हशवनू जोडल्या असता काबंळा 
होतो : ‘येरे घोंगडीच्या पाघंरिारा । गाई वळिारा ।’ – भज ६३. २. कनाटकी काबंळ्यासारखी, पाढंरी, 
भारी, झकमती घोंगडी. [क. गोंगहड] 
 
घोंगडे न. १. लर्ाडं; लोढिे; पायखोडाबेडी; द स्सह, द वाह्य, परंत  करिे अवश्य असलेले काम इ. 
२. (हशव्या देऊन, धके्क मारून, उपहास करून एखाद्यार्ी केलेली) फहजती; ते्रधा; हबेलंडी; द दचशा. (वा.) 
घोंगडे गळ्यात येिे, पडिे – एखादे लर्ाडं मागे लागिे. घोंगडे णभजत ठेविे, पडिे – एखाद्या प्रश्नार्ा 
हनकाल न लावता तो तसार् अहनिीत राहू देिे, राहिे. एखाद्याच्या गळ्यात घोंगडे घाििे – एखाद्याला 
काही उपरवकारक काम सागंिे; एखाद्याचं्या मागे त्रासदायक कतचव्य, लर्ाडं लावनू देिे. 
 
घोंगड्या हव. (ल.) गरीब कामकरी, मजूर. 
 
घोंगड्या हव. काळ्या रंगार्ा मोठा (स रवटं). 
 
घोंगि न. ग रफटून घेतलेली ल्स्थती. 
 
घोंगि न. गोळा केलेला कर्रा; गळ्हाटा; राडा; खळमळ; घाि; हखर्डी (अशा वस्तूवर माशा घों घों 
करतात त्यावरून). 
 
घोंगिा, घोंगािा  पहा : घोळिा, घोळािा 
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घोंगिे अहि. १. घों घों असा आवाज करिे; गजचिे (वारा, लाटा इ. नी). २. घोंगाविे; घों घों आवाज 
करिे (माशा इ. नी). ३. एकत्र जमिें; गदी, हगल्ला करिे. [ध्व. घों घों] 
 
घोंगता, घोंगती, घोंगते प . स्त्री. न. १. घोंगडी रंुदीच्या बाजूने द मडून एका बाजूस हशवनू केलेली 
खोळ. (हि. घेिे.) २. (लहान म लारं्ी) क ं र्ी; एक प्रकारर्ा िंगा. (क .) पहा : घोंगशी 
 
घोंगत्याकंुवर प . प ष्ट्य नक्षत्रारे् एक नाव. कारि या नक्षत्रार्ा पाऊस फार पडत असल्याने घोंगत्यार्ा 
खप फार होतो. 
 
घोंगरट स्त्री. घोंगडी : ‘लक्षमीबाई आली पाघंरली घोंगरट ।’ –जसा ९९. 
 
घोंगशी स्त्री. १. लहानसे कमानीवजा देऊळ. (व.) २. पहा : घोंगता (सवच अथी). ३. फाटून भोकसा 
पडलेल्या वस्त्राला र्ोहोकडून एकत्र करून हशवले असता येिारा िंोळ. 
 
घोंगस स्त्री. पहा : घोंगता. पावसाकहरता केलेली घोंगडीर्ी खोळ; घ ंगी. (व.) 
 
घोंगसूड  हव. अनाहूत. (िंाडी) 
 
घोंगा प . घोंगडबाऊ; बाग लब वा. (क .) 
 
घोंगाट, घोंगाि न. १. तोंडावरून वस्त्र, ब रखा घेतलेली अवस्था; घ ंगट. (हि. घालिे, मारिे, घेिे.) 
२. पावसारे् अवडंबर अंधारी; मळभ. 
 
घोंगाट, घोंगाि न. १. माशारं्ा, भ गं्यारं्ा ग िग िाट. २. माशारं्ा थवा, सम दाय, घोळका : ‘जें का 
खरकटलें  मरकटलें  । अत्यंत घोंगािे घोंगाहळलें  ।’ – हंको. ३. (ल.) लोटालोटी; िंोंबािंोंबी; घेघेमार; िंोड; 
िंमू; रेटारेटी. उदा. हभकाऱ्यारं्ी हभक्षा हमळहवण्यासाठी इ. (हि. पडिे, बसिे, जमिे, उडिे.) पहा : घोंगट. 
४. पहा : गोंगाट 
 
घोंगाडिे अहि. एकत्र जमिे; गोळा होिे (आकाशात ढग इ.) 
 
