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પ્રકાશકનું વનિરેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ઉપક્રમરે જ્ાનવિજ્ાનની માકહતી આપતા વિશ્વકોશની 
ગ્ંથશ્રેણીના પ્રકાશન ઉપરાંત મહત્િના લોકોપ્યોગી વિષ્યો પર પ્રમાણભૂત અનરે 
સિ્કગ્ાહી માકહતી અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરિાની ્યોજના કરરેલ છરે. આ સંદભ્કમાં 
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે અત્યાર સુધીમાં 31 જ રેટલા ગ્ંથો પ્રકાવશત ક્યા્ક છરે. શ્ી 
કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી, કમ્ક્યોગી સિ. સાંકળચંદ પટરેલ 
જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી, ધન્ય ગુજ ્કરી કરેનરિ પ્રકાશન અનરે હકર ૐ આશ્મ, સૂરત પ્રરેકરત 
પૂજ્ય શ્ીમોટા સંશોધનશ્રેણી તથા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ વિશ્વવિદ્ા ગ્ંથશ્રેણી જ રેિી 
શ્રેણીઓ દ્ારા આ પ્રકારનાં પુસતકો પ્રગટ થતાં રહરે છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણીમાં 
‘જનીનવિજ્ાન’, ‘લોકવિદ્ાપકરચ્ય’, ‘આપણાં રાષ્ ્રી્ય પ્રતીકો’, ‘વલવપ’, ‘ભૂવમવત : 
સિરૂપ અનરે પ્રકાર’, ‘તરસ્યા મલકનો મરેઘ’, ‘શબદનું સખ્ય’ અનરે ‘શહીદ વિનોદ 
કકનારીિાલા’ જ રેિાં પુસતકો પ્રકાવશત થ્યાં છરે.

આ શ્રેણીના નિમા મણકા રૂપરે શ્ી દલપત ચૌહાણ સંપાકદત-સંશોવધત પુસતક 
‘તળની બોલી’ હિરે પ્રગટ થા્ય છરે. આ પુસતકમાં ઉતિર ગુજરાતમાં આિરેલ દૉતોર 
પરગણં અનરે તરેની આજુબાજુના વિસતારની જાવત અનરે તરેનાં હુન્નર, સાધનોની વિગતો 
રજૂ કરીનરે ત્યાંની પ્રચવલત કહરેિતો, રૂકિપ્ર્યોગો તરેમજ શબદાિલી આપીનરે લરેખકરે 
સંશોધન ક્યુું છરે. ગામડાંઓની ખરેપ કરીનરે, કરેટલીક મુલાકાત લઈનરે લુપ્ત થતા શબદોનો 
સંગ્હ ક્યયો છરે. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ આિી શબદાિલી પ્રગટ કરી શક્યું છરે તરેનો 
આનંદ છરે. સાકહત્યરવસક-અભ્યાસી વિદ્ાનસમુદા્યનરે એ ગમશરે એિી આશા છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની સમગ્ પ્રિૃવતિનરે શ્ી પ્રિીણચંરિ ગંભીરચંદ શાહનો હંમરેશાં 
હંૂફાળો સહ્યોગ મળ્ો છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના ખંડ 9ના પ્રકાશનમાં, વિશ્વકોશભિનના 
માકહતીકરેનરિમાં તરેમજ એની ગ્ંથશ્રેણીમાં એમણરે વન:સપૃહભાિરે આપરેલો સહ્યોગ 
અવિસમરણી્ય છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં પ્રકાશનોનરે વ્યાપક આિકાર મળ્ો છરે. આ ગ્ંથનરે પણ 
તરેિો જ આિકાર મળશરે તરેિી અમનરે શ્દ્ા છરે.

અમદાિાદ ધીરુભાઈ ઠાકર

તા. 2-10-2009 કુમારપાળ દરેસાઈ 
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હા, આ મારા તળની બોલી છરે.

‘હંુ’ ભણિા માટરે મારા ગામની વનશાળમાં દાખલ થ્યરેલો, પછી એ છોડીનરે અમદાિાદ 
આિિાનું થ્યું. મારંુ મૂળ ગામ મહરેસાણા વજલ્ાની ઉતિર-પૂિ્ક કદશાએ આવ્યું. અમરે 
અમદાિાદના પૂિ્ક વિસતારના પરામાં એટલરે કરે રવખ્યાલ ગામની ચાલીમાં રહરેતા. અમરે 
જ્યાં રહરેતા હતા ત્યાં દશકોશી તાલુકાના ગામલોકો િસતા હતા. તરેઓ જ રે બોલતા તરેનાં 
લહરેકા-ઉચચારણ અમારા કરતાં ‘કરેટલાક’ શબદોમાં જુદાં હતાં. અમારા લહરેકા-
ઉચચારણ તરેમનરે માટરે જુદાં હો્ય એ તો સિાભાવિક છરે. િળી તરેઓની શબદ બોલિાની 
િબ-છબ કંઈક અંશરે શહરેરી લાગતી, અમનરે અમારી ભાષા બોલિાનો ક્ોભ થતો.

અમદાિાદની શાળામાં મારંુ બોલિું સાંભળી વમત્ો હસતા. પકરણામરે મનરે ભાષા 
પ્રત્યરે એક પ્રકારનું ખેંચાણ થ્યું. અમદાિાદની ભાષા ચાહીનરે/્યાદ કરીનરે બોલિા 
લાગ્યો. નકલ મનરે થોડા િખતમાં જ આિડી ગઈ. આગળ જતાં ગુજરાતી ભાષાનાં 
શબદ/લહરેકા/લિણનરે હંુ કાન માંડીનરે સાંભળતો/સમજતો થ્યો. શબદો ગમતા, જુદાં 
જુદાં લહરેકા-લિણ-સિરભારથી બોલાતા શબદનરે મમળાિતો; પકરણામરે મનરે ભાષા 
સમજિાની –શબદરમતની ટરેિ પડી. આ રમતરે હંુ જ્યારરે  સાકહત્ય લખતો થ્યો ત્યારરે  
મનરે ખૂબ મદદ કરી. સાકહત્યમાં જ્યારરે  િીસમી સદીના છરેલ્ા બરે દશકમાં દવલત 
સાકહત્ય/ગ્ામચરેતનાનું સાકહત્ય લખનારા સાકહત્યકાર આવ્યા. મૂળ ભાષા, ગ્ામ-
શબદો, જુદા જુદા વિસતારના સિરભારિાળી/છાંટિાળી ભાષાનો મકહમા થિા લાગ્યો, 
ત્યારરે  મનરે મારા પ્રદરેશની ભાષાના શબદોનો મકહમા કરિાની ઇચછા થઈ. મેં શબદોનરે 
ભરેગા કરિાનું અવભ્યાન આદ્યુું અનરે ‘તળની બોલી’ નામરે બોલીના શબદોનું પુસતક 
તૈ્યાર ક્યુું.

આમ તો આ શબદાિલી મેં ‘પરગણા’ જ રેિા ગ્ામજીિનના સામાવજક સંબંધ વનવમતિરે 
થ્યરેલા વિભાજનનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે તૈ્યાર કરી છરે. અહીં મેં ‘દૉતોર’ પરગણં પસંદ 
ક્યુું છરે. કારણ સપષ્ છરે કરે હંુ આ પરગણાનાં ગામોના પકરચ્યમાં રહ્ો છુ.ં અિારનિાર 
ત્યાં જિાનું બન્યું છરે. અનરે તરે મારા િતનનું પરગણં છરે.



7

તળની બોલી

‘દૉતોર’ પરગણાની આજુબાજુ અન્ય પરગણાંનાં ગામ આિરેલાં છરે. મંડાલી-લુણિા 
અહીંના પવચિમ વિસતારનાં ગામ છરે. આ ગામોની ઉતિરરે  િાિડી, પીલુચા, જીડાસણા 
િગરેરરે  ગામ છરે તરે વિસતારનરે ધ્ાણધાર કહરેિા્ય. પવચિમ કદશામાં ખટાસણા, કહરેડા કરે 
મહરેરિાડા જ રેિાં ગામ છરે, જ રે ‘પાટણિાડો’ કહરેિા્ય. દવક્ણ કદશાએ ગોકવળ્યું, ઉપરેરા 
કરે િડનગર જ રેિાં ગામ છરે જ રે પાટણિાડો, બારપરાં કરે અન્ય પરગણાં નામરે ઓળખા્ય 
છરે. જ્યારરે  ખરેરાલુ કરે ગાજીપુરનાં ગામડાં પછી પૂિ્કમાં ‘ગિિાડુ’ં સતલાસણા પંથક 
પથરાઈનરે પડ્ો છરે. દોતોર પરગણાંનાં ગામોની ગણતરીમાં ઉપર ગણાવ્યાં ઉપરાંત 
મહી્યલ, ડભાડ, ચાંણસોલ, બળાદ, કહરિાણી, પાનછા, વિઠોડા, કોદરામ એમ લગભગ 
અિાર-િીસ ગામ આિરેલાં છરે.

આવથ્કક, સામાવજક અનરે અન્ય કારણોસર આ ગામડાંઓ એકબીજાં સાથરે જોડા્યરેલાં 
છરે તરેથી તરેમના લહરેકા અનરે શબદોમાં મળતાપણં છરે. પણ એક જ ગામમાં શબદો 
બોલિામાં જ રે સિરભાર મુકા્ય છરે તરે સરખા નથી. ગામડામાં બોલાતા શબદ જાવતએ 
જાવતએ જુદા સિરભારરે  બોલા્ય છરે.

આપણનરે એક ગામમાં આંજણા/પટરેલ, િાઘરી, દવલત અનરે અન્ય જાવતઓના 
સિરભાર અનરે શબદમાં્ય તફાિત જણાઈ આિરે છરે.

મું આિો્ય - આંજણા / પટરેલ ઠાકોર બોલરે 

મું આ્યરે - દવલતો અનરે પછાતો બોલરે 

મું આ્ય... - િાઘરી / દરેિીપુત્ બોલરે 

હંુ આિીશ - શુદ્ ગુજરાતી 

ઉપરાંત અન્ય સિરભારરે  શબદોનું ચલણ છરે અનરે શબદ પર જ રે ભાર મૂકિામાં આિરે 
છરે તરે એકબીજાથી જુદા અનરે ઊંચા-નીચા હોિાની તાતકાવલક જાણ માટરે છરે. પહરેલાં 
પહરેરિરેશથી – પાઘડી, ચંપલ-બૂટના પહરેરિાથી – જાવત ઓળખાતી.

ગુજરાતી ભાષામાં શબદની એકસૂત્તા અનરે િાક્યરચનાઓમાં વ્યાકરણની વશસત 
છરેક અવગ્યારમી-બારમી સદી પછી પ્રચવલત થઈ અનરે આજના સુધારરેલા માળખાકી્ય 
રૂપમાં આિતાં લગભગ હજાર િષ્કનો સમ્ય વ્યતીત થઈ ગ્યો, શબદોનાં ઘડતર થ્યાં, 
ઉમરેરા્યા, કરેટલાક નાશ પામ્યા. આજના બરે ભાગ રહ્ા – લોકબોલી અનરે શુદ્ બોલી. 
ગુજરાતી સંસકૃતમાંથી ઊતરી આિરેલી અપભ્ંશ ભાષા છરે. તરેમાંથી બોલિા માટરે અમુક 
શબદો સિીકા્યા્ક અનરે લખિા માટરે થોડાક િધારરે  સિીકારા્યા. જોડાક્રોનરે તોડીનરે બોલિું 
લોકબોલીનું અગત્યનું લક્ણ છરે. જ્ાન–વગનાન, પ્રધાન–પરધાન, ખત્ી–ખતરી.

દૉતોરિાસીઓના શબદો છ, ણ, ષ, શ, ક્ કરે ળ જ રેિા અક્રોથી શરૂ થતા નથી, 
ક્યારરેક તરે અક્રની જગ્યાએ અન્ય અક્રનો પ્ર્યોગ થા્ય છરે. ઉતિર ગુજરાતના અન્ય 
વિસતારોમાં પણ આિા અક્રોનો પ્ર્યોગ થતો નથી. (તરે માટરે સંશોધન થિું જરૂરી છરે.)

મૂળાક્રોની હરેરફરેર લોકબોલીમાં સાિ સામાન્ય ગણા્ય. તરેનાં ઉદાહરણ જોઈએ : 
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(1) ‘ક’ની જગ્યાએ ‘ચ’નો ઉપ્યોગ થા્ય છરે. 
ક્યાં - ચ્યાં, ચી્યાં 
ક્યારો - ચારો, વચ્યારો 
કરેશર - ચરેહર 

(2) ‘ખ’ની જગ્યાએ ‘સ’ કરે ‘હ’નો ઉપ્યોગ થા્ય છરે. 
ખરેતર - સરેતર, હરેતર 
ખરેડ ુ- સરેડ ુ
ખરેતી - સરેતી

(3) ‘ગ’ની જગ્યાએ ‘જ’ અથિા ‘જ્’ િપરા્ય છરે. 
ગ્યા - જ્યા 
ગ્યરેલું - જ રેલું, જ્યરેલું 

(4) ‘ઘ’ની જગ્યાએ ‘ગ’ િપરા્ય છરે. 
ઘરાક - ગરાક 
ઘોલું - ગોલું 

(5) ‘ડ’ની જગ્યાએ ‘ર’ િપરા્ય છરે. 
કડાઈ - કરઈ 
કાગડો - કાગરો 

(6) ‘છ’ની જગ્યાએ ‘સ’ કરે ‘હ’ િપરા્ય છરે. 
(છત્ી) છતરી - સતરી 
છરે - હઅ, સઅ

(7) ‘દ’ની જગ્યાએ ‘ઈ’ િપરા્ય છરે. 
પોદળો - પોઈલો

(8) ‘ર’ની જગ્યાએ ‘ઈ’ િપરા્ય છરે. 
પરણ્યો - પઈણ્યો

(9) ‘િ’ની જગ્યાએ ‘્ય’ િપરા્ય છરે. 
પાિલી - પા્યલી 

(10) ‘સ’ની જગ્યાએ ‘હ’ િપરા્ય છરે. 
સિાર - હિાર 
ખસિું - ખહિું 
સમડી - હમરી, હમડી. 

(11) ‘હ’ની જગ્યાએ ‘ઈ’ િપરા્ય છરે. 
મકહનો - મઈનો
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આમ ભાષાનરે ફંફોસતાં અન્ય શબદોમાં જ રેમ ‘દહીં’ની જગ્યાએ ‘મહી’ અનરે ‘મઈ’ 
શબદ મળી આિરે. તરેિાં અનરેક રૂપ મળિાં સંભિ છરે.

***
અહીં હ્રસિ-દીઘ્ક (ઇ, ઉ કરે ઈ, ઊ) સિરનો ઉપ્યોગ થ્યો છરે. તરે લહરેકાઓનરે અનુરૂપ 

હશરે કરે કરેમ ? તરે પણ શંકાના ઘરેરાથી પર નથી. એક માણસ દીઘ્ક ઉચચાર કરરે  તરે સામરે 
બીજો માણસ એ જ શબદનરે હ્રસિ રૂપરે ઉચચારરે  છરે. ઝઘડો કરતાં અનરે મોટરેથી બોલતાં 
તરેના સિરભાર/લહરેકા બદલાઈ જા્ય. ક્યો શબદ કરેિી રીતરે બોલા્યો, તરેનાં અનરેક રૂપ 
થતાં જા્ય. ત્યાં ફકત બોલીનો આગ્હ રાખનારનરે ક્યો સિરભાર રાખિો તરે અંગરે 
ભાષાવિજ્ાનીઓ કહી શકરે. એટલરે હ્રસિ-દીઘ્ક િપરાશમાં ભરેળસરેળની શક્યતા છરે. તરેમ 
છતાં મનરે જ રે લોકસંપક્ક રહ્ો, લોકોની બોલચાલ-ગુસપુસ, ઝઘડા-ટટંા, જો્યું-સાંભળ્ું, 
સમજ્યો એનરે અનુરૂપ થિા ઉપક્રમ આદ્યયો. અહીં િૈજ્ાવનક પદ્વતએ નહીં પણ... ઉપર 
કહ્ાની સમજણરે ઇ, ઉ અનરે ઈ, ઊનરે તરેના સિરભારરે  મૂકિાનો પ્ર્યતન ક્યયો છરે. િળી 
ગામડામાં આ શબદ આમ જ બોલાિો જોઈએ તરેિો આગ્હ કોઈ રાખતું નથી.

અહીંની શબદાિલીમાં જોડણીકોશની વશસત ઓછી લાગરે તથા શબદના માન્ય ભાષા 
કરતાં વિપરીત અથ્ક પણ સંભિી શકરે છરે. શબદના સ્તીવલંગ, પુંવલંગ કરે નપુંસકવલંગમાં 
પણ ફરેરફાર હોઈ શકરે. એટલરે કરે આ શબદાિલી મહદૃ્અંશરે સિતંત્ ગણીનરે, એક 
ઐવતહાવસક તથ્ય ગણીનરે તરેની સામરે જોડણી-વ્યુતપવતિ કરે ઉતપવતિ વિશરેના પ્રશ્ો ઊભા 
કરી શકા્ય નહીં. અનરે જો ઊભા કરા્ય તો તરેનાં અથ્કઘટનો લોકબોલી સાથરે મરેળ પાડી 
શકરે નહીં. આ લોકોના ઉચચાર, અથ્ક નરે શબદ આપિા કરે સાચિી રાખિાનો પ્ર્યતન છરે. 
એટલરે ભાષાશાસ્તીઓની વશસત કદાચ (પ્ર્યતન કરરેલ છરે.) ઓછી હો્ય તો સહ્ ગણિું 
જોઈએ. તરેનરે સંશોધનના દરજજામાં જોિામાં આિરે તો જ સરખો ન્યા્ય અપા્ય.

કાળક્રમરે શબદોના અથ્ક પણ બદલા્યા હો્ય. પચાસ િષ્ક પૂિવે કરે એથી્ય પૂિવે આ શબદો 
પૂણ્ક ચલનમાં હતા. આજ રે ચલણમાં કદાચ ન પણ હો્ય. સાથ્ક જોડણીકોશ જ રેિા શબદ-
જોડણીકોશમાં પણ શબદ-અથ્કમાં કરેટલુંક સુધારિા જ રેિું લાગરે છરે. તરેની ચચા્ક અહીં 
અસથાનરે છરે. કરેટલાક શબદો જોડણીકોશમાં નથી. કદાચ કોઈ અન્ય કોશમાં પણ નહીં 
હો્ય. અનરે હશરે તો તરેનું સુધરરેલું નિું રૂપ હશરે; પરંતુ અહીં લગભગ ગ્ામશૈલીના શબદો 
છરે. અનરે લોકોના ઉચચારનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે જોડણી કરાઈ હોિા છતાં તરેમાં્ય ઉચચારભરેદ 
આિી શકરે છરે. એક શબદ દરરેક સથળરે એક જ રીતરે બોલાતો હોતો નથી એ સિીકારિું 
જોઈએ.