घोंगािा  हव. १. आरडाओरड करिारा; घोंगाविारा. २. ओंगळ; घािेरडा : ‘काय घोंगािी 
घाघािी । ताकामध्यें घाटी लोिी ।’ – त गा ६२३. 
 
घोंगािी  स्त्री. आरडाओरड करिारी स्त्री. 
 हव. १. ओंगळ; घािेरडी. २. अडािी. 
 
घोंगायिे, घोंगाविे अहि. १. घों घो (माशा इ–कानंी) करिे; (माशा इ. बसल्याम ळे) ब जब जिे; 
घािेरडे होिे : ‘हे बह तारं्ें उल्च्िष् ताट । घोंगायलें  हवकारन ।’ – म रंश  ४०८. २. मोठ्याने घों घों करीत जािे, 
गोळा होिे. 
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घोंगिे पहा : घोघेिे 
 
घोंगी, घोगी स्त्री. पावसापासून रक्षि करण्याकहरता, डोक्यावर घेण्यासाठी केलेला घोंगता; खोळ. 
पहा : घुगी १. [झह. घूघी = हपशवी] 
 
घोंगेरा, घोंघेरा प . म ंग्याच्या जातीर्ा एक लहान हकडा. हा बाबं ू कोरतो व जहमनीत बीळ करून 
राहतो; घ रघ रा. 
 
घोंगो प . बाग लबोवा; घोंगडबाऊ. (गो. क .) 
 
घोंगोिा : प . भ गंा. (िंाडी) [क. ग ंगड] 
 
घोंघट पहा : घोंगट, घोंगाट 
 
घोंघािी माशी १. ग ं ग ं करीत येऊन मोवाहमठाई इ. खाद्यपदाथांवर बसिारी (मोठी) माशी. २. (ल.) 
भोजनभाऊ; पंल्क्तपठाि; पलं्क्तबारगीर. 
 
घोंघाविे पहा : घोंगाविे 
 
घोंची स्त्री. डोक्यावरून पाठीवर घ्यायरे् लहान म लारें् खोळीसारखे रेशमी पाघंरूि : ‘अंगडं टोपडं 
घेतें घोंर्ीला काळा खि । गोऱ्यापिाला मोडवान ।’ – बा १५८. 
 
घोंट स्त्री. १. एक काटेरी वनस्पहतहवशषे. (को.) २. एक जंगली काटेरी वेल. हहच्या कोवळ्या पानारं्ी 
भाजी करतात. (राजा.) 
 न. १. सदर वनस्पतीरे् फळ. २. िंाडावरर् हपकून कठीि िंालेली स पारी; घोटस पारी. (को.) 
 
घोंटेर, घोटीर प . पक्षयारे् घरटे : ‘नेलन घोंटेरीर्न हपलं र्ोरून  । पखे नाहथली ।’ – हिप  १·१४·२. 
(गो.) [सं. कोटर] 
 
घोंटोिी  स्त्री. आपोष्ट्िी; आपोशन. (गो.) 
 
घोंप प . िं पका; ग च्ि; फ ले; शेंगा, बी इत्यादनना असिारा देठ; घड; घोस. (को.) 
 
घॉघॉ प . पािलोट; उंर्ावरून पडिारा पाण्यार्ा प्रवाह. (गो.) [ध्व.] 
 
घॉि हव. दाट िंाडी. (गो.) 
 
घॉळकांवचे सहि. हेलपाटे, खेपा घालायला लाविे; नार्हविे. (गो.) 
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घाँगा प . (म लाचं्या भाषेत) बाग लबोवा. (गो.) 
 
घाँटॉ प . दािे, तंबाखू इत्याहदकातं आढळिारा हकडा. (गो.) 
 
घाँश ॅ प . लहान म लाचं्या पोटात होिारा एक हवकार. (गो.) 
 