સમગ્પણરે કહરેિું હો્ય તો કહી શકા્ય કરે અહીં સમાિરેલ શબદાિલીના કરેટલાક 
શબદોનો શુદ્ ભાષાના વન્યમો કરે વન્યમનો સાથરે મરેળ બરેસરે તરેમ નથી. િળી લોકબોલીનરે 
પૂણ્કપણરે વલવપમાં િાળિી શક્ય નથી. ગ્ામભાષાના/લોકબોલીના શબદોનું વિશ્રેષણ 
થા્ય અનરે તરેના ઉચચારભરેદ/વલવપભરેદ નક્ી કરતું કોઈ ભાષાશાસ્ત કરે સંશોધન હાથિગું 
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નથી.

અહીં લરેિા્યરેલા શબદ, ફકત ‘દૉતોર’ પરગણા વિસતારમાં જ ઉપ્યોગમાં લરેિામાં 
આિરે છરે અનરે અન્યત્ િપરાતા નથી, એમ તો ક્યારરે્ય કહી શકા્ય નહીં. હા, અહીં 
આપરેલ કરેટલાક શબદ એિા હશરે જ રે આ વિસતારમાં જ બોલાતા હશરે. તરેમ છતાં અન્ય 
વિસતારના આિા શબદાિલી-કોશ થ્યરેલ નથી. પકરણામરે તરેિા શબદ નોખા કરિા શક્ય 
નથી. જ્યારરે  ઉતિર ગુજરાતના અનરે અન્ય વિસતારોના આિા પ્રકારનાં પુસતકો થા્ય તો 
જ ચોક્સ અભ્યાસ દ્ારા તરે અંગરે માકહતી ઉપલબધ બનરે. અનરે કહી શકા્ય કરે ક્યો 
શબદ, ક્યા વિસતારનો છરે, ક્યા વિસતારની ભાષા શબદ સાથરે સામ્યતા ધરાિરે છરે.

ગામડામાં િસતી વભન્ન વભન્ન જાવતઓ સામાવજક વ્યિહારમાં, આવથ્કક ઉપાજ ્કનનાં 
કામોમાં, પોતીકાં સાધનો અનરે તરેના ઉપ્યોગ માટરે જ રે શબદોનો, કહરેિતોનો, રૂકિપ્ર્યોગોનો 
ઉપ્યોગ કરરે  છરે, તરેનાથી ગામડાની તમામ જાવતઓ અિગત હશરે, એમ કહરેિું િધારરે  
પડતું છરે. કરેટલાક રૂકિગત શબદોનો પ્ર્યોગ ચોક્સ જાવત કરે જૂથ િચચરે જ િપરા્ય છરે. 
તરેનાથી અન્ય લોકો અજાણ હો્ય છરે. આિા જૂથમાં બોલાતા શબદો અન્ય પ્રદરેશોમાં 
િસતા તરેમના નાતીલાઓમાં કરે જૂથમાં િપરા્ય છરે તરેિું જણા્યું છરે. ક્યારરેક તરેનો 
શબદભાર િધતો-ઓછો હો્ય ખરો.

જ્યારરે  કોઈ વિસતારની પ્રજા/સમાજનરે, સામાવજક/આવથ્કક/માનસશાસ્તી્ય દૃવષ્એ 
સમજિા પ્ર્યતન કરિાનો હો્ય, તરેના વિષરે સમજ ઊભી કરિાની હો્ય ત્યારરે  તરેના 
ગુસસામાં, દબાણની વસથવતમાં, સુખમાં, દુઃખમાં થતા ઉચચારો કરે બોલાતા શબદો તરે માટરે 
ઉપ્યોગી થા્ય છરે. તરેમાં્ય બરેિડાઈનરે બોલાતા ‘વદ્રુકત’ શબદ માણસના આિા ભાિોનરે 
પ્રદવશ્કત કરિામાં બહુ ઉપ્યોગી થા્ય છરે નરે ભાષાના પોતનરે્ય ઘટ્ટતા આપરે છરે. મહરેસાણા 
વિસતારનરે ‘કોડાફાડ ભાષા’(કુહાડા િડરે પ્રહાર કરનાર ભાષા)નો પ્રદરેશ ગણ્યો છરે. તરે 
આ કુહાડા જ રેિા પ્રહારોનરે સમજિા માટરે ‘વદ્રુકત’ શબદોનરે ખાસ સથાન આપ્યું છરે. 
કરેટલાક પસંદગીના શબદો લીધા છરે જ રેથી તરે સમજા્ય, બાકી આ વદ્રુકત શબદોનો્ય 
એક કોશ થઈ શકરે.

અહીં્યાં કક્ાિારી પ્રમાણરે ઓરગણા(િાલમીકક-ભંગી)થી હુતાર (સુથાર) સુધીની 
ગામમાં િસતી અનરે પ્રસંગોપાતિ ગામની થઈનરે રહરેલી જાવતઓના કામગીરીનાં સાધનો 
(જૂનાં-નિાં), માલ ઉતપાદન કરિાની રીતના શબદ, લગ્ન, મરણ િખતરે ઉપ્યોગમાં 
લરેિાતા શબદ તથા કરેટલીક જાવતઓના ગુપ્ત શબદોનરે્ય અહીં સાંકળિામાં આવ્યા છરે.

ગામડામાં વભક્ાિૃવતિ કરનાર, મનોરંજન કરનાર, જ્ાવતઓ માટરે િપરાતા જુદા જુદા 
શબદ, સ્તી-પુરુષના પહરેરિરેશ, સ્તી-પુરુષનાં સોનાચાંદીનાં ઘરરેણાં, ઘર વિશરેના શબદ, 
ઘંટીના શબદ, હોકાના શબદ, ભોજનની િાનગીઓનાં નામ, દારૂ ગાળિાની ભઠ્ીના 
શબદ, મોરપીંછનાં નામ, ઝાડ, ઘાસનાં નામ, પંખીઓનાં નામ, ગામડાનાં દરેિદરેિીઓ, 
ધાવમ્કક પરંપરાનાં સાધનોનાં નામ, કહરેિતો, રૂકિપ્ર્યોગો અનરે અ, આ... થી ક, ખ... 



11

તળની બોલી

કક્ાિારી પ્રમાણરે શબદાિલી આપી છરે.

આ વિસતારમાં બ્ાહ્મણ-િાવણ્યા જ રેિી જાવતઓ નગણ્ય ગણા્ય તરેિી છરે. એટલરે 
તરેમની ભાષાનો પ્રભાિ પછાત જાવતઓ અનરે અન્યો પર નથી. (કદાચ તરેમના પર આ 
ગ્ામભાષાનો પ્રભાિ હતો.) એટલરે તરેમની જાવતઓ વિશરે શબદાિલીમાં સથાન અપા્યરેલ 
નથી.

સિાભાવિક રીતરે કહી શકા્ય કરે લોકોની બોલીમાંથી તારિી-સારિીનરે શુદ્ વલવપિાળી 
ભાષા અનરે વલવપ તૈ્યાર થ્યાં હશરે. શુદ્ ભાષા તો કરેટલાંક હજાર િષ્કથી બોલા્ય-લખા્ય 
છરે. જ્યારરે  ‘લોક’અવસતતિ તો કરોડો-અબજો િષ્કથી છરે. આજની ‘લોકબોલી’ની કરોડો 
િષ્કની દડમજલ હશરે એમ કહી શકા્ય. જનસામાન્યની બોલી જ રે શબદોના પ્ર્યોગ/
ઉપ્યોગ થતા રહ્ા તરેમાંથી ચોક્સ અથ્ક અનરે ઉચચારનરે જુદા તારિીનરે ભાષાનું પોત 
બાંધિામાં આવ્યું અનરે વલવપએ શબદનરે અમુક રીતરે ઉચચારિા તરેિું બંધન આપ્યું. 
અન્યથા શબદોના અથ્ક સથળ, કાળ પ્રમાણરે જુદા હતા જ રે આજની આટલી બધી 
ભાષાઓ અનરે બોલીઓથી સિ્યં સપષ્ છરે. આજ રે શુદ્ ભાષા/બોલી અનરે લોકબોલી 
િચચરે ઘણો સુમરેળ હોિા છતાં કરેટલા્ય શબદો જુદા છરે. તરે આપણરે તારિી શકીએ તરેમ 
છીએ.

આજ રે વશષ્ ગુજરાતી ભાષા ઉપર કહનદી, અંગ્રેજીનું ખૂબ મોટુ ંઆક્રમણ છરે. પકરણામરે 
તળની/લોકબોલીઓ જીિશરે કરે કરેમ ? તરેિા પ્રશ્ તો છરે જ. એટલરે એક કદિસ મારા વમત્ 
પ્રિીણ ગિિી(ભાષાવન્યામક)ના કહરેિાથી મેં ‘રાજભાષા’(ગુજ. સરકારનું માવસક)માં 
‘વિસરાતા શબદ’ નામરે કરેટલાક શબદો છપાવ્યા નરે ત્યારબાદ હંુ શબદોનરે શોધતો રહ્ો 
નરે આજ રે ‘તળની બોલી’ સુધી પહોંચ્યો. આ માટરે મેં કરરેલી કરેટલીક ખરેપ વિશરે થોડુકં 
કહંુ.

* * *

શહરેરથી ગામડા તરફ મારંુ જિું ઓછુ ંથઈ ગ્યરેલું. પ્રસંગોપાતિ ગામ જતો. ગામમાં 
મારંુ સિનું કહી શકા્ય તરેિું હિરે કોઈ રહરેતું નથી. અમારા કુટુબંનાં પંદર-િીસ મકાન 
બંધ છરે. બરે-ત્ણ ઉઘાડાં છરે; પણ એ તો થોડાં દૂરનાં છરે. બરે-ચાર પરેિી આઘરે. બીજાં છરે... 
બધા િાસ આસરરે  બધું થા્ય એમાં ભલીિાર ના આિરે. એટલરે ગામડામાં પહરેલાં ટહરેલ 
કરતો તરેમ શરૂઆત કરી કોદરામથી...

બસ-સટરેશનરે ઊત્યયો. જિું હતું બહરેનનરે ઘરેર પણ લિાકર્યાંનો દંગો જો્યો. હંુ એ તરફ 
ચાલ્યો. એક િેંતિેંતના મૂછધારી કાકા... ધમણ ચલાિરે... જિાન દીકરો લોિુ ંઘડરે... મનરે 
જોઈ પરેલા કાકાએ, ધમણ પડતી મૂકી બરે હાથ જોડી રામ રામ કહ્ા.

મેં્ય વિિરેક ક્યયો. હંુ હસ્યો. પરેલા કાકા તો કામમાં િળગ્યા. મેં િાત કરિા માંડી. 

‘કરેમ ’કાકા, ક્યરે દરેશ રરેિું !’ 

‘અમરે જ્યાં રઈએ ત્યાં દરેશ ! હાલ તો કોદરૉંમ; કાલ બીજ રે દૉતોરમાં જાહંુ.’



12

તળની બોલી

‘આ કોદરામ... દૉતોરમાં નથી.’ 

‘એ અડધું ધાંધાર... અડધું દૉતોર !’ 

‘તો તમારંુ ક્યું... િતન....’

કાકો અટકી ગ્યો. એની આંખો જાણરે કંઈક શોધતી હો્ય એમ ઉતિર તરફ જોઈ 
બોલ્યો, 

‘એ તો કદલ્ીનો બાદશો લરેઈ જ્યો !’ 

બસ, પછી તો આતમી્યતાનો માહોલ ઊભો થ્યો નરે લિાકર્યાની ભ્મણકથા, 
મહારાણા પ્રતાપની િીર ગાથાનરે લિાકર્યાના શબદો મળી ગ્યા. આ રખડ ુકરે રઝળુ 
લોકો કરેટલી િરેદના લઈ જીિરે છરે ! િષયોથી, િંશપરંપરાથી. પણ હિરે િષયોથી દૉતોરના 
ગામડાના થઈ રહ્ા છરે. જાણરે એમનું જ મૂળ િતન.

 * * *

શબદશોધનરે િરેગ આપિા માટરે મનરે એક િધારાનું કારણ મળી ગ્યરેલું. હંુ દવલતોની 
પાટપરંપરા અનરે તરેના મૌવખક શ્ોક વિશરે ખાંખાંખોળા કરતો હતો. મારી મુલાકાત 
કોદરામના રણછોડભાઈ િૈષણિ (વિષ્મ સાધુ) સાથરે થઈ. એમણરે પાટપરંપરા વિશરે 
ઘણં બધું કહ્ું. એ વિશરે લખા્યું, સાથરે જ પાટપરંપરાના શબદો મળ્ા. િણકર, 
ચમાર(વમ્યોર)ના શબદો માટરે તો મેં મારા ગામ મંડાલીમાંથી શોધ કરી. તો મુવસલમ 
કંુભારના શબદો નરે તરેમની ઉતપવતિની કથા લુણિા ગામના પાદરરેથી પસાર થતા રોડ 
પાસરે ઘર બનાિીનરે રહરેતા નરે વનભાડો કરતા સુમરા કુટુબંના બધા સભ્યોએ ્યાદ કરી 
કરીનરે મનરે લખાવ્યા.

હકરભાઈ સરેનમાએ મનરે સરેનમા જાવતના, િોલ, રસી િણિાના, સાિરણી અંગરેના 
શબદોનું પોટલું બંધાવ્યું. તો મારા ઘરાક મવણલાલ ઉફવે મણાજીએ મનરે ઓરગણા 
જાવતના શબદોની જાણકારી આપી.

સુરરેશ દરેિીપુત્રે તો ‘ડાક’ના શબદો લખાિતાં ‘રરેડી’ કરિાની તૈ્યારી કરરેલી. જ્યારરે  
ખરેડતૂના શબદો મારા ગામના િરેલજી ચૌધરી તથા મારા ગાંધીનગરના પાડોશી પ્રા. 
બહાદુરવસંહ િાઘરેલા પાસરેથી મળ્ા. મારી સફર મારા તળનાં ગામડાંઓમાં થતી રહી. 
પાનછા, વિઠોડા, બળાદ, ચાણસોલ, ડભાડ, ખરેરાલુ, િાસણા... કરેટલાં્ય ગામોમાં જિા-
આિિાનું થતું રહરેતું. હંુ શબદોની શોધમાં રહરેતો. ્યોગ્ય વ્યવકત મળરે તો જરા્ય સંકોચ 
વિના પૂછી લરેતો. લોકો રાજી થઈ શબદભંડોળ િધારી આપતા.

રવતલાલ મોદી(મંડાલી)એ મારા ગામના કંુભારિાસના લોકોમાં્ય જાણીતાઓની 
મુલાકાત કરાિી કંુભારના શબદો માટરે મદદ કરાિી, તો એમણરે ઘાંચીના શબદોની ભરેટ 
ધરી. કદનરેશકુમાર પરમાર (જ રે મારા જમાઈ છરે.) તરેમણરે તો તૂરી સમાજની ગુપ્ત 
ભાષાના શબદો મરેળિી આપ્યા. ખરેરાલુ રોડ પર રાિણહથથો િગાડીનરે જતા એક 
ભરથરી પાસરેથી ‘ભાઈબહરેન’નું લોકગીત સાંભળતાં સાંભળતાં સારંગીના શબદ 
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મરેળવ્યા.

અનરે બાકીનું કામ મારા કાનોએ ક્યુું. મનરે એક ટરેિ પડરેલી, સફર દરવમ્યાન હંુ જ્યાં 
પણ બરેઠો હોઉં; ગામ, ગોંદરરે , બસસટરેશન કરે કોઈ પણ જાહરેર સથળરે; હંુ સાંભળતો, 
લોકોની િાતો, લહરેકાઓનરે નોટબુક, કાગળ, ડા્યરીમાં ટપકાિતો. એિો ખજાનો હંુ 
ભરેગો કરતો. બાકી હંુ ગામડાનો માણસ.... ઘર, ઘંટી, હોકો કરે ટીલડી વિશરે તો જાણતો 
હોઉંનરે ! તો્ય પૂછી પૂછીનરે શબદો લખ્યા છરે. રૂકિપ્ર્યોગો--કહરેિતો તો રોજની િાતોમાં 
એટલાં બધાં છલકા્ય કરે તમારરે  ક્યાં્ય પૂછિા જિું ના પડરે અનરે પૂછિા જાઓ તો તમારા 
ખજાનામાં નિું કંઈક આિી પડરે જ.

* * *

મારા ગામનાં િૃક્નરે–િરેલાઓનરે નામજોગ ઓળખું. એમાં્ય તળાિકાંઠાના બરે ઊમરા 
તો મારા ભરેરુબંધ. જ્યારરે  હંુ ગામ ગ્યો હોઉં નરે તરેમનરે ના મળ્ો હોઉં એિું નથી બન્ંુય. 
એમનાં વિશાળ જાડાં થડ... સફરેદ થડની જાડાઈ અત્યારરે  તો િીસ ફૂટથી્ય િધારરે  છરે 
પણ... બાજુમાં ખરેતર હોિાથી તરેનો ફાલ ખરેડતૂ તોડી નાખરે છરે. પણ હજી બન્નરે ઊમરા 
સોથી્ય િધારરે  િષ્કથી અડીખમ છરે.

અમારા ગામનાં પંખીઓનરે હંુ સારી રીતરે વપછાણં. જો તમરે કલકવલ્યો ઉફવે કકંગકફશરની 
વસસોટી સાંભળી હો્ય, એનરે આકાશમાંથી આકાશમાં જ ફૂદાંનો વશકાર કરતો અનરે 
છબબાક દઈ તળાિમાં માછલીનો વશકાર કરતો જો્યો હો્ય, એનો કદિસ સોનરેરી થઈ 
જા્ય.

ઘાસમાં જાણરે ટાંકણાથી કોઈ ટાંકતું હો્ય એમ િારરે  િારરે  ડોક ઊંચીનીચી કરતો 
ઘંટીટાંકણો િાહ ! એ સમજિું ઘણં અઘરંુ છરે. પૂંિાકડ્યાનાં ફૂલ કરે ડોડીના ડોડા િાડરેથી 
તોડીનરે ખાધા હો્ય એનરે જ સમજા્ય કરે ગામડુ ંશું ચીજ છરે. ગોઠીમડાંનો સિાદ ક્યારરે્ય 
કોઈ ભૂલરે ભલા ? તારોવલ્યું નરે મણકી કરે િરેબરોનરે ના ઓળખતા ગ્ામજન માટરે ક્યો 
શબદ િાપરિો ?

ગારુડી કરે દારૂડીનાં કાળાં ‘બી’ જ રેણરે હાથમાં ના રમાડ્ાં હો્ય નરે ગોખરુ કરે ગાડરના 
કાંટાનો અનુભિ તો હિરે કોઈ ક્યાંથી લાિરે ?

ધૂધણીમલની લીમડી, િરેરાઈમાનું મંકદર, રામાપીર અનરે મહાદરેિ બધાં્ય િસરે છરે 
ગામમાં. મોરપીંછનાં આટલાં બધાં નામ હો્ય એ કદાચ ‘કાના’નરે્ય ખબર નહીં હો્ય. 
એનરે તો ટીલડી ગમરેલી... મનરે તો ટીલડી, બરેલડી, કડા્યો કરે ટપલો્ય ગમરે.

મારંુ ગામ, મારો પ્રદરેશ મારી સામરે શબદ થઈનરે વિખરાઈ પડ્ાં છરે. િીણતો જાઉં 
તરેમ તરેમ મજા પડી છરે. કોઈ પૂછરે કરે આ બધું ક્યાંથી મળ્ું તો ઝડપથી કહી દઉં ‘મારા 
દૉતોર’ની ધૂળમાંથી.

* * *

અનુઆધુવનકતાિાદ(લગભગ 1980 પછીનો સમ્ય)ના અિતરણરે ગુજરાતી ભાષામાં 
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ગ્ામચરેતના, દવલત ચરેતના, નારીિાદ અનરે અન્ય કરેટલી્ય નિીન ગુજરાતી સાકહત્યની 
ધારાઓ અવસતતિમાં આિી. તરેમાં્ય ખાસ કરીનરે દવલત ચરેતના, ગ્ામચરેતનામાં તળની 
ભાષાના શબદોના પ્ર્યોગ થિા માંડ્ા; પરંતુ શબદકોશમાં શબદ મળી શક્યા નહીં. જ રે 
આ તળની બોલીનો શબદાિલીકોશ, ગામડાના શબદોના અથ્ક પૂરા પાડિાની ક્મતા 
ધરાિરે છરે, પણ તરે ઉતિર ગુજરાત પૂરતો સીવમત રહરે છરે. સાથરે ગૃહઉદ્ોગના પતનથી 
ગૃહઉદ્ોગ સાથરે જોડા્યરેલ શબદ લુપ્ત થતા જા્ય છરે, તરેનો થોડોક સંગ્હ અહીં થઈ 
શક્યો છરે.

આ પુસતક િાંચતાં ક્યારરેક એિું પણ લાગરે કરે આ બોલાતી ભાષાના શબદો અનરે 
લહરેકા દવલત/પછાત જાવતઓના િધારરે  છરે. તરે િાત સત્ય છરે. જ્યાં જ રે જાવતઓમાંથી આ 
શબદોનું ભંડોળ ભરેગું ક્યુું તરેઓનું િચ્કસિ િધારરે  જ હો્ય. િળી જ્યાં સુધી મનરે લાગ્યું કરે 
આ શબદ જૂનો છરે ત્યારરે  જ સિીકા્યયો છરે. નિા શબદ મેં છોડી દીધા છરે. આમ તો આ 
શબદ આઝાદી પૂિવે્ય બોલાતા હતા. િળી મારી શબદાિલીની શોધમાં ઉપર લખ્યા 
પ્રમાણરે મારા ગામની આજુબાજુના વિસતારોનરે જ મેં પસંદ ક્યા્ક છરે. અહીં કરેટલાક એિા 
શબદો પણ છરે, જ રે જાવતઓ માટરે અપમાનજનક હો્ય; પરંતુ તરે શબદો અહીં સમાિિા 
માટરે ‘સમાજ’નું અપમાન કરિાનો મુદ્દલ ઇરાદો નથી જ. પણ પૂરા સમાજનું આખું 
વચત્ મળરે, તરે માટરે મૂક્યા છરે. ભવિષ્યમાં કોઈ અભ્યાસી-વિદ્ાનનરે ઉપ્યોગી થઈ પડરે તરે 
માટરે મૂક્યા છરે. આ શબદો કોઈનું અપમાન, અિમાન કરે જાહરેરમાં ઉપ્યોગ કરિા માટરે 
લખ્યા નથી. તરેમ છતાં કોઈનું મન કચિા્ય તો હંુ ક્મા માગી લઉં છુ.ં સંશોધનકા્ય્કમાં 
મદદ કરી એમ સમજી દરગુજર કરશો.

મારરે  ખાસ કહરેિું જોઈએ કરે આ શબદાિલી કોઈ ‘જોડણીકોશ’ નથી, ‘દૉતોર’ 
પરગણાના વિસતારના બધા જ શબદોનરે અહીં ભરેગા કરિામાં આવ્યા નથી. પણ મારાથી 
જ રેટલા શબદનરે ભરેગા કરા્યા તરેટલા શબદોનરે અહીં મેં આપ્યા છરે. અહીં જ રેટલું ભરેગું થ્યું 
છરે એનાથી ઘણંબધું રહી ગ્યું હશરે. તરેનરે ભરેગું કરિા વમત્ોનરે આહિાન કરંુ છુ.ં

આ કામગીરીમાં મનરે મદદ કરનાર સુમરા પકરિાર, દૉતોરના ગામડરે ગામડરે ફરતો 
લિાકર્યા પકરિાર, મંડાલી ગામના પ્રજાપવત, રવતલાલ દ્ારકાદાસ મોદી, રણછોડભાઈ 
િૈષણિ (િણકર સાધુ), કદનરેશકુમાર સદાભાઈ પરમાર, પ્રા. બહાદુરવસંહ િાઘરેલા, 
િરેલજીભાઈ ચૌધરી, સુરરેશકુમાર દરેિીપુત્, હકરભાઈ સરેનમા, મવણલાલ િાલમીકક, 
દલાભાઈ સરેનમા, રમરેશ ર. દિરે િગરેરરે  અનરે મનરે શબદો ભરેગા કરિામાં નાનીસરખી્ય 
મદદ કરી હો્ય એ સૌનો ખૂબ આભાર.

હંુ એક વિગત તરફ ધ્યાન દોરિાની ચરેષ્ા કરંુ છુ ંજ રે અગત્યની છરે. મેં દવલત 
જીિનનાં કરેટલાંક પાસાંઓ વિશરે સંશોધન ક્યાું છરે. જ રેમ કરે દવલતોની પાટપરંપરા 
(ધાવમ્કક પરંપરા), મૌવખક પરંપરા, ગુરુપરંપરા, દવલતોની ઉતપવતિ અનરે વિકાસ, 
િીરમા્યાનાં જીિનકિન વિશરે, તૂરીઓની ભિાઈ વિશરે, દવલતો પર થ્યરેલા અત્યાચાર 
વિશરે, દવલત જીિનના સચચાઈભ્યા્ક પ્રસંગો મરેળિિા ગામડાંઓમાં ફ્યયો છુ.ં ઘણા 
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િડીલો–લોકોનરે મળ્ો છુ ંજ રેની મેં ડા્યરીઓમાં નોંધ કરી છરે. નિલકથા/િાતા્કઓ, નાટક 
લખ્યાં છરે. દવલતોની રહરેણીકરણી, દરેિદરેિી, આભડછરેટ, જાવતગત ચડઊતરની 
છણાિટના લરેખ/સંશોધનલરેખ ક્યા્ક છરે. આ બધાંની સાથરે શબદો્ય નોંધાતા ગ્યા હતા. 
મારી તમામ ડા્યરીઓ મારી શબદભૂખની સાક્ી છરે. કદાચ મારી ડા્યરીઓમાં જ રેટલા 
શબદ છરે, તરે બધા અહીં ઉતારી ન શક્યો હોઉં, એ મારી કમજોરી છરે. પણ જ રેટલું લઈ 
આવ્યો છુ ંએટલું સિીકારશો. વિશરેષમાં ‘આ શબદાિલી’ના આધારરે  હંુ કરેટલાક શબદોનરે 
સાથ્ક ગૂજરાતી જોડણીકોશમાં સથાન અપાિી શક્યો છુ,ં તરેનો આનંદ વ્યકત કરંુ છુ.ં

વિશ્વકોશ ટ્રસટરે મારી શબદાિલીનું પુસતક પ્રકાવશત કરિા જ રે ઉમળકો દશા્કવ્યો અનરે 
તરેમાં ભૂલસુધાર તથા ્યોગ્ય માગ્કદશ્કન આપિામાં આવ્યું તરે બદલ મુ. શ્ી ધીરુભાઈ 
ઠાકર, શ્ી કુમારપાળ દરેસાઈ અનરે ટ્રસટનો આભારી છુ.ં તરેમના સવધ્યારરે  આ શબદાિલી 
છપાઈ. અન્યથા આંગળી ચીંધ્યાનું સઘળું પુણ્ય પ્રિીણ ગિિીનરે વશરરે ... ‘રાજભાષા’, 
‘પરબ’નરે ્યાદ કરંુ છુ.ં

મારા કા્ય્કમાં જ રે સહભાગી થ્યા, મદદગાર થ્યા, માગ્કદશ્કક થ્યા, સૌનરે સલામ. 

‘દૉતોર’, મનરે તારંુ ઋણ ચૂકિિા આટલું આિડ્ું તરે તનરે અપુું છુ.ં

ગાંધીનગર  દલપત ચૌહાણ

તા. 17-9-’09

* * *

  

  

    

ટૂકંાક્રોની સમજ

(અ.) અવ્ય્ય

(કક્ર.) કક્ર્યાપદ

(નપું.) નપુંસકવલંગ

(પું.) પુંવલંગ

(બ.િ.) બહુિચન

(સ્તી.) સ્તીવલંગ
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તળની બોલી

દલપત ચૌહાણ
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હાંકવળ્યું (સાંકવળ્યું)
ઓરગણા (િાલમીકક, ભંગી, ઋવષ, રૂખી) 19
કંુભાર (પ્રજાપવત-ઓઝા) 19
ઘૉંચી 22
તૂરી 22
પેંજારા (પીંજારા) 25
ભરથરી 26
વમ્યોર (ભાંભી, ચામકડ્યા, ચમાર) 26
મો્યલા (મુસલા - મુવસલમ કંુભાર) 29
રાિવળ્યાં (રાિળ) 32
લિાકર્યાં 33
િણકોર (િણકર, નાનું મહાજન, િરેડ, સાળિી) 34
િાઘરી (દરેિીપુત્) 37
િાદી (લાલિાદી, ફૂલિાદી) 38
સરેડ ુ(ખરેડતૂ) 39
સરેનમા (ચરેણમા, ચરેનમા) 45
હથિારા (સથિારા, હતિારા, કકડ્યા) 46
હુતાર (સુથાર) 48
ગામમાં િસતી જાવતઓ / તરેમની કામગીરી 49
ગામડાંમાં મનોરંજન પૂરંુ પાડી વભક્ાિૃવતિ કરનારા / અન્ય 50
જાવતઓ માટરે િપરાતા અપમાનજનક શબદો 52
પરેરિરેસ : પહરેરિરેશ (િસ્તો) 52
ઘરરેણાં 54
ઘર 56
ઘંટી 57
ઓકો (ઉકો, હોકો) 58
 ભોજન વિશરે 59
 ભઠ્ી (મોટો ચૂલો) 60
 ટીલડી (મોરનું પેંસુ, મોરપીંછ) 61
 ગામડાં / શહરેરોનાં નૉંમ 63
લગ્ન-મૃત્યુ સંબંધી (દવલત સમાજ સંદભવે) 65
 કરેિતો (કરેત, કહરેિતો) 69
રૂકિપ્ર્યોગો 72
બોલતાં બરેિડાતા શબદ 78
શબદાિલી :‘અ’ થી ‘હ’ સુધી 84
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કોઈ પણ ભાષાનો શબદકોશ એ તરે ભાષાના, એટલરે કરે, તરે ભાષા 
બોલનાર સમાજના પુરુષાથ્કનું પ્રતીક હો્ય છરે. એિા સમાજમાં દરરેક 
નિી િસતુનો બકહષકાર કરિાની સંકુવચત િૃવતિ હોતી નથી, અનરે જ રે 
જુઓ તરેનો સિીકાર કરો એિી વભખારી િૃવતિ પણ નથી હોતી. 
પોતાપણં સાચિીનરે, ગૌરિ િધારીનરે જ રેટલી નિી િસતુ લઈ શકા્ય, 
તરેટલાનો સિીકાર કરતાં આંચકો નકહ ખા્ય; અનરે નિાની ભભકથી 
અંજાઈ જઈ જ રેનરે જુએ તરેનરે ચરણરે િળી પડરે, પોતીકાંનો વતરસકાર 
કરી પરા્યાંનું દાસતિ સિીકારરે , એિી હીન બુવદ્ પણ ન રાખરે....

દ. બા. કાલરેલકર

(‘સાથ્ક ગૂજરાતી જોડણીકોશ’, સાતમી આિૃવતિ, પૃ. 23)
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કાટ (સ્તી.) સૂપડાની ચામડાની પીઠ 

ખાપો (સ્તી.) િાંસનરે ચીરીનરે બનાિરેલ 
પટ્ટીઓ/ચીપો

તોર (નપું.) સૂપડાનું સાંઠીઓનું તૈ્યાર 
ખોખું 

પાહંુ (નપું.) પાસું, બાજુ 

પૂંછ (સ્તી.) પૂંઠ, સૂપડાનો પાછળનો ભાગ 
જ્યાંથી સૂપડાનરે િાળિામાં આિરે

ભરત (નપું.) ભરતકામ, સૂપડાની 
સાંઠીઓનરે એકબીજી સાથરે જોડી 
સૂતર િડરે બાંધતાં કરિામાં આિતી 
કારીગરી

માઝું (નપું.) સૂપડાનો અંદરનો ભાગ 

મોર (સ્તી.) મોરપીંછનરે ચીરીનરે સાંઠીઓ 
બાંધિા માટરે તૈ્યાર કરરેલી રસી/
દોરી, નસ 

મોરી (અ.) સૂપડાનો આગળનો ભાગ

હરચી (સ્તી.) સાંઠીઓ

હૂતર (નપું.) સૂતરના દોરા 

હૂપડુ ં(નપું.) સૂપડું

હોટી (સ્તી.) િગદાની સોટી (સૂપડાની પૂંઠ 

બાંધિા જાડી સોટી ઉપ્યોગમાં 
લરેિામાં આિરે છરે.)

*
કાટ બાંધિી (સૂપડાની ઊભી પીઠનરે 

ચામડરે મિિી.)

ખાપો બાંધિી (સૂપડાની પીઠનરે િાંસની 
ચીપો બાંધીનરે મજબૂત બનાિિી.)

તોર કરિી (સૂપડાનું ખોખું તૈ્યાર કરિું.)

ભરત ભરિું (સૂપડાની સાંઠીઓ બાંધતાં 
ભરતકામ કરિું તરે.)

મોર ચીરિા (મોરનાં પીંછાં ચીરિાં.)

હૂપડુ ંબાંધિું (સૂપડુ ંતૈ્યાર કરિું.)

હુલ્ા (િાંસના સૂંડલા)

છાબડી (સ્તી.) નાની છાબડી

ડાલો (પું.) મોટો સૂંડલો 

ડોવળ્યું (નપું.) મરેથી કાગળનરે પલાળી 
તૈ્યાર કરાતી નાની ટોપલી

બોવસ્યું (નપું.) નાની ટોપલી, નાની સૂંડલી 

હુલ્ી (સ્તી.) મધ્યમ ગાળાની સૂંડલી, 
ટોપલી 

હુલ્ો (પું.) સૂંડલીથી મોટો સૂંડલો

ઓરગણા (િાલમીકક, ભંગી, ઋવિ, રૂખી)

િોલ િગાડિો, ઈંિોણી, સૂપડાં બનાિિાં, િાંસકામ કરિું.  

હૂપડંુ

 કંુભાર (પ્રજાપવત-ઓઝા)

માટીનાં િાસણ/પાત્ ઘડનાર જાવત

 નેંભાડો (વનભાડો)

આરંુડુ ં (નપું.) કંુભારની બાજુમાં મુકાતું 
પાણી ભરરેલ પાત્

કંુભાર (પું.) કંુભકાર, ઓઝા, પ્રજાપવત, 
માટીનાં િાસણો બનાિનાર એક 
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જાવત

કૉંડ (સ્તી.) માટલાં ઘડિાની જગ્યા

ખડી (સ્તી.) સફરેદ માટીનો રંગ

ખાખર (પું.) આળો, આંબો, િગદો 
િગરેરરેનાં પાન, સાંઠીકડાં િગરેરરે  

ખીલ (સ્તી.) ગબી નીચરેની લાકડાની 
આડી ચીપ 

ગબી (સ્તી.) ટિૂો, ચાકડા પરનું કાણં 

ગળી (સ્તી.) ખીલી, ખૂંટી (ચાકડો જ રેના 
પર ફરરે  છરે.) 

ઘાટિું (કક્ર.) ઘાટ આપિાની કક્ર્યા 

ચકલાકડી (સ્તી.) ચાકડો ફરેરિિાની નાની 
લાકડી, ચાકળી 

ચાકડો (પું.) માટીના વપંડનરે ઘાટ આપિા 
માટરેનું ગોળ સાધન, ચાકળો

ચાકળી (સ્તી.) જુઓ ચકલાકડી. 

ટપલી (સ્તી.) ટપલા જ રેિું નાનું સાધન 

ટપલું (નપું.) ટપલા જ રેિું નાનું સાધન 

ટપલો (પું.) માટલું ઘડિા માટરે િપરાતું 
ભાવત્યા જ રેિું લાકડાનું મોટુ ંસાધન

ટિૂો (પું.) ચાકડા પરનું કાણં (કાણામાં 
ચકલાકડી ભરેરિી ચાકડો ફરેરિિામાં 
આિરે છરે.) 

ડરૂ (નપું.) ડળૂ, ડટ્ટર, રા્યડાના સાંઠા 

થાળું (નપું.) બાર આરાિાળું લાકડાનું ચક્ર 
(જ રેની આજુબાજુ ગોળાઈમાં 
માટીના ઘડતરથી ચાકડો 
બનાિિામાં આિરે છરે.)

નવળ્યું (નપું.) જુઓ નાળ્.

નાળ્ (સ્તી.) નાળ (ચાકડા ઉપર બૂંડળું 
ઊંધું મૂકી નળાકાર તૈ્યાર કરી 

નળાકારનરે ચીરીનરે નાળ બનાિિામાં 
આિરે છરે.)

નેંભાડો (પું.) વનભાડો, માટીનાં િાસણ 
પકિિાની જગ્યા 

પહાતું (નપું.) પાહરેતું, માટી મરેળિિાની 
િરેરા વિનાની જગ્યા 

પાહરેતું (નપું.) જુઓ પહાતું. 

પરેલ્ો (પું.) પેંડ, પેંડો, િાસણ ઘડિા 
માટરેનો માટીનો વપંડ 

પેંડ/પેંડો (પું.) જુઓ પરેલ્ો. 