घौघा प . दंगा; दंगल. 
 
घौस हव. १. खिखिीत, टिटिीत; डोर; पहाडी (आवाज, वाद्य). (को.) २. (रूढ) मोठा व 
देखिा; ठसठशीत; ठसकेबाज; घवघवीत (दाहगना इ.). 
 
घ्न हव. १. (समासात उत झरपदी) ठार मारिारा; नाश करिारा. उदा. रोगघ्न = रोग नाहीसा 
करिारे, वातघ्न = वात नाहीसा करिारे, कफघ्न, दोषघ्न, जंत घ्न इ. २. न मानिारा. हवसरिारा. उदा. 
कृतघ्न. 
 
घ्या उद्गा. पहा ! ऐका ! ‘हे घे’ या अथी. 
 
घ्येरंूसा  हव. १. गेरूसारखा. २. (ल.) कस्पटासमान; केराप्रमािे : ‘धन ग संपदा त झ्या सादंीर्ा 
घ्येरूसा ।’ – लोले १८०. 
 
घ्र 
 
घ्रष्टी स्त्री. घसट; दाट मैत्री : ‘हळ हळ  घ्ष्ी पडलन ।’ – लीर्उ ४८१. [सं. घृहष्] 
 
घ्राि न. १. नाक; नाहसकाज्याने वास कळतो ते इंहरय; घ्ािेंहरय : ‘घ्ािन लाहवजती म क्ताफळें । 
तरी तयारं्ें काय कळे । मोल मान ॥’ ्ा १५·३९५. [सं.] 
 
घ्रािगतय  स्त्री. (वै.) वास ग्रहि करिाऱ्या पेशी ज्या खोलगट भागात असतात तो भाग. 
 
घ्रािस्थािी स्त्री. (वै.) ज्या पेशीसमूहापासून घ्ािेंहरय हवकहसत होते अशा पेशनर्ा समूह. 
 
घ्रािके्षत्र न. (वै.) वासार्ी संवदेना जाििारा मेंदूतील भाग. 
 
घ्रात हव. वास घेतलेले; ह ंगलेले. उदा. अनाघ्ात. [सं.] 
 
घ्राता हव. वास घेिारा; ह ंगिारा : ‘वास स वास स मन । घे्य घ्ाता आहि घ्ाि । कृष्ट्िमकरंदें जाि । 
हवश्राहंत संपूिच, स्वयें येती ॥’ – एभा १·२५३. [सं.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ङ 
 
ङ मराठी विचमालेतील हवसाव े अक्षर आहि पार्व े व्यंजन. ‘वाङ्मय’, ‘पराङ्म ख’, ‘वाङ् हनश्चय’ 
यासारखे मोजके शब्द सोडून एरवी फक्त कंठ्य व्यंजनापूवी येिारे. अशा हठकािी त्यारे् लेखन त्यापूवी 
येिाऱ्या स्वरावर हशरोझबदू देऊन होते. ‘अंक’, ‘असंख्य’, ‘रंग’, ‘उल्लंघन’. हा विच शब्दारंभी येत नाही.  
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संदभयकोश 
 
महाराष्ट्र शब्दकोश य. रा. दाते, झर्. ग. कवे वरदा प्रकाशन प िे. 

मराठी–इंग्रजी शब्दकोश मोल्स्वथच श भदा सारस्वत, प्रकाशन प िे. 

मराठी शब्दरत्नाकर (हवस्ताहरत) वा. गो. आपटे, ह. अ. भावे  

अहभनव मराठी मराठी शब्दकोश द. ह. अल्ग्नहोत्री व्हीनस प्रकाशन, प िे. 

सरस्वती शब्दकोश हव. वा. हभडे, रा. श.ं वाझळबे हर्त्रशाळा प्रकाशन, प िे. 

व्यावहाहरक मराठी शब्दाथचकोश मो. हव. भाटवडेकर राजहंस प्रकाशन, प िे. 

ऐहतहाहसक शब्दकोश (प रविीसह) य. न. केळकर डायमंड पल्ब्लकेशन्द्स, प िे. 

पारमार्मथक शब्दकोश अन राधा क लकिी, हवजय 
भटकर 

डायमंड पल्ब्लकेशन्द्स, प िे. 