પેંડી (સ્તી.) પથથરનું વપંડી જ રેિું સાધન 
(કાચા માટલાની અંદરના ભાગરે 
વપંડી રાખી ઉપર ટપલા િડરે ટીપી 
માટલું તૈ્યાર કરિામાં આિરે છરે.)

ફરેરી (કક્ર.) ચાકડાનરે ગોળ ફરેરિિાની કક્ર્યા 

બૂંડળું (નપું.) નવળ્યું ઘડિા પ્રથમ અપાતો 
ઘાટ 

ભાઠી (સ્તી.) વનભાડામાં નવળ્યાં 
પકિિાની જગ્યા 

ભાંભું (નપું.) જુઓ ભૂંજ રેળું.

ભૂંજ રેળું (નપું.) ભૂંભૂં, ભાંભું, થૂિરનાં 
સુક્ાં થડ, ડરેડાં િગરેરરે  

ભૂંભૂં (નપું.) જુઓ ભૂંજ રેળું.

મૂળરેટ (નપું.) કાચો ઘાટ, કાચું તૈ્યાર 
કરરેલ પાત્ 

મોભાકર્યાં (પું.) પહોળાં નવળ્યાં (મોભારરે  
ગોઠિિામાં આિરે છરે.)

મો્યડુ ં(નપું.) મોટી ઈંિોણી 

મોરડુ ં(નપું.) મોટી ઈંિોણી 

રમજી (સ્તી.) ગરેરુ, માટલાં રંગિાનો લાલ 
રંગ, રરેડ ઑકસાઇડ
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સારૂ (નપું.) છારંુ, બળરેલા કોલસા, રાખ, 
કોલસી િગરેરરે  

સુવથ્યું (નપું.) મો્યડુ,ં મોરડુ,ં મુંજની મોટી 
ઈંિોણી 

*
નેંભાડો ખડકિો (વનભાડાની જગ્યામાં 

માટલાં, આળો િગરેરરે  ખડકિાં.)

નેંભાડો ખોલિો (વનભાડો પાકી ગ્યા 
પછી તરેમાંથી પાકરેલાં િાસણ િગરેરરે  
કાિી લરેિાં.)

નેંભાડો પૈણાબબો (વનભાડો પરણાિિો

– વનભાડામાં આગ મૂકિી.)

ઈંટિાડો

ઈંટિાડો (પું.) ઈંટો પાડી, ખડકી પકિિાની 
જગ્યા 

ખાટરેણં (નપું.) ફરમો સાફ કરિાનું છરી 
જ રેિું હવથ્યાર 

ગજી (સ્તી.) ઈંટિાડામાં ગોઠિરેલ કાચી 
ઈંટો ઉપર પાકી ઈંટનું આિરણ 
કરિું, ઈંટોની ગોઠિણ કરિી.

ગોટલો (પું.) બીબાં ઉપરથી િધારાની 
માટી સાફ કરિાની પટ્ટી 

ચરબારો (પું.) ઈંટિાડામાં આગ મૂકિા 
પોલાણ રાખિું. 

ઝાંઝરી (સ્તી.) અવગ્યાર ઈંટની થપપી 

ડીબું (નપું.) બીબું, ઈંટ બનાિિાનો ફરમો 

પરથાળ (સ્તી.) કાચી ઈંટો ગોઠિિાની 
જગ્યા 

પાટલો (પું.) ફરમાની નામિાળી પટ્ટી 

પાટી (સ્તી.) પતરંુ (કાચી ઈંટનરે પતરા 
ઉપર ગોઠિી સૂકિિા માટરે લઈ 
જિામાં આિરે છરે.) 

ભઠ્ો (પું.) ઈંટો પકિિાની કા્યમી જગ્યા 

લપપી (સ્તી.) નદીની ઝીણી રરેત 

લપપો (પું.) જુઓ લપપી.

સાબણ (સ્તી.) જુઓ સાબત.

સાબત (સ્તી.) સાબણ, ઈંટોનું િાંકણ (ઈંટો 
ઉપર આડી ઈંટો ગોઠિિી.)

*
ઈંટિાડો પૈણાબબો (ઈંટિાડામાં આગ 

મૂકિી.)

ઓળ પૂરિો (સાબણ ઉપર છારંુ નાખિું.)

ગજી કરિી (પાકી ઈંટોનું આિરણ કરિું.)

ઘોડા ભરિા (ઈંટિાડાના તવળ્યરે હિા 
બારીઓ રાખિી.)

ચરબારો રાખિો (આગ મૂકિા પોલાણ 
રાખિું.)

પાળો કરિો (ઝાંઝરી સુકા્યા પછી એક 
જગ્યાએ ઈંટો ગોઠિિી.)

બદર કરિું (ઈંટિાડામાં લાકડાં િગરેરરે  
ગોઠિિાં.)

*
નવળ્યાં બનાિિાં = માટીનો વપંડ તૈ્યાર 

કરિા માટી + રાખ

માટલાં બનાિિાં = માટીનો વપંડ તૈ્યાર 
કરિા માટી + ગધરેડાની લાદ
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આડો (પું.) ચેંચૂડો, મૂડો અનરે લાટ િચચરે 
ગોઠિા્યરેલું લાકડુ ં જ રેના કાણાનરે 
લીધરે િજવન્યું ફરેરિી શકા્ય.

ઓરિું (કક્ર.) ઉમરેરિું, નાખિું.

કડઈ (સ્તી.) કડાઈ, તરેલીવબ્યાં બાફિા 
માટરેનું લોખંડનું પાત્ 

કુલ્ું (નપું.) તરેલ ભરેગું કરિાનું ચામડાનું 
પાત્

ખતુ (નપું.) ચેંચૂડા ઉપરનું કાણં 

ઘૉંણી (સ્તી.) તરેલીવબ્યાં પીલિા માટરેનું 
સાધન, ઘાણી 

ચૅંચૂડો (પું.) જુઓ આડો.

ચોકડુ ં (નપું.) ઘાણી ઉપર બરેસિા માટરે 
ગોઠિરેલું લાકડાનું ચોકઠું

ટોકરો (પું.) ઘૂઘરો (બળદનરે ગળરે 
બાંધિામાં આિરે છરે, જ રેથી બળદ 
ઊભો રહી જા્ય તો ખબર પડરે.)

ડાબલા (પું.) અપારદશ્કક ચામડાનાં 
ચશમાં (બળદની આંખરે પહરેરાિિા 

માટરે) 

ડોળ (પું.) મહુડાનાં ફળ 

ડોવળ્યું (નપું.) મહુડાનું તરેલ 

તપરેલું (નપું.) તરેલ ગરમ કરિા માટરેનું 
લોખંડનું પાત્ 

તવલ્યું (નપું.) તલનું તરેલ

ના્યો (પું.) ઘાણીમાં પાડરેલું કાણં (જ રેમાં 
થઈ તરેલ કુલ્ામાં ભરેગું થા્ય) 

પરિાણ (નપું.) તરેલીવબ્યાં ઓરિા માટરે 
ઘાણીમાં કરરેલ ખાડો 

પલાણ (નપું.) બળદનરે જોતર સાથરે 
બાંધિા િપરાતું ગાદીિાળું સાધન

ફરેરી (સ્તી.) બળદનરે ઘાણી ફરતરે ફરેરિિાની 
ગોળ જગ્યા 

મફળી (સ્તી.) મગફળી

માણં (નપું.) તરેલીવબ્યાં ઓરિાનું માવપ્યું 

મૂડો (પું.) લાટનરે ફરેરિિા માટરેનું િજવન્યું 

લાટ (પું.) પરિાણમાં ઊભો કરરેલ 
તરેલીવબ્યાં પીલિા માટરેનો સતંભ

ઘૉંચી

 તલ, મગફળી, ડોળ િગરેરરે  ઘાણી િડરે પીલી તરેલ તથા કકર્યાણં િરેચનાર જાવત

ઘાંણી

 તૂરી

કલાકાર જાવત

[અદલિત જાલતની તરગાળા / ભવાયા કોમ 
જેવાં જ કિાનાં કામ કરે છે. તૂરી/નાયક 
સારંગી, વાજું (પેટીવાજું) સાથે ગાઈને 
િોકકથાઓ કહે છે. તૂરી/બારોટ દલિત 
જાલતઓ માટે કલવત જોડી વારે-તહેવારે 
વખાણ કરી ભભક્ા ઉઘરાવે છે. તૂરી/

વહીવંચા દલિત જાલતઓની પેઢીઓની વહી 
રાખે છે. પેઢીનામા િખે અને દાન ઉઘરાવે 
છે. તૂરી/ભવાયા ભવાઈ, રામિીિા, જાતર, 
કાંચલળયાનો વેશ, બહુરૂપીના વેશ વગેરે 
ભજવે છે. સારંગી, પેટીવાજું, ઢોિક, શરણાઈ, 
ભૂંગળ, નરઘાં જેવાં વાભજંત્ર વગાડે છે.]
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 સરેણાઈ

 (ફંૂક મારીનરે સંગીત ઉતપન્ન કરિાનું 
વપતિળનું િાવજતં્)

છાબુ (નપું.) સાબુ, શરણાઈનો આગળનો 
પહોળો ભાગ

જીભ (સ્તી.) તાડના પાનનરે િાળી જીભ 
બનાિી, શરણાઈના પાતળા છરેડરે 
બરેસાડિામાં આિરે છરે. ફંૂક મારિામાં 
આિતાં શરણાઈ િાગરે છરે.

પંજો (પું.) ફૂદડી અનરે સાબુ િચચરેનો 
ભાગ, (જ રેના પર ત્ણ વછરિ હો્ય છરે 
જ રેના િડરે રાગ-રાગણી માટરે 
આંગળીઓ ફરેરિિામાં આિરે છરે.)

ફૂદડી (સ્તી.) ફૂદડી પંજામાં બરેસાડિામાં 
આિરે છરે. તરેમાં જીભ ગોઠિી ફંૂક 
મારિામાં આિરે છરે.

સૈણાઈ (સ્તી.) શરણાઈ, સરેણઈ 

ભૂંગોળ

(તાંબાની ત્ણ પોલી નળીઓના ટકુડા 
સળંગ ભરેરિી બનાિિામાં આિરે 
છરે.)

ભૂંગળ (સ્તી.) ભૂગોળ, ભોગળ, એક 
િાવજતં્ 

ભૂંગવળ્યો (પું.) ભૂંગળ િગાડનાર 

પોગું (નપું.) ભૂંગળનો આગળનો ભાગ

િરેણં (સ્તી.) ભૂંગળનો મધ્ય ભાગ

ચીમચી (સ્તી.) ચમચી, ભૂંગળનો ત્ીજો 
ભાગ (જ રેનો છરેડો ચમચી જ રેિો હો્ય 
છરે; જ્યાં હોઠ મૂકીનરે ફંૂકિામાં આિરે 
છરે.)

*

કરો જશના (ભૂંગળ િગાડિાની શરૂઆત 
કરો.)

છાની ભાિા (ગુપ્ત ભાિા)

[તૂરી સમાજ પોતાની ખાનગી વાત કોઈ 
જાણી ના જાય અને જાહેરમાં વાત કરી 
શકાય તે માટે એક જુદી મૌભખક ભાષા 
લવકસાવી હતી. અને તે ભાષાના શબદો 
ગુજરાતી ભાષામાં ભેળસેળ કરી વાતચીત 
કરતા.]

આકિુ (કક્ર.) આિિું 

કકરા (પું.) દાણા 

કુમલી દતિું (કક્ર.) સંતાડિું 

ખરેમો (પું.) રૂવપ્યો 

ગચ (કક્ર.) જા 

ગચિું (કક્ર.) જિું 

ગુણિું (કક્ર.) જિું 

ઘટિું (કક્ર.) પીિું 

જુખલું (નપું.) કૂતરંુ 

ટિિી (કક્ર.) પડિી 

ટાંરકી (કક્ર.) ઊંઘિું 

દરેકલો (કક્ર.) આપો 

દોરિું (નપું.) માણસ

ધધા (પું.) પૈસા 

ધાબડિું (કક્ર.) મારિું 

નીરખું (નપું.) પાણી 

પકા (પું.) ચમાર 

બનરેસડી (સ્તી.) ખીચડી 

બમજણ (સ્તી.) સમજણ 

ભરેમણ (પું.) ખીચડી 

રરેશું (સ્તી.) છાશ 
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લલો (પું.) શીરો 

લિરી (સ્તી.) છોકરી 

લિરો (પું.) છોકરો 

િરેતિું (નપું.) જમિું 

સંગા (નપું.) ભોથાં, માંસ

સુભોરથ (કક્ર.) ઊભો રહરે 

સરેખો (પું.) દારૂ 

સરેટિો (પું.) રોટલો 

હોલ (પું.) િણકર

તૂરી સમાજ દ્ારા બોલાતા 
ખાસ શબદો

અદકઈ (અવધક / િધારરે )

આપટી (ભીડ, આપવતિ) 

આહટી (ગભરાઈ જિું)

ઉજમણાપવત (જીિતરે પંચનરે નોતરી 
જમાડનાર; ઉજમણં કરનાર) 

ઓધારનાર (ઉદ્ાર કરનાર)

કરિોત (કરિત, િહરેરણ) 

કળશ્યાપવત (કળવશ્યો ભરનાર) (મરણ 
પાછળ પંચનરે શીરો દાળભાત 
જમાડનાર)

કારજ / કારી (શુભ પ્રસંગ)

ચલણી (ચાલ, દાનની રીત)

ચારાખાણ (ચતુર)

ચુિાણ (ચૌહાણ)

ચોિકટ્યા (પંચાતી કરનાર, સાચું કહરેનાર)

ઝકો / ઝકિું (ચમકિું)

દાતાર (દાન આપનાર)

દાળદર (દકરરિતા)

ધડરે (સંપ)

પથમી (પૃથિી)

પારા / પાકર્યાં (માગણ)

પૈિટ / ચોિટ (પંચાતી)

ફોર / ફોરમ (સુગંધ)

ભરમાિ (નમસકાર / પ્રણામ / રામરામ)

મકિાણ (મકિાણા)

માિતર (માતાવપતા)

મરેઘલીગત (મરેઘિાળ પંચ)

મરેતર (આગરેિાન, સમાજ-પંચના 
આગરેિાન)

મરેતરાઈ (પંચાતી, સામાવજક ન્યા્ય 
કરિાની રીત)

મોરપદ (આગરેિાની)

લાજીકરાિ (લાજિાન રાજા)

સોળંક / હોળંક (સોલંકી)

નરઘાં

[હાથ િડરે િગાડી શકા્ય તરેિું િાવજતં્; 
તબલાં]

ભોવણ્યું (દોકડ) મોટુ ંતબલું

કોઠી (સ્તી.) તબલાંનું પોલાણિાળું 
લાકડાનું પાત્ 

ગજરો (પું.) પડાનરે કકનારરે  ગૂંથણીમાં 
કરરેલ કાણાં

ચાંટ (સ્તી.) પડાના કકનારરે  ચામડાની પટ્ટી

ડટ્ટા (પું.) સટ્ટા, કોઠીની ઉપરની બાજુએ 
િાધરેરના દબાણમાં ગોઠિરેલા ગોળ 
લાકડાના ટકુડા

પડ ુ(નપું.) પૂડી, કોઠી ઉપર મિરેલું પાતળું 
ચામડું

મરેદાન (નપું.) શાહી અનરે ચાંટ િચચરેની 
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ખાલી જગ્યા 

મોગરી (સ્તી.) નાનકડી હથોડી (નરઘાંનરે 
ચડાિિા/િગાડિા તૈ્યાર કરિા 
ઉપ્યોગમાં લરેિા્ય છરે.)

મોચીલું (નપું.) ડઘો મૂકિા મોટી ગોળ 
ઈંિોણી

રૂસનઈ (સ્તી.) શાહી, (પડાની મધ્યમાં 
શાહી ભરી ગોળાકાર બનાિા્ય છરે.) 

િાધરેર (સ્તી.) િાધરેર, િાધર, ચામડાની 
પટ્ટીઓ (પડાનરે કોઠી પર બાંધિા 
તથા દટ્ટાનરે દબાણમાં રાખિા 
ઉપ્યોગી છરે.)

ડઘો (બા્યું)

ગજરો (પું.) પડાનરે કકનારરે  ગૂંથણીમાં 
કરરેલ કાણાં

ચાંટ (સ્તી.) પડાના કકનારરે  ચામડાની પટ્ટી

ડઘો (પું.) તાંબાની કંૂડી

પડ ુ(નપું.) પૂડી, કંૂડી ઉપર મિરેલું ચામડું

મોચીલું (નપું.) ડઘો મૂકિા મોટી ગોળ 
ઈંિોણી

ઘોરાવલ્યું (ઘોડાવલ્યું)

ઘોરાવલ્યું (નપું.) ઘોડાવલ્યું, િાંસની 
ચીપમાંથી બનાિરેલ મોિા િડરે િગાડી 
શકા્ય તરેિું િાવજતં્ 

જીભ (સ્તી.) ચીપનરે િચચરેથી ચીરીનરે જીભ 
તરતી રાખિામાં આિરે છરે. (જ રેનરે 
મોિામાં ધ્ુજાિીનરે િગાડી શકા્ય.)

ઠોડુ ં (નપું.) ચીપનો દોરી બાંધી ઝટકો 
આપિાનો ભાગ

નોંધ : િાંસની ચીપનરે ચીરીનરે ઠોડુ ંઅનરે 
બીજી તરફ પાતળી દોરીઓ બાંધી 
ખુલ્ા મોિામાં રાખી તરતી જીભનરે 
ઝટકો આપી ધ્ુજાિી િગાડિામાં 
આિરે છરે.

 પેંજારા (પીંજારા)

રૂ પીંજી ગોદડાં, ગાદલાં કરતી એક જાવત

 પેંજણી (પીંજણી)

કૉંમઠી (સ્તી.) કામઠી, િાંસની ધનુષ્ય 
જ રેિી પટ્ટી (પટ્ટી પીંજણી / પેંજણી 
સાથરે બાંધરેલી હો્ય છરે, રૂ પીંજતી 
િખતરે પીંજણીનરે ઉપાડિામાં 
મદદરૂપ થા્ય.)

ખોળ (સ્તી.) ગોદડુ ંતૈ્યાર કરિા કાપડનાં 
બરે પડનરે ભરેગાં ત્ણ બાજુથી સીિી 
લઈ ખોળ બનાિા્ય છરે.

ગુલાટો (પું.) ડબંરેલસ જ રેિા આકારનું જાડુ ં
લાકડાનું સાધન (જ રેના પ્રહાર કરી 
નોંદનરે ધ્ુજાિી રૂ પીંજા્ય છરે.)

દંડો (પું.) દંડો (ગાદલું, ગોદડુ ંસરેિા (ટાંકા) 
નાખતા પહરેલાં રૂ સરખું કરિા 
કૂટિામાં આિરે છરે.) 

દોરી (સ્તી.) પીંજણી અનરે કામઠીનરે 
બાંધરેલી પાતળી રસી, નોંદ

નોંદ (સ્તી.) પ્રાણીની નસની રસી બનાિી 
પીંજણીનરે બાંધિામાં આિરે છરે, 
પાતળી રસી 

પેંજણી (સ્તી.) રૂ પીંજિાનું લાકડાનું 
સાધન, પીંજણી
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પેંજિું (કક્ર.) રૂ પીંજિું, સાફ કરિું

મુંિુ ંસીબબું (કક્ર.) મોિુ ંસીિિું, ખોળમાં રૂ 
ભ્યા્ક પછી ખોળનું મુખ સીિી 
લરેિામાં આિરે છરે. 

સરેિા (પું.) ટાંકા, ગાદલાં, ગોદડાંમાં રૂ 
ભ્યા્ક પછી ટાંકા લરેિામાં આિરે છરે.

સો્યો (પું.) મોટી સો્ય જ રેિો ધાતુનો 
સવળ્યો

 ભરથરી

રાિણહથથો િગાડી, લોકગીત ગાઈ જૂનાં કપડાં અનરે

અનાજની વભક્ાિૃવતિ કરતી જાવત

 સારંગી (રાિણહથથો)

કાચલી (સ્તી.) તુમલી, કાછલી

કામઠી (સ્તી.) સારંગીનરે િગાડિા માટરેનું 
ધનુષ જ રેિું ઓજાર, ગજ

ગજ (પું.) જુઓ કામઠી. 

ઘૂઘરીઓ (સ્તી.) ઘૂઘરીઓ (કામઠી પર 
બાંધિામાં આિરે છરે.) 

ઘોડાના િાળ (પું.) ગજનરે બાંધિામાં આિરે 
છરે. (જ રે સારંગીના તાર પર ઘસીનરે 
િગાડિામાં આિરે.)

ઘોડી (સ્તી.) ઠોડી, ચીપ (ચીપ ચામડાના 
પડા ઉપર ગોઠિિામાં આિરે છરે 
જ રેથી તાર ઊંચા રહરે.)

ચીપ (સ્તી.) જુઓ ઘોડી. 

ઠોડી (સ્તી.) જુઓ ઘોડી.

ઠોડ ુ(નપું.) અણી, છરેડો 

ઠોડો (પું.) કાચલીમાં જડરેલું લાંબું લાકડુ,ં 
હથથો

તાર (પું.) તાર (તાર છરેડરે બાંધી ચીપ 
ઉપર થઈ મો્યણરે બાંધિામાં આિરે.) 

તુમલી (સ્તી.) કાચલી

પડ ુ (નપું.) કાચલી પર જડરેલું પાતળું 
ચામડું

મો્યણાં (નપું.) તાર સાથરે જોડા્યરેલા 
ઠોડામાં જડિામાં આિરેલ લાકડાના 
ટકુડાઓ

સારંગી (સ્તી.) રાિણહથથો, એક તંતુિાદ્

 વમ્યોર (ભાંભી, ચામકડ્યા, ચમાર)

ચમ્પકામ કરનાર જાવત

અરસાબબું (કક્ર.) અરસાિિું, છરીની ધાર 
કાિિી / સજાિિી

આડી (સ્તી.) મરરેલા િોરનરે ઉપાડિા માટરેનું 
મજબૂત જાડુ ંલાકડું

આર (સ્તી.) પોકર જ રેિો સવળ્યો, છરીની 
ધાર સરખી કરિા િપરાતું સવળ્યા 
જ રેિું સાધન 

આિળ (સ્તી.) એક િનસપવતનો છોડ 
(જ રેની છાલ ચામડા કમાિિાના 
કામમાં ઉપ્યોગી છરે.)

કહણ (સ્તી.) િાધરી, િાધરેડ, ચામડાની 
પાતળી પટ્ટી 

કાહ (સ્તી.) કાશ, પકિરેલા ચામડા પરથી 
િાંકોલ િડરે દૂર કરિામાં આિતો 
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કચરો 

કંુડ (પું.) ચામડા પકિિા માટરેનો ખાડો 

કોચરેણ (સ્તી.) િોર ચીરતાં ચામડા પર 
ચોટી રહરેલ માંસ 

કોહ (પું.) કોશ

ખરપડી (સ્તી.) ચામડુ ં કાપિા િપરાતું 
છરી જ રેિું સાધન 

ખારો (કરિો) (કક્ર.) તાજા ઉતરડરેલા 
ચામડા ઉપર રાખ અનરે મીઠુ ંચોપડી 
સૂકિિા મૂકિું. 

ગુલ્ી (સ્તી.) મરરેલા િોરના પગના નળાનો 
અડધો કહસસો 

ચોરંગ (સ્તી.) સાથરી 

જિાસી (સ્તી.) છોડનું નામ 

થાવળ્યું (નપું.) કમાિરેલા ચામડામાંથી 
કોસ િરેતરિો 

નખલો (પું.) ચામડુ ંિરેતરિાનું ઊભી છરી 
જ રેિું સાધન 

નોંદ (સ્તી.) નસની રસી 

પરુણી (સ્તી.) બળદ હાંકિા માટરે લાકડીના 
ટકુડા પર ચોંટાડરેલી ચામડાની 
પટ્ટીઓ 

પરુણો (પું.) જુઓ પરુણી.

પાિલાં (પું.) ચંપલ (દરેશી) 

ભાથકડ્યું (નપું.) નાના પ્રાણીની ખાલ / 
ચામડુ ં

ભાથો (પું.) ચામડાની થરેલી (જ રેમાં તમાકુ 
ભરિામાં આિરે છરે.)

રાંપડી (સ્તી.) રાંપી, રાંપ, ચામડુ ંકાપિાનું 
સાધન 

રાંપી (સ્તી.) જુઓ રાંપડી. 

િાંકોલ (સ્તી.) કાશ ઉતારિા માટરેની િાંકી 
છરી 

િાધરી (સ્તી.) ચામડાની પટ્ટી, કહણ

િાધરેડ (સ્તી.) જુઓ િાધરી.

િા્યણો (પું.) ચામડુ ં ટીપિા માટરેનો 
લોખંડનો દસતો 

સપાટ્ય (સ્તી.) સપાટ, સ્તીના પગનાં 
ચંપલ 

હાથરી (સ્તી.) સાથરી, ચોરંગ, મરરેલા 
પશુનું ચામડુ ંઉતારિાની જગ્યા

હંૂિ (સ્તી.) કોશનું મુખ, સૂંિ 

ઢોરના શરીરના ભાગ

અદલો (પું.) ભરેજો 

આંકડ્યો (પું.) િૃષણ

આંતરેડાં (નપું.) આંતરડાં 

એલચી (સ્તી.) ઉદરપટલ 

ઓજરંુ (નપું.) હોજરી, લાદો 

કરાંખ (નપું.) ભરાંખ, હાડવપંજર

કાત (સ્તી.) ટચાકંુ (પું.) બડકૂો 

કાળજુ ં (નપું.) કાળજુ,ં કલરેજુ;ં વપતિ 
ઉતપન્ન કરનારો અનરે વશરાઓનું 
લોહી સાફ કરનારો એક માંસલ 
અિ્યિ; હૃદ્ય

ખરપો (પું.) થાપો 

ખરસાડો (પું.) ખરીિાળો કહસસો

ખરી (સ્તી.) પ્રાણીના પગની ખરી

ખકર્યા (નપું.) પ્રાણીના જનમ િખતરે ખરી 
ઉપર િધારાનો ભાગ હો્ય તરે.

ગકર્યો (પું.) કરોડનો મણકો 

ગાંડગુલ્ી (સ્તી.) થાપાની ગુલ્ી 
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ગુલ્ી (સ્તી.) મરરેલા િોરના પગના નળાનો 
અડધો ભાગ 

ઘૂઘરાં (નપું.) બોરિા, ચરબી ઉકાળી 
ઓહ જુદી કાિતાં િધરેલો બળરેલો 
ભાગ

ઘોઘળો (પું.) ગળું 

જાળી (સ્તી.) નીચરેનું જડબું 

ટાલકંુ (નપું.) ઉપરનું જડબું

ડોડિો (પું.) જીભ

તુંબલી (સ્તી.) ખોપરી, ભોડુ ં

પાહિાડી (સ્તી.) પાંસળી (બ.િ.) 
પાહિાકડ્યો 

ફંૂગણાં (પું.) નસકોરાં 

ફરેફરંુ (નપું.) ફરેફસું 

બુક્ા (પું.) મૂત્વપંડ (બરે) 

ભરેજો (પું.) પગની નળીમાંથી નીકળતો 
માિો, બોનમરેરો, અદલો

ભોથાં (પું.) માંસ 

મોરાં (નપું.) કરોડ 

લડધાં (પું.) માંસના મોટા ટકુડા 

સેંગડાં (પું.) વશંગડાં 

હરિડો (પું.) મોટુ ંઆંતરડુ,ં સરિડો 

હી્યું (નપું.) હૈ્યું, હૃદ્ય

***

આડીએ નાખિું (િોરનરે ઉપાડિું.) 

આિોળ કૂટિી (આિળનાં લાકડાં પરથી 
છાલ છૂટી પાડિી.)

ઓહ કાિિી (ચરબી ઉકાળી ઘૂઘરા અનરે 
ઓહ જુદાં પાડિાં.)

કાહ ઉતારિી (પકિરેલું ચામડુ ં સાફ 
કરિું.)

કાંકવણ્યો કરિી (માંસના દોરડી જ રેિા 
ટકુડા કરી સૂકિિા મૂકિું.)

કોહ ઉતારિો (કોસ તૈ્યાર કરિો.)

ખારો કરિો (ચામડા પર મીઠુ ંઅનરે રાખ 
ચોપડિાં.)

ગુલ્ી ઠોકિી (ભરેજો કાિિા નળીનરે 
પછાડિી.)

ચામડુ ં પકિિું (ચામડુ ં કંુડમાં પકિી 
તૈ્યાર કરિું.)

િોર પાડિું (િોરની ચીરફાડ કરિી.)

પાિલાં ઉતારિાં (ચંપલ તૈ્યાર કરિાં.)

લડધા બાફિા (માંસના મોટા ટકુડા 
બાફિા.)

લાંભા નાખિા (િહેંચણી કરિી.)

િાધરેડ પાડિી (ચામડાની પટ્ટીઓ કરિી.)

સાથરીએ નાખિું (િોર ચીરિાની 
જગ્યાએ લઈ જિું.)

હૂળા ભરિા (માંસનરે શરેકિા માટરે 
સવળ્યામાં પરોિિું)
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[ગુજરાતમાં મુભ્િમ કુંભારને મોયિા કે 
મુસિા કહેવામાં આવે છે. મુભ્િમ કુંભારની 
ઉતપલતિ લહનદુ માતા અને મુભ્િમ (સુમરા) 
લપતાનો વંશવેિો ગણાય છે. કહેવાય છે કે 
લસંધના સુમરા સૂબાએ જાસિ નામે લહનદુ 
રાજપૂતાણીનું અપહરણ કરેિું જેમાં 
જૂનાગઢના રાજા રા’નવઘણ જાસિને 
પોતાની ધમ્મની બહેન માનતો હતો. તેણે 
લસંધ ઉપર આક્રમણ કરી મુભ્િમોની કતિ 
ચિાવી. એક મુભ્િમ બાળકને લહનદુ કુંભારે 
બચાવી િીધો અને પોતાની દીકરી પરણાવી. 
તેના વંશજ મોયિા/સુમરા કુંભાર. સસરાએ 
પેિા છોકરાને માટીકામ લશખવાડું, પણ 
ધરમ બદિાવયો નહીં અને કહું હવેથી તારે 
જુદો લનભાડો કરવો, જુદા રહેવું પણ લનભાડો 
લહનદુ કુંભારોની જેમ ગોળ કરવો નહીં. જેથી 
સુમરા ‘ગાલિા’ આકારનો લનભાડો કરે છે. 
લહનદુઓના ગોળ થાપા (લનભાડા) સામે 
િાંબો થાપો (લનભાડો) કરે છે. લહનદુઓનો 
લનભાડો ખુલિો હોય છે. જયારે મુભ્િમો 
લનભાડાની જમીન રાખ વડે ઢાંકી રાખે છે.]

 નેંભાડો (વનભાડો)

આરો (પું.) માટી પલાળિાની જગ્યા

આળો (નપું.) કરગકઠ્યાં, કાંટા, પાતળાં 
લાકડાં 

કખ (નપું.) સંડ નીચરે પાથરિામાં આિરેલ 
આળો 

કણાં (નપું.) વનભાડો ગોઠિિા ઉપ્યોગમાં 
લરેિાતાં ઠીકરાં 

કુનરેરી (સ્તી.) પેંડી, વપંડી (પથથરની); 

માટલું ઘડતાં માટલામાં આડ 
રાખિાનો પથથર 

ખજૂરા ભરિા (પું.) માટલાં, તિી, કલાડા 
વનભાડામાં ગોઠિિાં 

ખતું (નપું.) ચાકડા ઉપરનું કાણં 

ખહર માટી (સ્તી.) તિી ઘડિા માટરે 
ખરહરી માટી 

ખોળામાં (પું.) કાચું માટલું ખોળામાં રાખી 
ટીપિું 

ઘૂંટિું (કક્ર.) માટલું ચાકડરે ચિાિી પૉવલશ 
કરિી 

ધૂર (નપું.) વનભાડાનો આગળનો ભાગ 
(બારંુ – કહનદુ નામ)

ચકલાકડી (સ્તી.) ચાકડાના ખતામાં 
ભરેરિી ફરેરિિાની લાકડી 

ચાકડો (પું.) ગોળ ફરતું ચક્ર 

ચોગટ (સ્તી.) ધરી, અડી; જ રેના ઉપર 
ચાકડો ફરરે  છરે. 

છાપુ (નપું.) મૂટનરે ચાકડા ઉપરથી ઉતારી 
નીચરે મૂકતાં છાપુ કહરેિા્ય.

ઝૂડિી (કક્ર.) માટી કૂટિી 

ટરેરી (સ્તી.) માટીની વપંડી

ટરેરો (પું.) માટીનો વપંડ 

તુણી કરિી (કક્ર.) પરથાર સરખું કરિું.

ધરી (સ્તી.) જ રેના પર ચાકડો ફરરે  છરે. 

ધૂર (નપું.) વનભાડાનો આગળનો ભાગ 
(બારંુ – કહનદુ નામ)

નેંભાડો (પું.) વનભાડો 

મો્યલા (મુસલા - મુવ્લમ કંુભાર)

માટીનાં િાસણ બનાિિાનું કામ કરતી જાવત
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પરથાર (કક્ર.) પાથરિું 

પુઆટ (નપું.) વનભાડાનો પાછળનો ભાગ 
(પુિાંટ – કહનદુ નામ)

ફરી (સ્તી.) ટપલી, નાનો થાપો 

ફરો (પું.) ટપલો, મોટો થાપો

મૂટ (નપું.) ચાકડા ઉપર તૈ્યાર થ્યરેલ 
પાત્ (કહનદુ નામ – ઘાટ) 

મો્યલા (પું.) મુવસલમ કંુભાર 

રંધા (પું.) રાખના બરે પાળા વનભાડાની 
આજુબાજુ કરિામાં આિરે તરે (પાહંુડ 
– કહનદુ નામ) 

લાલક્યુ્ક (કક્ર.) લાલ રંગરે રંગિું 

સંડ (સ્તી.) વનભાડો ગોઠવ્યા પછી 
પાથરિામાં આિતી ભીની રાખ. 

સખ માટી (સ્તી.) માટલાં ઘડિાની ચીકણી 
માટી 

વનભાડો સળગાિતાં બોલાતો શ્ોક

વબસમીલાહો રહરેમાનો રહીમ

‘નાસ જીિડા આજ (આગ) આિઅ

અમારંુ લઈનઅ પાળઅ* એના માથઅ 
પાપ’

(*પાળઅ : ના ચૂકિરે)

કહરેિત

‘ખીલા ઉપર ખરેતી, ખળામઅ લા્ય+,

પાકઅ તો ખૉિ, નકર મંગળ ગોિ.’ 

(+લા્ય – આગ)

માટીનાં પાત્ર

કથરોટ (પું.) દાથરો 

કલાડુ ં (નપું.) કલાડી, આગ પર રોટલા 
શરેકિાનું પાત્ 

કલુળી (સ્તી.) કલુડી, નાની લોટી જ રેિું 
પાત્, ગરગુડી 

કલુળો (પું.) કલુડો, ચરિો, (નપું.) 
માલકુડ,ુ ગરગુડ,ુ ગડડુ,ુ લોટા જ રેિું 
પાત્ 

કંૂજો (પું.) બતક, ભોટિો, પ્રિાસમાં પાણી 
લઈ જિાનું પાત્ 

કંૂડી (સ્તી.) પાણી ભરિાનું પાત્ 

કંૂડ ુ(નપું.) ફૂલ છોડ ઉગાડિાનું પાત્ 

કોઠાર (પું.) ગિો

કોઠી (સ્તી.) ગારમાટીથી તૈ્યાર કરરેલ 
અનાજ ભરિાનું પાત્ 

કોકડ્યું (નપું.) પૈણા્યું, પરણા્યું

ખોળ (સ્તી.) કોઠીમાં દાણા કાિિા નીચરે 
રાખિામાં આિતું કાણં, ખાળ

ગિી (સ્તી.) ગિા કરતાં નાનું પાત્ 

ગિો (પું.) કોઠી જ રેિું પકિીનરે તૈ્યાર કરરેલ 
મોટુ ંપાત્, કોઠાર 

ગરબો (પું.) કાણા પાડરેલી નાની માટલી 

ગાડિો (પું.) મોકર્યા જ રેિું નાના મોિાિાળું 
ઘી ભરિા માટરેનું પાત્ 

ગુજકર્યું (નપું.) ગુજરંુ, હોકલી 

ગુજરંુ (નપું.) જુઓ ગુજકર્યું.

ગોળી (સ્તી.) મોટુ ંલાલ રંગનું માટલું 

ગોળો (પું.) ગોળીથી મોટુ ં કાળા રંગનું 
માટલું 

ઘાંવઘલો (પું.) ફૂટરેલા માટલાનો કાનો, 
માટલાનો કાંઠો

ચપવણ્યું (નપું.) રામપાતર રાવમ્યું 

ચરિી (સ્તી.) ચરિાથી નાનું અનરે કુલડીથી 
મોટુ ંપાત્ 
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ચરિો (પું.) જુઓ કલુડો. 

ચલમ (સ્તી.) ચુંગી, ધતૂરી (તમાકુ અનરે 
અંગારો મૂકી તમાકુ પીિામાં આિરે 
છરે.)