मराठी पयायी शब्दारं्ा कोश मो. हव. भाटवडेकर साधना प्रकाशन, प िे. 

पयाय शब्दकोश हव. श.ं ठकार हनतीन प्रकाशन, प िे. 

िंाडी बोली शब्दकोश हहरश्चरं बोरकर हवजय प्रकाशन, नागपूर. 

वैदभी बोलीर्ा शब्दकोश दे. गं. सोटे सोटे साहहत्य प्रकाशन, वधा. 

अहहरािी शब्दकोश रमेश सूयचवशंी अक्षय प्रकाशन, प िे. 

अहहरािी वाग्वैभव अहभमन्द्य ूपाटील कस्त री प्रकाशन, अंमळनेर 

लोकसाहहत्य शब्दकोश सरोहजनी बाबर लोकसाहहत्य सहमती, म ंबई. 

श्रीनामदेवगाथा शब्दाथच संदभचकोश म . श्री. कानडे, रा. श.ं 
नगरकर 

रामकृष्ट्ि प्रकाशन, प िे. 

श्रीत कारामगाथा शब्दाथच संदभचकोश म . श्री. कानडे, रामदासी पे्ररिा. 

 रा. श.ं नगरकर प्रसारक सम दाय, प िे. 

श्रीसमथच–रामदास–वाङमय–
शब्दाथच 

म . श्री. कानडे रामकृष्ट्ि प्रकाशन, प िे. 

संदभचकोश रा. श.ं नगरकर  

एकनाथी भागवत शब्दाथच संदभचकोश म . श्री. कानडे रामकृष्ट्ि प्रकाशन, प िे 

 रा. श.ं नगरकर  

तंजावर कोश श.ं गो. त ळप ळे प िे हवद्यापीठ 

प्रार्ीन मराठी शब्दकोश त ळप ळे–हफल्डहाऊस पॉप्य लर प्रकाशन, म ंबई. 

ग्रामीि बोलीर्ा शब्दकोश द. ता. भोसले मेहता प्रकाशन, प िे. 

हंसकोश र. भा. गोडबोले गोडबोले प्रकाशन, प िे. 

गावंगाडा शब्दकोश रा. हव. मराठे.  

राजकोश (राज्य व्यवहार कोश) अ. द. मराठे डायमंड पल्ब्लकेशन्द्स, प िे. 
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अथचच्िटा कोश मो. हव. भाटवडेकर स्नेहवधचन, प िे. 

मराठी लाक्षहिक शब्दकोश र. ल. उपासनी साहहत्य प्रसारकें र, नागपूर. 

दखनी भाषा श्री. रं. क लकिी राज्य मराठी हवकास संस्था, 
म ंबई. 

र्ौभाषी व्यावहाहरक शब्दकोश गिेश ओत रकर संताजी प्रकाशन, नाहशक. 

मराठी शब्दहवलास र्रंहास जोशी मेहता प्रकाशन, प िे. 

मराठी शब्दाभ्यास कोश स. ध. िंाबंरे साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद. 

शब्दसखे वसंत उत्पात स्नेहवधचन, प िे. 

मराठी व्य त्पहत झकोश (प रविीसह) कृ. पा.ं क लकिी, श्रीपाद 
जोशी 

श भदा सारस्वत, प िे. 

व्य त्पहत झ प्रदीप गो. श.ं बापट, १० वी आवृत झी, १९२५. 

 गो. कृ. मोडक  

मराठीतील एकाक्षरी (शब्दारं्ा) 
लघ कोश 

श्री. भा. म. गोरे वरदा ब क्स, प्रकाशन. 

लेवा–गि–बोली कोश हन. रा. पाटील  

हव्ान आहि तंत्र्ान शब्दकोश डॉ. अ. पा.ं देशपाडें, महाराष्ट्र शासन, म ंबई. 

 डॉ. बाळ फोंडके  

्ानेर्श्रीरे् शब्दभाडंार रा. ना. वझेलगकर मराठी संशोधक मंडळ, म ंबई. 