ચલમ (સ્તી.) હોકાની ચલમ (જ રેમાં 
અંગારા ભરિામાં આિરે છરે.)

ચાલણચૂલો (પું.) જુઓ ચાલણચૂલી.

ચાલણચૂલી (સ્તી.) એક જગ્યાએથી 
બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકા્ય 
તરેિા થાળા ઉપર તૈ્યાર કરરેલ નાનો 
/ મોટો ચૂલો.

ચુંગી (સ્તી.) જુઓ ચલમ.

ચૂલો (પું.) જ રેમાં આગ પરેટાિિામાં આિરે 
છરે. 

ઝારી (પું.) નાની નાળચાિાળી કલુડી, 
જારી. 

ટાિોકડ્યું (નપું.) ઠડંા પાણીનું માટલું 

ટોકરી (સ્તી.) નાની છાબ જ રેિું પાત્ 

ઠીકરંુ (નપું.) માટીનું પાત્ ફૂટતાં બનરેલ 
ટકુડો 

ડરેબો (પું.) રમિાની માટીની ગોળ લખોટી 

િાંકણી (સ્તી.) માટલા, દૂણા પર િાંકિાનું 
પાત્ 

િાંકણં (નપું.) જુઓ િાંકણી.

િોચકી (સ્તી.) નાનું મોકર્યું 

િોચકંુ (નપું.) નાનું મોકર્યું, િોચકી 

તાિડી (સ્તી.) તાંસળા જ રેિું પાત્ 

થાળું (નપું.) તવળ્યું 

દડબું (નપું.) નાની કોઠી 

દાથરી (સ્તી.) નાની કથરોટ 

દાથરો (પું.) કથરોટ 

દૂણી (સ્તી.) પહોળા મોિાિાળી માટલી, 
હાંલ્ી 

ધતૂરી (સ્તી.) ચુંગી, તમાકુ પીિાનું નાનું 
પાત્ 

ધૂપા્યણં (નપું.) ધૂવપ્યું, ધૂપદાની 

ધૂવપ્યું (નપું.) જુઓ ધૂપા્યણં.

નવળ્યું (નપું.) ઘરની છત છાિા માટરેનું 
પાત્, નાળ

નિાવણ્યું (નપું.) પાણી ગરમ કરિા માટરેનું 
તપરેલા જ રેિું પાત્, ઉનામવણ્યું 

નાળ (સ્તી.) જુઓ નવળ્યું.

પડુ ં (નપું.) કોઠી, ગિો, દડબા િગરેરરેનરે 
િાંકિા માટરે તૈ્યાર કરરેલ ગોળ 
િાંકણં 

પરણા્યું (નપું.) કોકડ્યું, પૈણા્યું

પાટ (સ્તી.) દહીં જમાિિા માટરેનું પાત્ 

પૈણા્યું (નપું.) જુઓ પરણા્યુ. 

ભાચરી (સ્તી.) મોટુ ંમાટલું 

ભાચરો (નપું.) ભાચરાથી મોટ ુમાટલું 

ભોટિો (પું.) પ્રિાસમાં પાણી લઈ જિાનું 
પાત્ 

મલકુડુ ં(નપું.) જુઓ કલુળો. 

માટલી (સ્તી.) પાણી ભરિા માટરેનું પાત્

મોભાકર્યાં (પું.) છત ઉપર મોભ િાંકિા 
માટરેનાં પાત્ 

મોકર્યો (પું.) નાના મોિાિાળી માટલી 

રાવમ્યું (નપું.) રામપાતર, ચપવણ્યું, 
શકોરંુ 

િાડી (સ્તી.) િાિી, ઘી ભરિાનું નાળચાિાળું 
પાત્, િાળી 

સકોરંુ (નપું.) જુઓ રાવમ્યું.
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*
માટલી નરેબડાબબી (માટલી ઑહથી તર 

કરિી, પાક્ી કરિી.)

િાળી નરેબડાબબી (િાળી ઘીથી તર 
કરિી.)

માટલું

કંદ (પું.) કાનાની નીચરેનો િળાંકિાળો 
ભાગ 

કાંનો (પું.) માટલાનો કાન, ઘાંવઘલો, ઘોઘો 

ટોળી (સ્તી.) તવળ્યું 

પાહુ (નપું.) પાસું, માટલાની બાજુનો 
ઉપસરેલો ભાગ 

પુંિાકટ્યું (પું.) ચચરાઈ ગ્યરેલું માટલંુ, તૈડ 
પડરેલ, ફાટરેલું માટલું 

મૂંરંુ (નપું) મોળું, કાચું માટલું

િખ (પું.) માટલાની બાજુ અનરે તવળ્યાની 

િચચરેનો ભાગ.

ઘી માપિાનાં માટીનાં પાત્

(જૂનાં દરેશી િજનનાં પકરમાણો)

અધોળી (સ્તી.) અધોળ, શરેરના સોળમો 
ભાગ માપિાનું નાના મોિાિાળું 
પાત્. 

અચછરેરો (પું.) અચછરેકર્યો, અડધો શરેર ઘી 
માપિાનું પાત્, શરેરનો બીજો ભાગ. 

નિટાંકી (સ્તી.) નિટાંક ઘી માપિાનું નાના 
મોિાિાળું પાત્ (શરેરનો આઠમો 
ભાગ).

પાશરેકર્યો (પું.) પાશરેરો, પાશરેર ઘી 
માપિાનું પાત્ (શરેરનો ચોથો ભાગ).

બશરેરો (પું.) બશરેકર્યો, બરે શરેર, બંગાળી 
શરેર 

શરેકર્યો (પું.) શરેર

 રાિવળ્યાં (રાિળ)

શાકબકાલું િરેચિું, િરેઠ કરિી, ગધરેડાં / 
ઊંટ રાખી માલની હરેરફરેર કરિી િગરેરરે  કામ કરતી જાવત

 ઊંટ વિશરે

કાઠુ ં (નપું.) ઠાઠુ,ં ઊંટનરે પલાણિા માટરે 
તરેના િરેકા ઉપર ગોઠિિામાં આિતું 
ચોકઠું

કાંઠો (પું.) ચોકઠાનો આગળનો ભાગ જ રે 
પકડીનરે ઊંટ પર સિારી કરી શકા્ય 

ખૂંટ (પું.) લાકડાનો ખીલો (ઊંટ બાંધિા 
માટરે) 

ઝેંકારિું (કક્ર.) બરેસાડિું

ઝરેહ... ઝરેહ... (અ.) ઊંટનરે બરેસાડિા 
િપરાતો શબદ

ઠાઠુ ં(નપું.) જુઓ કાઠુ.ં 

િરેકો (પું.) ઊંટની ખૂંધ 

તંગ (પું.) ચોકઠાનરે ઊંટની પીઠ પર વસથર 
રાખિા બાંધિા માટરે િપરાતા 
પટ્ટાઓ

નકરેલ (સ્તી.) જુઓ નાથ.

નાથ (સ્તી.) ઊંટના નાકમાં કાણં પાડી 
ઘડરેલો લાકડાનો ટકુડો રાખિામાં 
આિરે તરે (જ રેના િડરે ઊંટનરે કદશાદશ્કન 
/ ચલાિિા આિરે છરે.)
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ફરેફરંુ (નપું.) ઊંટનરે થતો રોગ 

રસી (સ્તી.) નાથ સાથરે બાંધરેલી રાશ, 
દોરડુ ં

સારિું (કક્ર.) કાણં પાડિું 

હુર...ર હુર...ર (અ.) ઊંટનરે ઊભો કરિા 
કરે ઝડપથી ચલાિિા િપરાતો શબદ.

*

ઊંટ પલોટિો (િરેઠ માટરે તૈ્યાર કરિું.)

ઊંટ ભાગિો (ઊંટનરે રસતામાં અડચણ 
આિિી, કામ માટરે વબનઉપ્યોગી 
થિું.)

બરેહકોર થિું (ઊંટ નકામું થઈ જિું.)

ભાડરે જિું (માલ લઈ બીજ રે ગામ જિું.)

િરેઠરે જિું (માલ લઈ બીજ રે ગામ જિું.)

 લિાકર્યાં

લુહારી કામ કરતી ભટકતી જાવત

[રખડતી ભજંદગી જીવીને ગામડે ગામડે 
ખેડૂતોનાં ઓજાર સરખાં કરી આપતી 
િુહારી કામ કરતી જાલત. તેઓ પોતાને રાણા 
પ્રતાપના વંશજ માને છે. હલદીઘાટી યુદ્ધ 
પછી રાજપૂતોના બે ભાગ પડા. એક ભાગે 
દદલહીના બાદશાહને ‘નવરોજ’નો કર ના 
ચૂકવયો, એવા રાજપૂતો. એમણે ભલવષયમાં 
રાજપૂતોનું રાજય પાછું આવે તે માટે ભટકતી 
ભજનદગી ્વીકારી. બીજા રાજપૂતો કર 
ચૂકવી/શરણ ્વીકારી ્થાયી થયા. મૂળ 
રાજ્થાનથી ઊતરી આવતી જાલત, દર વષષે 
છ માસ એક લવ્તારમાં રહી કામ કરે. 
(માલહતી – અમરલસંહ રાઠોડ કુટુંબ સાથે 
કોદરામ ગામે મુિાકાત કરેિી – 2000)]

 ધમરેણ (ધમણ)

આંકલી (સ્તી.) િાંકલી, તૈ્યાર કરિામાં 
આિતા ઘાટ, ઓજાર િગરેરરે  
પકડિાની િાંકી સાણસી 

આરણ (નપું.) ભઠ્ીમાં તપાિરેલું લોખંડ 
(જ રેમાંથી ઓજાર ઘડિામાં આિરે) 

એરરેણ (સ્તી.) એરણ, જ રેના પર તપાિરેલું 
લોિુ ં ટીપિામાં આિરે તરેિું લોખંડનું 
ઓજાર 

ઍંકલિા્ય (સ્તી.) એકલિા્ય, પોલા, 
ગોળકાર, ચોરસ િગરેરરે  જ રેના પર 
ટીપીનરે ઘાટ તૈ્યાર કરા્ય છરે તરે 
સાધન

ઘરેણ (પું.) ઘણ, લોખંડ ટીપિાનો મોટો 
હથોડો 

તા કરિો (પું.) ગરમ લોખંડના ટકુડા 
ટીપીનરે જોડાણ કરિું 

ધમરેણ (સ્તી.) ધમણ, ચામડાનંુ હિા 
ફંૂકિાનું મશક જ રેિું સાધન. 

નાઈ (સ્તી.) લોખંડની પોલી નળી. (નાઈનો 
એક છરેડો ધમણ સાથરે જોડા્યરેલો 
હો્ય છરે. બીજો છરેડો નાળચા સાથરે 
જોડા્યરેલ હો્ય છરે.

નાળ (સ્તી.) માટીની પોલી નળી, નાળચું 
જ રેનો એક છરેડો નાઈ સાથરે જોડા્યરેલ 
હો્ય છરે. બીજો છરેડો આગ પાસરે 
હો્ય છરે.

નાળચું (નપું.) જુઓ નાળ. 

ભૂંગરંુ (નપું.) ભૂંગરેળ, ભૂંગળું (કુહાડી, 
હથોડી િગરેરરે  જ રેિાં ઓજાર માટરે 
કાણાં પાડિા િપરાતું લોખંડનું 



34

તળની બોલી

સાધન)

ભૂંગરેળ (નપું.) જુઓ ભૂંગરંુ.

લોકર્યો (પું.) સવળ્યો (ભઠ્ીના કોલસા 
ઊંચા નીચા કરિા માટરેનો

સવળ્યો 

િાંકલી (સ્તી.) જુઓ આંકલી. 

સાંડસી (સ્તી.) જુઓ સાં્યડી. 

સાં્યડી (સ્તી.) સાણસી, ઘાટ પકડિાનું 
ઓજાર, સાંડસી, હાંડસી 

સરેણી (સ્તી.) છીણી, લોખંડ કાપિાનું નાનું 

ઓજાર 

સરેણો (પું.) છીણો, લોખંડ કાપિાનું મોટુ ં
ઓજાર 

હટામણ (પું.) સટામણ, તૈ્યાર ઓજારની 
સફાઈ કરિાનું સાધન 

હાંડસી (સ્તી.) જુઓ સાં્યડી. 

હોપણ (સ્તી.) સાપણ, સોપણ, લોખંડનું 
ઓજાર તૈ્યાર કરતાં ઓજારમાં 
ખાંચા પાડિાનું છીણી જ રેિું બુઠ્ુ ં
સાધન.

 િણકોર (િણકર, નાનું મહાજન, ઢરેડ, સાળિી)

િણાટકામ કરતી જાવત

હાળ (સાળ)

આડો (પું.) નાની થાંભલી, િણાટના 
તાણાનરે તંગ (કડક) રાખિા સાળની 
સામરે ખોડિામાં આિરે છરે જ્યાં 
તાણાનો બીજો છરેડો બાંધિામાં 
આિરે છરે, ખોભો.

ઓજુ ં (નપું.) સાંધણી પછી રાચ, ફણી 
સાથરે િણિા તૈ્યાર કરા્યરેલું સૂતર 

ઓજુ ં િધાબબું (કક્ર.) ઓજુ ં ઉતારિું, 
ઓજુ ંિધરેરિું, િણાટ તૈ્યાર થ્યરેલ 
કાપડનરે તોર પરથી ઉતારી લરેિું.

ઑંઘરાં (નપું.) ટૂકંા તારનું તાણો કરિા 
માટરેનું સૂતર 

ઑંટી (સ્તી.) સૂતરના તારનરે પીરતા પર 
ચિાિી આંટી તૈ્યાર કરિામાં આિરે 
છરે, આંટી. 

કળપો (પું.) કાળપો, રાચ બનાિિા માટરે 
િપરાતું લાકડાનું નાનું સાધન

કાંઠલા પરેટી (સ્તી.) ફટકા સાળના હાથાના 
બન્નરે છરેડરે નળો ધકરેલિાની / 
રાખિાની ડબબીઓ

કૂસડો (પું.) કૂચડો, તાણો સરખો કરિા 
િપરાતું મોટુ ંબ્શ જ રેિું સાધન

ખરકડો (પું.) તાણાના તારનરે બરે રાચમાંથી 
પસાર કરિામાં આિરે તરે રાચનરે 
િારાફરતી ઉપર નીચરે કરિા માટરે 
બરે થાંભલીઓ િચચરે ગોઠિરેલ ગોળ 
લાકડુ.ં

ખૂંટ (પું.) ખૂંટો, લાકડાનો ખીલો 

ખેંર (સ્તી.) ખેં, કાંજી, (નપું.) પાણ, 
જુિારની પાતળી રાબ (જ રેમાં 
સૂતરનરે પલાળી કડક કરિામાં 
આિરે.)

ખોભો (પું.) જુઓ આડો. 

ગંઠિું (કક્ર.) જોડિું, બાંધિું, તડજોડ કરિી 
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ગજ (પું.) બરે ફૂટ માપિાનું પટ્ટી જ રેિું 
સાધન

ગવજ્યું (નપું.) બરે ફૂટ પનાનું કાપડ

ઘોડી (સ્તી.) પાજણં માંડિા િપરાતું 
ફાંવસ્યા(બરે પગ)િાળું લાકડાનું 
સાધન 

ચીરંુ (નપું.) િણાટમાં તાર તૂટિાથી થ્યરેલ 
જગ્યા

ચૂહણી (સ્તી.) ચૂસણી, નળા ઉપરના તાર 
પસાર કરિાનાં કાણાં

ચો તારૂં (નપું.) ચાર તારિાળું (બરે તાણો 
' બરે િાણો) 

જોટો (પું.) બરે (સ્તી.) જોડી 

ટાિરેણ (સ્તી.) પણસ, તણસ, િણાટ િખતરે 
િણરેલો પનો ભરેગો ના થઈ જા્ય તરે 
માટરે િપરાતી છરેડરે અણીિાળી 
ખીલીઓિાળી લાકડાની પટ્ટીઓ.

ઠાવલ્યાં (નપું.) સૂતરના તાર લપરેટ્યા 
વિનાનાં બૉવબન 

ઠરેસી (સ્તી.) કટકકટ, પીકસ્ક

ડલ્ી (નપું.) િણરેલા (બરે તાર ભરેગા) બરે 
તારંુ સૂતર

િરેિિું (નપું.) િરેડ / િણકર દ્ારા િણરેલું 
કાપડ 

તકલી (સ્તી.) રૂ કાંતિાનું નાનકડુ ંસાધન 

તણસ (સ્તી.) જુઓ ટાિરેણ.

તરાક (સ્તી.) ત્ાક, રેં કટ્યા િડરે સૂતરના 
તાર કાંતિા માટરેનું લોખંડનું નાનું 
સાધન, બૉવબન ભરિા માટરે પણ 
ઉપ્યોગમાં લરેિા્ય છરે.

તારફરેણી (સ્તી.) જુઓ તારભૈણી.

તારભૈણી (સ્તી.) તારભરણી, તારફરેણી, 
સા્યણી, સારડી, ભરવણ્યું, 
ફણીમાંથી તાર પસાર કરિા માટરે 
િપરાતું નાનું સાધન

તૈણતારંુ (નપું.) ત્ણ તારિાળું (બરે તાણો 
' એક િાણો) 

તોર (સ્તી.) સાળ પર િણા્યરેલ કાપડ 
જ રેના પર લપરેટાતું જા્ય તરે લાકડાનું 
સાધન 

તૉંવણ્યો (પું.) સરૈ્યો, તાણો તૈ્યાર કરિા 
માટરે પાતળા લાંબા સોટાનરે છરેડરે કડી 
લગાિી તૈ્યાર કરરેલું સાધન.

તૉંણો (પું.) િણાટ માટરેના ઊભા સૂતરના 
તાર, (કક્ર.) િણાટ માટરે તાણો તૈ્યાર 
કરિાની કક્ર્યા.

દસાિળ (સ્તી.) દરેવસ્યાળ, િણાટ પૂરો 
થ્યરે િણ્યા વસિા્યના િધરેલા છરેડા. 
(નપું.) દસ્યુ 

દસી (સ્તી.) િણાટ શરૂ કરતાં પહરેલાં તોર 
સાથરે બાંધિામાં આિતા સૂતરના 
છરેડા 

દામું (નપું.) રાચ અનરે પાિડીનરે જોડિા 
બાંધિામાં આિતી રસીઓ. (બ.િ.) 
દામા. 

ધરા્યાં (પું.) પાજણં સરખું કરિા માટરે 
ઘોડી   ^ આકારનાં મોટાં લાકડાં 

નળો (પું.) કાંઠલો, જ રેમાં સૂતર િીંટરેલ 
બૉવબન ભરાિી તાણાની આરપાર 
મોકલિાનું સાધન

પણસ (સ્તી.) જુઓ ટાિરેણ. 

પનો (પું.) પહોળાઈ 

પાજણં (નપું.) િણાટનો તાણો સરખો 
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કરિાની કક્ર્યા 

પાિડી (સ્તી.) ચાખડી, પાિલું, જ રેના પર 
પગ રાખી રાચનરે ઉપર-નીચરે 
કરિામાં આિરે છરે તરેિી લાકડાની 
પાિડીઓ

પીરતી (સ્તી.) નાનો ફાળકો, ફાળકી 

પીરતો (પું.) ફાળકો 

ફટકાસાળ (સ્તી.) સુધારરેલ નિી સાળ, 
રસીનો ઝટકો આપી નળાનરે કાંઠલા 
પરેટીમાં ફેંકિામાં આિરે તરેિી સાળ

ફણી (સ્તી.) હાથામાં બરેસાડરેલ સાધન 
જ રેમાં થઈ િાણાના તાર પસાર 
કરિામાં આિરે છરે.

બરેતારંુ (નપું.) બરે તારથી િણા્યરેલ (એક 
તાણો વ્ એક િાણો) 

બરેલાં (નપું.) બરેિડ, પછરેડીનરે કાંજીમાં 
પલાળી ઝૂડિાની કક્ર્યા

ભાંજણી (સ્તી.) સાંજણી, સાંધણી, 
હાંધણી, તાણાના તારનરે ઓજાર 
સાથરે જોડિાની કક્ર્યા

મરઘો (પું.) જ રેના િડરે નળાનરે તાણામાંથી 
પસાર થિા ઝટકો આપિામાં આિરે 
છરે. (સ્તી.) ગીલોલી (નપું.) ફૂમતું

માળ (સ્તી.) રેં કટ્યા અનરે ત્ાકનરે જોડતી 
અનરે ગોળ ગોળ ફરેરિતી રસી 

રાચ (સ્તી.) તાણાના તારનરે ઉપર-નીચરે 
કરિા માટરે મીણ પા્યરેલ દોરા િડરે 
તૈ્યાર કરરેલ સાધન

રાસ (સ્તી.) સૂતરનું જાડુ ંદોરડુ ં

રાવસલો (પું.) રાશ બાંધિા માટરેનો 
લાકડાનો ખૂંટો 

રેં ટડુો (પું.) રેં કટ્યો, સૂતરના તાર કાંતિાનું 

સાધન, બૉવબન પર તાર િીંટિાનું 
સાધન 

લગ (સ્તી.) સૂતરની આંટી

િણકોર (પું.) િણકર, સાળિી, િણાટકામ 
કરનાર 

િણકોરી (સ્તી.) િણકરી, િણાટ કામની 
મજૂરીની કકંમત 

િણાટ (કક્ર.) િણિું (પું.) તૈ્યાર કાપડ

િાણો (પું.) િણાટમાં ભરિામાં આિતા 
આડા તાર 

િાધરી (સ્તી.) િણાટમાં તાર બરેિડ થઈ 
જિો 

સરાકડી (સ્તી.) લાંબી પાતળી લાકડી 

સલાડી (સ્તી.) વશલા, સૂતર કૂટિાનો 
પથથર, હલાડી 

સારિું (કક્ર.) આરપાર કાણં પાડિું 

સાળ (સ્તી.) હાથસાળ, હાથ િડરે િાણાનો 
નળો િાણામાંથી પસાર કરી કાપડ 
િણિાનું સાધન

સોઈ (સ્તી.) સળી, ફણીમાં જડરેલી 
લોખંડની સળીઓ (સાગમાંથી 
સળીઓ બનાિિામાં આિરે છરે.)

સોદ (સ્તી.) છટકતી એક-તારી ગાંઠ, હોદ 

હટકડી (સ્તી) છટકડી, છટકતી બરે-તારી 
ગાંઠ 

હરાક (સ્તી.) લાકડાની પાતળી લાકડીઓ, 
(િણાટ સરખો રાખિા તાણામાં 
ગોઠિિામાં આિરે છરે.), હરાકડી, 
સરાકડી

હરાકડી (સ્તી.) જુઓ હરાક. 

હલાડી (સ્તી.) જુઓ સલાડી.
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હાથસાળ (સ્તી.) કાપડ િણિાનું સાધન; 
જુઓ સાળ. 

હાથો (પું.) ફણી જડરેલો સાળનો મુખ્ય 
ભાગ 

હાંધણી (સ્તી.) સાંધણી, તાણાના તારનરે 
ઓજાર સાથરે સાંધિાની કક્ર્યા

હીરિણં (નપું.) તારનરે બરેિડ કરિાની 
કક્ર્યા, આંટીના તારનરે સળંગ 
જોડિાની કક્ર્યા 

હોદ (સ્તી.) જુઓ સોદ.

*
અણંજો પાળિો (િણાટકામ / કામકાજ 

બંધ રાખિું.)

ઓજુ ં ઉતારિું (િણાટ પૂરો થ્યરે કાપડ 
તોર પરથી ઉતારી લરેિું.)

ઓજુ ંચિાિિું (તાણો િણાટ માટરે સાળ 
સાથરે જોડિો.)

ઓજુ ંમૂકાબબું (ઓજુ ંસરખું કરિું.)

કૂસડો ફરેરબબો (ઓજાના સૂતર પર 
કૂચડો ફરેરિી તાર સરખા કરિા.)

કોકડાં ભરિાં જુઓ બૉવબલ ભરિાં.

ખેં ચિાબબી (સૂતરનરે કાંજી ચિાિિી.)

ગવજ્યું િણિું (ગજ પનાનું કાપડ િણિું.)

તાણો કરિો (તાણો તૈ્યાર કરિો.)

પાણ મૂકિું (સૂતરનરે કાંજી ચિાિિી.)

પાંજણં માંડિું (ઓજુ ં સરખું કરિાની 
કક્ર્યા કરિી.) 

પીરતો ફરેરબબો (ફાળકો ફરેરિિો.)

ફણી ભરિી (તાણાના તાર ગણી જોિા.)

બરેલાં ઝૂડિાં (સૂતરનરે કાંજી ચિાિી ધોકા 
િડરે કૂટિાની કક્ર્યા.)

બૉવબલ ભરિાં (બૉવબન પર રેં કટ્યા િડરે 
સૂતરના તાર િીંટિા.)

ભાંજણી કરિી (સાંધણી સાંધિી.)

રાશ બાંધિી (રાશીલા સાથરે દોરડુ ં
બાંધિું.)

રેં કટ્યો ફરેરબબો (રેં કટ્યો ચલાિિો.)

લગ િાળિી (આંટી તૈ્યાર કરિી.)

િણાટ િણિો (કાપડ િણિું.)

િણાટ સરતરે કરિું (િણાટ માટરે સંપૂણ્ક 
તૈ્યારી કરી લરેિી.)

સાળ પર બરેસિું (િણાટકામ માટરે બરેસિું.)

હટકડી િાળિી (ગાંઠ િાળિી.)

હાંધણી હાંધિી (સાંધણી સાંધિી.)

હૂતર કાંતિું (સૂતર કાંતિું.)

િાઘરી (દરેિીપુત્ર)

શાકબકાલું િરેચતી જાવત

કંૂડી (સ્તી.) પાલી, ડાકલું બનાિિા િપરાતું 
ડમરંુથી મોટુ ંડમરંુ જ રેિું પોલું લાકડુ ં
(કરેઈડાનું લાકડુ ં િાપરિામાં આિરે 
છરે.)

કૂબો (પું.) ગારમાટીનું ગોળ દીિાલોનું 
ઝૂંપડુ ં

ખત્ી (પું.) ભૂિો, (મુખ્ય ભૂિો) પિાર

ઘૂઘરી (સ્તી.) વપતિળની ઘૂઘરી (ઘૂઘરીઓનું 
ઝૂમખું કાંડરે બાંધિામાં આિરે છરે.) 

જાગકર્યો (પું.) માતાની રરેડી કરી 
પ્રસંગગીત ગાનાર, ડાકલું 
િગાડનાર, પાટિી, જાગકર્યો
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જ રેડી (સ્તી.) ગડી, ડાકલું િગાડિાની િાંકી 
દાંડી

ડાકલું (નપું.) ડેંકલું, ડાક, હાથમાં પકડી 
દાંડી િડરે િગાડી શકા્ય તરેિું ડમરંુ 
જ રેિું િાવજતં્. 

ડેંકલું (પું.) જુઓ ડાકલું.

દો્યડી (સ્તી.) દોરી (પડ ુબાંધિા) 

ધૂણિું (કક્ર.) શરીરમાં ભૂત-પલીત, માતા, 
દરેિ પ્રિરેશતાં શરીર હલાિી 
ધૂણિાની કક્ર્યા 

ધૂણો (પું.) ધુમાડો 

પડી (સ્તી.) ચામડાનું ગોળ પડુ ં

પિાર (પું.) મુખ્ય ભૂિો, ખત્ી

પાટિી (પું.) જાગકર્યો 

પાલી (સ્તી.) જુઓ કંૂડી.

ભૂિો (પું.) જુઓ ખત્ી.

િાઘરી (પું.) એક જાવત, દરેિીપુત્ 

િાળિું (કક્ર.) ભૂત-પલીત ભગાડિાની 
કક્ર્યા 

હિાઈજોજ (નપું.) કંૂડી ઉપર કરરેલ

કાણં 

હાકોટો (પું.) શરીરમાં દરેિીના પ્રિરેશથી 
પાડિામાં આિતી બૂમ.

*

આઠરે અંગરે ચિિું (સંપૂણ્ક રીતરે ધૂણિું.)

જાળા ધરિિાં (જુદાં જુદાં નામ આપિાં.)

થાપદરેિી (ધૂણતાં હાકોટો કરી જમીન 
ઉપર થાપટ મારિી.)

પારખું લરેિું (ઓળખ મરેળિિી.)

મિરે બોલાબબું (આિાહન કરિું.)

માડી ધીજ આલ (માતા વનશાની આપ, 
ઓળખ આપ.)

રમરેણ કરિી (માતાજીનો પ્રસંગ ઊજિિો.)

રરેડી કરિી (માતાજીનું પ્રસંગગીત ગાઈ 
ડાક િગાડી માતાજીનું આહિાન 
કરિું.)

િડાં ઉતારિાં (ઊકળતા તરેલમાંથી િડાં 
હાથ િડરે ઉતારિાં.)

િા્યણં િાળિું (માતા િાળિી.)

વિજાપરો કરિો (ચોખિટ કરિી.)

િરેણિધાિો કરિાં (દાણા જોિા.)

હાક આિિી (માતા આિિી.)

 િાદી (લાલિાદી, ફૂલિાદી)

છાબડીમાં સાપ લઈ, ગામરેગામ હાથચાલાકીના ખરેલ દરેખાડી, મોરલી/બીન િગાડી 
વભક્ાિૃવતિ કરતી ભટકતી જાવત.

 મોરલી

[મોરિીમાં બે દાંડીઓનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે. જેમાં ડાબી દાંડી પર છેડે એક લછદ્ર 
અને જમણી પર આગળની બાજુએ પાંચ 
લછદ્ર અને પાછળ મૂળમાં એક લછદ્ર કરવામાં 
આવે છે. ડાબી દાંડીના લછદ્ર પર અડધું મીણ 

િગાડવામાં આવે છે. જેથી તે સૂર કાયમ રહે 
છે. મોરિી ગાિમાં હવા ભરીને વગાડવામાં 
આવે છે.]

તુંમડી (સ્તી.) તુંબડી, સૂકંુ ગોળ તુંબડું

દાંડી (સ્તી.) િાંસની પોલી દાંડી 
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નળ (સ્તી.) પીપૂડી, જુિારના રાડામાંથી 
બનાિા્ય છરે. 

પીપૂડી (સ્તી.) જુઓ નળ.

ફંૂક (સ્તી.) મોરલી િગાડિા મોં િડરે 
લગાિિામાં આિતી ફંૂક 

બીન (સ્તી.) જુઓ મોરલી.

મેંણ (નપું.) મીણ (દાંડી અનરે તુંબડીનરે 
જોડિા માટરે મીણનો ઉપ્યોગ 
કરિામાં આિરે છરે.) 

મોરલી (સ્તી.) બીન, (તુંબડીનરે િાંસની બરે 
પોલી દાંડીઓ મીણથી જોડી અંદર 
બરે પીપૂડી રાખી ફંૂક મારી િગાડિા 
તૈ્યાર કરા્યરેલ િાવજતં્.)

િાદીના ખરેલ

1.  અંગૂઠામાંથી નદી િહરેિડાિિી 
(પાણીની ધાર) 

2. દરેરાણી જ રેઠાણીની ડાબલીઓ 

3. બમ કાિુ ંકરે ભમ 

4. બીન િગાડી સાપનરે ડોલાિરે. 

5. મોિામાંથી સાપ-િીંછી, મોટા ગોળા 
કાિિા.

6. રૂવપ્યાની હાથ ચાલાકીનો ખરેલ 

નોંધ : 1. મોરલી તુંબડાની િરેલના 
સ્તીબીજની તુંબડીમાંથી બનરે છરે.

2. પુરુષબીજના તુંબડામાંથી તંબૂરો બનરે 
જ રે તુંબડાં પ્રમાણમાં મોટાં હો્ય છરે.

 સરેડુ (ખરેડતૂ)

ખરેતી કરનાર કણબી/પટરેલ, કણબી/આંજણા, ઠાકોર, મુમન, મુસલમાન િગરેરરે

 હોળ (હળ)

આર (સ્તી.) પરોણાના િાધરની પટ્ટી 
લગાડરેલ છરેડરે સોટીમાં લગાિરેલી 
ઝીણી ખીલી 

કકડ્યું (નપું.) હળ જ રેિી મોટી રાંપ, 
(પહરેલી િાર રાંપ િડરે ખરેડિામાં 
આિરે છરે.) 

ચકલી (સ્તી.) તુંગા ઉપર જડરેલ મુઠ્ીમાં 
પકડી શકા્ય તરેિું મોટી વગલ્ી જ રેિું 
લાકડુ–ંહળ સરખું ચાલરે તરે માટરે 
પકડિા ઉપ્યોગી.)

ચપલું (નપું.) તુંગામાં કોશ / ફણં સરખું 
બરેસાડિા માટરેની ચીપો

ચાહ (પું.) ચાહડો, ચાસ, ચાસડો, હળ 
િડરે ખરેડા્યરેલ સીધી જમીન

ચાહડો (પું.) જુઓ ચાહ. 

જ રેહડો (પું.) જ રેસડો, લાકડાની ઘોડી 
(જ રેસડા પર હળ આડુ ંગોઠિીનરે ઘરેર 
લઈ જિા્ય છરે.) 

જોતરિું (કક્ર.) કામમાં સામરેલ કરિું, કામ 
લરેિું 

તુંગું (નપું.) હળનંુ મુખ્ય ઘડતરનું લાકડુ ં
(એક છરેડરે ચકલી, બીજી છરેડરે ફણં 
તથા િચચરે ધૂંસરી માટરે દાંડો 
ભરાિિામાં આિરે છરે.)

દાંડો (પું.) હળનંુ મોટુ ંલાકડુ ંજ રેનો એક 
છરેડો તુંગામાં અનરે બીજ રે છરેડરે ધૂંસરી 
બાંધિામાં આિરે છરે.

ધૂંસરી (સ્તી.) દાંડા સાથરે બાંધરેલ આડુ ં
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લાકડુ ં(જ રેના બરે છરેડા બળદોની પીઠ 
પર ગોઠિિામાં આિરે છરે.)

ધૂંસરંુ (નપું.) જુઓ ધૂંસરી.

નાથ (સ્તી.) બળદનું નાક િીંધીનરે દોરડુ ં
પસાર કરિાની કક્ર્યા

નાર (સ્તી.) ધૂંસરી અનરે દાંડાનરે ભરેગા 
બાંધિા માટરેનું દોરડુ ં

નારિું (કક્ર.) બાંધિું 

નાિૈ્યો (પું.) બારૈ્યો, િાિરેલ બરે છોડ િચચરે 
ખાલી રાખરેલ આડી જગ્યા 

પરુણો (પું.) પરોણો 

ફણં (પું.) કોશ, લોખંડનું ખરેડ માટરેનું 
અણી્યાળું સાધન 

બારૈ્યો (પું.) જુઓ નાિૈ્યો. 

રાંપ (સ્તી.) રાંપડી, (પું.) દાિો, લોખંડનું 
પાનું 

વિખરેડ (સ્તી.) નાની રાંપડીિાળા હળ િડરે 
િાિરેતરમાંથી નીંદામણ દૂર કરિું.

સરેડ (કક્ર.) સરેડિું, ખરેડ, ખરેડિું 

સરેડુ ં(પું.) ખરેડતૂ 

સરેતી (સ્તી.) ખરેતી 

હમોળ (પું.) સમોળ, ધૂંસરીના છરેડાનાં 
કાણાંઓમાં ખીલાઓની જ રેમ ભરેરિી 
શકા્ય તરેિા લાકડાંના ટકુડાઓ

હળોતરા (પું.) હળ અનરે ખરેતીનાં અન્ય 
સાધનોની પૂજા કરિી. (ખરેતીની 
શરૂઆત ત્યારબાદ કરિામાં આિરે 
છરે.)

હોળ (નપું.) હળ

કોહ (કોસ)

અલાણી (સ્તી.) બળદોનરે ચલાિિા કરરેલ 

િાળ, િાવળ્યો

આરો (પું.) કૂિાનો કાંઠો 

કોહ (પું.) કોસ, કૂિામાંથી પાણી કાિિા 
મોટા પશુના ચામડામાંથી બનાિરેલ 
મશક જ રેિું મોટુ ંસાધન

ગરળી (સ્તી.) જુઓ ગરરેડી. 

ગરરેડી (સ્તી.) ગરળી, ગરગડી 

ચરરેલું (નપું.) ચરરેલી (સ્તી.), કૂિામાં કોસ 
ઉતારિા, ઉપર ખેંચિા માટરેનું 
લાકડાનું મોટુ ંચક્ર. 

ડામું (નપું.) પાણી ક્યારામાં િાળિા માટરે 
પાળ તોડિી, પાળ દબાિિી

િાવળ્યો (પું.) જુઓ અલાણી.

થાળું (પું.) કોશ િડરે ખેંચા્યરેલું પાણી કૂિા 
પાસરે ઠાલિિા માટરે બંધા્યરેલ હોજ. 

ધોરો (પું.) માટીની મોટી નીક, િાવળ્યો 

પાહિું (કક્ર.) ઉતારિું, પાસિું

પૉંણોત (કક્ર.) પાણી િાળિું

ખળું

અરોડા (પું.) કપાસનરે જમીન સરખા 
કાપિા (બીજ રે િરસરે િાિણી ના 
કરિી પડરે તરે માટરે મૂળસોતા 
કાિિામાં આિતા નથી.) 