फाशी–मराठी शब्दकोश मा. झत्र. पटवधचन भा. इ. सं. मंडळ, प िे. 

संख्या–संकेत कोश श्री. शा. हिमंते प्रसाद प्रकाशन, प िे. 

शब्दानंद–हत्रभाषा कोश सत्त्वशीला सामंत डायमंड पल्ब्लकेशन्द्स, प िे. 

भाषा व्यवहार शब्दावली  भाषा संर्लनालय, 

  महाराष्ट्र शासन, म ंबई. 
 

(भाषा संर्ालनालय, महाराष्ट्र साहहत्य संस्कृती मंडळ (महाराष्ट्र शासन) यानंी प्रकाहशत केलेले 
हवहवध पहरभाषा कोश, सं्ाकोश आहि शब्दकोश) 
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महाराष्ट्र राज्य मराठी साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ, म ंबई प्रकाहशत कोश वाङ्मय 
 
१. ग जराती – मराठी शब्दकोश श्री. भाऊ धमाहधकारी 

२. उदूच – मराठी शब्दकोश श्री. श्रीपाद जोशी, श्री. एन. एस. गोरेकर 

३. कन्नड – मराठी शब्दकोश श्री. प डंहलकजी कातगडे 

४. तमीळ – मराठी शब्दकोश सौ. रमाबाई जोशी, श्री. प . हद. जोशी 

५. मराठी – कन्नड शब्दकोश श्री. ग रुनाथ हदवकेर 

६. मराठी – झसधी शब्दकोश श्री. लिमन हदचवािी 

७. मराठी – ग जराती शब्दकोश श्री. भाऊ धमाहधकारी 

८. पाली – मराठी शब्दकोश श्री. बाबा भारती 

९. मराठी वाङ्मय कोश : खंड – १ श्री. गं. दे. खानोलकर 

१०. मराठी वाङ्मय कोश : खंड – २ भाग १ डॉ. गो. म. क लकिी 

११. मराठी वाङ्मय कोश : खंड – ४ डॉ. हवजया राजाध्यक्ष 

१३. आय वेदीय शब्दकोश प.ं विेीमाधव शास्त्री जोशी, प.ं ना. ह. जोशी 

 भाग १ व २ (संस्कृत–संस्कृत)  

१४. आय वेदीय शब्दकोश श्री. वेिीमाधव शास्त्री जोशी, प.ं ना. ह. जोशी 

 भाग १ व २ (संस्कृत–संस्कृत–मराठी)  

१५. इंग्रजी – मराठी स्थापत्य हशल्पकोश श्री. रा. हव. मराठे 

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

१७. ्ानोदय लेखन सार सूर्ी : खंड – १ भाग २ डॉ. गंगाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. म ळे 

१८. ्ानोदय लेखन सार सूर्ी : खंड – २ भाग १ डॉ. गंगाधर ना. मोरजे, डॉ. स. वा. म ळे 

१९. डॉ. माधवराव पटवधचन – वाङ्मय सूर्ी श्री. स . रा. र् नेकर 

२०. वै्ाहनक पाहरभाहषक सं्ा गहित शास्त्र,  डॉ. गो. रा. पराजंपे 

 वास्तवशास्त्र, रसायन शास्त्र  

२१. साहहत्य संहहता समीक्षा आहि पाहरभाहषक सं्ा श्री. वसंत दावतर 

२२. मराठी अन वाद गं्रथ सूर्ी डॉ. वीिा म ळे 

२३. मराठी शब्दकोश, पहहला खंड प्रार्ायच रामदास डागें 

२४. हव्ान आहि तंत्र्ान कोश डॉ. अ. पा.ं देशपाडें, डॉ. बाळ फोंडके 
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आह्ा ंघरन धन शब्दारं्न र् रत्नें । शब्दारं्न र् शस्त्रें यत्न करंू । 
शब्द हर् आम च्या जीवार्ें जीवन । शब्दें वाटंूं धन जनलोका ं। 
त का म्हिे पाहा शब्द हर् हा देव । शब्दें हर् गौरव पूजा करंू ॥ 

 
मुद्रिस्थळ : शासकीय फोटोकझको मुद्रिािय, पुिे – ४११ ००१. 
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