ઉનડોળ (નપું.) બરે આડા હાથ ઉપર લઈ 
શકા્ય તરેટલું 

ઉનબી (સ્તી.) ઘઉંની ઉનબી, કણસલું 

ઉહરેણ (સ્તી.) કાપણી પછી ખરેતરમાંથી 
છરેલ્ી િારની િરેણ કરિી, ઉસરેટિું, 
છરેલ્ી િાર િીણિું

ઊપણિું (કક્ર.) સૂપડા િડરે અનાજનરે 
ઉપરથી નીચરે નાખીનરે સાફ કરિાની 
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કક્ર્યા 

ઓઘલી (સ્તી.) પૂળાની ગોળાઈમાં 
ગોઠિણી કરી, ગંજી કરિી. 

ઓઘલો (પું.) જુઓ ઓઘલી. 

કરચો (પું.) છોડનરે મૂળ પાસરેથી કાપી 
લરેતાં િધરેલો ભાગ, કરચા (બ.િ.) 

કલ્ો (પું.) બરે હાથના પંજામાં પકડી 
શકા્ય તરેટલું 

કાલરેર (સ્તી.) પૂળા ચોરસમાં ગોઠિી ગંજી 
કરિી 

ખપપો (પું.) જુઓ ખાંડી.

ખળું (નપું.) હાલરંુ કરિાની જગ્યા, (કક્ર.) 
કણસલાં િગરેરરેમાંથી અનાજ છૂટા 
પાડિાની કક્ર્યા

ખાંડી (સ્તી.) જોડા્યરેલા દાંતાિાળું લાકડાનું 
પાિડા જ રેિું લાંબા હાથાિાળું સાધન 

ગંજી (સ્તી.) પૂળા એક સથળરે ગોઠિિા

ગંભારો (પું.) ઓઘલાની મધ્યમાં હંુચરેલ, 
િૂિંાં, ઝીણં ઘાસ ભરી ગંજી કરિી

ગાંહડી (સ્તી.) ગાંસડી 

જાર (સ્તી.) જુિાર 

જાકર્યું (નપું.) જારનું કણસલું, ડૂડંુ ં

ઠઠંા (પું.) કરચા, અનાજના છોડનરે થડ 
પાસરેથી કાપી લરેતાં મૂળ સાથરે િધરેલો 
ભાગ, ડઠંા 

ડાંખળી (સ્તી.) ઝીણી / પાતળી ડાળખી 

ડરૂ (નપું.) અનાજ લરેિાઈ ગ્યા પછી 
ખળામાં િધરેલ કચરો 

િૂિંાં (નપું.) જુિાર-બાજરીના દાણા 
લરેિાઈ ગ્યા પછી િધરેલો કચરો 

દંતાળી (સ્તી.) દાંતાિાળું લાંબાં હાથાિાળું 

સાધન 

નાળિાં (નપું.) ઘઉંનાં રાડાં

પડિા (કક્ર.) ત્ણ વ્યવકત િડરે પછરેડી જ રેિા 
કપડાના ત્ણ છરેડા પકડી અનાજ 
સાફ કરિા હિા નાખિાની કક્ર્યા

પથારો (પું.) (ખળામાં) પાથરી દરેિો

પરાળ (સ્તી.) અનાજ લરેિાઈ ગ્યા પછી 
િધરેલ કચરો 

પાથરો (પું.) એક ઉપર એક એમ િગલો 
કરિો

પુમડી (સ્તી.) ચોટી, ઓઘલી મંડાઈ ગ્યા 
પછી મુકાતી વનશાની, ડોસી 

પૂંક (પું.) પૉંક 

પૂવળ્યાં (નપું.) ઘઉંના પૂળા 

પૂળો (પું.) કાપરેલા છોડનરે નાના જથથામાં 
ભરેગા બાંધિા.

ફંટા (પું.) જુઓ ફઈટા.

ફઈટા (પું.) રા્યડાના સાંઠા, ફંટા, રાકડ્યાં, 
ગાકર્યા 

બાજકર્યું (નપું.) બાજરીનું ડૂડંુ ં

બો્યા (પું.) એરંડાના સાંઠા 

ભારો (પું.) લાકડાં, ઘાસ િગરેરરે  નરે ઉપાડી 
શકા્ય તરેટલાં સાથરે બાંધિાં. 

લણિું (કક્ર.) પૂળામાંથી ડૂડંાં / કણસલાં 
જુદાં પાડિાની કક્ર્યા 

િાિિું (કક્ર.) કાપિું, છોડ કાપિા.

સેંચી (સ્તી.) હંૂિો (પું.) મોસલું, બળદનરે 
મોિરે ખળા િખતરે પહરેરાિિામાં 
આિતું જાવળ્યું 

હલો (પું.) કાપણી પછી ખરેતરમાંથી ડૂડંાં 
િીણી લરેિાં.
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હાલરંુ (નપું.) ખળાનરે ગોળ ગોઠિિું 
(તૈ્યાર કરિું.)

હાળી (સ્તી.) રા્યડાનરે ખળામાં પાથરિો.

હાંઠી (સ્તી.) સાંઠી, કપાસની સાંઠીઓ 

હાંઠો (પું.) જુિાર, બાજરીના સાંઠા 

હૂળિું (કક્ર.) કપાસનરે જડમૂળમાંથી ખેંચી 
કાિિો.

હંૂચરેલ (નપું.) ખળામાં અનાજ લરેિાઈ 
ગ્યા પછી િધરેલ કરચો

ગાલું (ગાડંુ)

આડી (સ્તી.) ગાડામાં સામાન ભરિા 
ઊભી કરાતી આડી, આડીઓ 
(બ.િ.) 

આડુ ં(પું.) ગાડામાં સામાન ભરિા ઊભાં 
કરાતાં લાકડાં, આડાં (બ.િ.) 

આરો (પું.) પૈડાનો આરો, આરા (બ.િ.) 

ઊંટડો (પું.) ગાડાનરે આગળના ભાગરે ઊંચું 
રાખતું ડામચાની નીચરેનું ઊભું 
લાકડું

ગાલ્ું (નપુ.) ગાડું

ઘોવલ્યો (પું.) ્યુિાન બળદ, રરેલ્ો 

જોતર (નપું.) બળદનરે ધૂંસરી સાથરે 
બાંધિાનો ચામડાનો પાટો

ઝાકળા (પું.) ગાડાના ઠાઠા પર મોદનું 
આિરણ કરી આડા ગોઠિી ગાડાની 
બોડી બનાિિામાં આિરે. 

ઠાઠુ ં(નપું.) ગાડાનો પૈડાં વસિા્યનો તમામ 
ભાગ 

ડાગળો (પું.) ગાડાનો પાછળનો ભાગ 

ડામચો (પું.) ગાડાનો મુખ આગળનો 
ભાગ 

ધરી (સ્તી.) જ રેના આધારરે  ગાડાનાં પૈડાં 
ફરરે  

પૈડુ ં(નપું.) ગાડાનું પૈડુ ં

બૂંગું (નપું.) મોદમાં અનાજ ભરિું, બૂંગો 
(પું.) 

ભંડાકર્યું (નપું.) ગાડાના ઠાઠા નીચરે 
બનાિાતું ખાનું 

ભોર (પું.) સામાન ભરરેલું ગાડુ ં

મળી (સ્તી.) મરી, ગાડાના પૈડામાં ધરી 
પાસરે તરેલ પૂરતાં નીકળતો કાળો 
પદાથ્ક 

મોદ (સ્તી.) પછરેડી જ રેિું જાડુ ંકાપડ 

મો્યડો (પું.) બળદના મોિરે બંધાતો 
ચામડાનો પટો 

હંુવસ્યા (પું.) ફાંસલા, ફાંહલા

િાિવણ્યો 
(િાિણી કરિાનું સાધન)

ઓ્યણી (કક્ર.) પરે્યણી, ઓરણી, ચાસમાં 
દાણા િાિિાની કક્ર્યા

ઓરિું (કક્ર.) નાખિું, ચાસમાં દાણા 
પરેરિા/ઉમરેરિા. 

ઓવળ્યો (પું.) િાિવણ્યો, ચાિોળ 

ખરભારી (સ્તી.) છીંડુ,ં ખોડીબારંુ

ખોડીબારંુ (નપું.) ખરભારી, છીંડું

ગળસરેડુ ં(નપું.) જુઓ નિરેળું.

ચાિોળ (સ્તી.) િાિણી કરિાનું મુખ્ય 
સાધન, ઓવળ્યો; િાિવણ્યો

દાંતા (પું.) િાિવણ્યામાં રહરેલ લાકડાના 
દાંતા. (દાણાનરે ્યોગ્ય જગ્યાએ 
પહોંચાડરે છરે.) 

નિરેળું (નપું.) બાકોરંુ, ગળસરેડુ ં
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ના્યો (પું.) િાંસની પોલી નળી 
(િાિવણ્યાનાં લાકડાં, દાંતા અનરે 
ઓરણી સાથરે ચાર ના્યો જોડા્યરેલી 
હો્ય છરે.)

નીંદામણ (કક્ર.) િાિરેતરમાંથી નકામા 
છોડ, ઘાસ, િનસપવત િગરેરરે  દૂર 
કરિાની કક્ર્યા. 

પરે્યણી (સ્તી.) જુઓ ઓ્યણી.

ફાંવસ્યું (નપું.) દાંતા અનરે ના્યા િચચરે 
દાંતાનરે ફસાિિા ગોઠિિામાં આિતું 
લાકડું

મોચમ (સ્તી.) િાિણી ક્યા્ક પછી િાિણીની 
આજુબાજુમાં હળિી ખરેડ કરિી. 

મોણં (નપું.) ઓ્યણીના તવળ્યરે રહરેલ 
કાણં (જ રેના મારફતરે દાણા િાંસની 
પોલી નળીઓમાં જા્ય.)

િરાપ (સ્તી.) ખરેડિાલા્યક જમીન તૈ્યાર 
થિી 

િાિરેતર (કક્ર.) અનાજની િાિણી 

હમાર (પું.) સમાર, લાકડાનો મોટો 
પાટડો, (ખરેતરમાં િાિણી પછી ખરેડ 
ઉપર ફરેરિિામાં આિરે છરે.)

હાંબળા (પું.) સાંબળા, (ઓરણીનો 
ઉપરનો ભાગ અનરે સમોળનરે જોડતાં 
બરે મોટા દાંડા–લાકડાં) 

હો્યા (પું.) અંકુર, ફણગા

*
અહાડુ ં (નપું.) અષાડુ,ં અષાિમાં કરરેલ 

િાિરેતર 

ઉધડ (સ્તી.) ઉધરેડ, ઉચચક રકમરે જમીન 
િાિિા આપિી

એકિાવળ્યું (નપું.) એક તરફ િળતી 

છતિાળું ઘર 

કદ્યાળી (સ્તી.) કોદાળી 

કના (પું.) ઝાડ ઉપર બાંધરેલો માળો 

કાચો (પું.) ગામ નજીકનું ખરેતર 

કોકટ્યું (નપું.) િોરનરે ગળરે બાંધિાની રાસ 

કોિી (સ્તી.) કુહાડી, કિાડી 

કોરમોર (અ.) ચારરે  તરફ

ખારોડ (સ્તી.) ખારાશિાળું મરેદાન, ખારી 
જમીન 

ગરાક (પું.) ્યજમાન, ઘરાક

ગરાકિટી (સ્તી.) ્યજમાની, જજમાની 

ગોફરેણ (સ્તી.) ગોફણ (પક્ીઓ ઉડાડિા 
ગોળા-પથરા ફેંકિાનું જોતર જ રેિું 
સાધન)

ગોલું (નપું.) ગુલામ, સરેિક 

ચરબારો (પું.) ગોચર, િોરનરે મફતમાં 
ચરિાની સરકારી પડતર જગ્યા 

ચકર્યાણ (નપું.) જુઓ ચરબારો.

ચરો (પું.) જુઓ ચરબારો.

ચાર (સ્તી.) ઘાસચારો

ચારિું (કક્ર.) ચરાિિું 

ચારોડ (નપું.) જુઓ ચરબારો.

ડરેરો (પું.) તોફાની ભેંસના ગળામાં 
લટકાિાતું આડુ ંલાકડુ,ં આડો.

દાકડ્યો (પું.) રોજમદાર, રોજની મજૂરી 
નક્ી કરી કામ કરનાર દાકડ્યો, 
દાકડ્યા (બ.િ.)

દાંતી (સ્તી.) નાના હાથાિાળું ધાકર્યું

દાંતરેડુ ં (નપું.) દાતરડુ,ં ઘાસ કાપિાનું 
ઓજાર
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ધાકર્યું (નપું.) એક હાથાિાળું હવથ્યાર 

ધૂિો (નપું.) પૂળાનું છાપરંુ 

વનરિું (કક્ર.) નીરણ કરિું, ઘાસપૂળો 
નીરિા 

પાહન (કક્ર.) પાછળથી, પછીનું 

ફરસી (સ્તી.) અધ્કગોળ ફણાિાળી કુહાડી

ભાવગ્યો (પું.) ભાગીદાર, ભાગમાં ખરેતી 
કરનાર 

ભરેલૉંણ (નપું.) ભરેલાણ, બગાડ

મસારી (પું.) આખા િષ્કની ઉચચક રકમરે 
મજૂરી કરનાર મજૂર

મસારો (પું.) આખા િષ્કની ઉચચક રકમરે 
મજૂરી કરનારનરે અપાતું િરેતન.

માંચડો (પું.) માળો

િરેણ (કક્ર.) િીણિું

હાંતી (પું.) સાથી, ગણોવત્યો 

હાંસી (સ્તી.) થૂિર (થોકર્યો) કાપિાનું 
સાધન, મોટા િાંસ સાથરે બાંધી ઝાડ 
પરથી પાલો પાડિા માટરે પણ 
િપરા્ય છરે.

હુડો (પું.) ઝીણી ચાર કાપિાનું સાધન, 
સૂડો

*

ઉધરેડ આપિું (ઉચચક રકમરે ખરેતી કરિા 
માટરે આપિું)

ઓઘલી માંડિી (પૂળા માંડિા)

કાપણી કરિી (પાક કાપી લરેિો)

ખળું કરિું (ખળું કરિું) કણસલાં ગૂંદીનરે 
કરે ઝૂડીનરે અનાજ કાિિાની જગા.

ખાતર ભરિું (ખરેતરમાં ખાતર ભરિું)

ગાડુ ંજોડિું (ગાડુ ંતૈ્યાર કરિું)

ગાંહડી બાંધિી (ગાંસડી બાંધિી)

ચાહ પાડિા (ચાસડા પાડિા) ખરેડિાથી 
પડતો લાંબો આંકો

ડૂડંાં બરેસિાં (ડૂડંાં આિિાં) કણનો

ડોડો–કણસલાં બરેસિાં

ડોસી બરેસાડિી (ઓઘલી પૂરી થ્યાની 
વનશાની મૂકિી) 

થૂલ આિિું (ફૂલ આિિાં)

નાથ ઘાલિી (બળદના નાકમાં કાણં પાડી 
રસી નાખિી) 

નીંદામણ કરિું (િધારાનું ઘાસ દૂર કરિું) 

પડિા નાખિો (હિા નાખિી) 

પથારો કરિો (પાથરિું) 

પાળા કરિા (પાળ બનાિિી) 

પૂળા બાંધિા (પૂળા બાંધિા)

પરેરિું (ખરેતરમાં દાણા િાિિા)

બળદ બનાબબો (રરેડલાનું િૃષણ છરેદન 
કરિું)

ભરેલૉંણ કરિું (ભરેલાણ કરિું), બગાડિું

મળી ભરિી (આરામાં તરેલ પૂરિું)

મુકિ્યું પરેરાબબું (બળદનરે મોિરે જાળી 
પહરેરાિિી) 

મોચમ કાિિી (હળિી ખરેડ કરિી)

િરાપ આિિી (જમીન ખરેડાણલા્યક 
તૈ્યાર થિી) 

િાિણી કરિી (િાિિું)

સેંડુ ંપાડિું (છીંડુ ંપાડિું) 

સરેતર સરેડિું (ખરેતર ખરેડિું)

હમાર દરેિો (સમાર ફરેરિિો), ચાસમાં બી 
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નાંખી તરે િાંકી ઉપર ફરેરિિામાં 
આિતું લાંબું પાકટ્યું

હલો િીણિો (કાપણી પછી ડૂડંાં િગરેરરે  
િીણિાં)

હળોતરા કરિા (ખરેતર ખરેડિાની શરૂઆત 
કરિી)

હાલરંુ કરિું (ખળામાં બળદ ચલાિિા)

હો્યા ફૂટિા (અંકુર ફૂટિા, ફણગા ફૂટિા)

સરેનમા (ચરેણમા, ચરેનમા)

િોલ િગાડિો, પાનની રસી િણિી, સાિરણી બનાિિી, હજામત કરિી, હોકા ભરી 
આપિા, મશાલ પકડિી િગરેરરે  કામગીરી કરતી જાવત

ઢોલ વિશરે

કોકટ્યું (નપું.) િોલનરે બાંધરેલી રસીઓ 
(િોલી ગળામાં રસી ભરેરિી િોલ 
િગાડરે) 

ખોભડુ ં (નપું.) િોલનું પોલું ગોળાકાર 
લાકડુ ં

જ રેડી (સ્તી.) ગરેડી, િોલનરે િગાડિાની દંડી, 
દાંડી 

ડણકો (પું.) ડરેણકો, દંદૂડી િગાડિાની 
દાંડી, ડકંો 

ડકંો (પું.) જુઓ ડણકો.

ડરેણકો (પું.) જુઓ ડણકો.

િોલ (પું.) ખોભડા પર પડુ ંમિી બનાિરેલ 
િાવજતં્

િોલી (પું.) િોલ િગાડનાર 

તંગ (પું.) િોલનું પડુ ંિોલ સાથરે બાંધિા 
િપરાતી રસીઓ 

દદુડી (સ્તી.) જુઓ દંદૂડી.

દંદૂડી (સ્તી.) માટીના નાના નગારા જ રેિા 
પાત્નરે ચામડાથી મિીનરે તૈ્યાર કરરેલ 
િાવજતં્ 

નોંદ (સ્તી.) િોલનું પડુ ંબાંધિા િપરાતી 
નસ. 

પડુ ં (નપું.) િોલનરે બંનરે બાજુ મિરેલું 
ચામડાનું પડ. 

લટકવણ્યું (નપું.) િોલનરે શણગારિા 
માટરેનાં ફૂમતાં 

સીખ (સ્તી.) િોલ િગાડિા માટરેનું 
મહરેનતાણં, િરેઠની કકંમત

*
જશના કરિા (િાહ િાહ માટરે િોલ 

િગાડિો.)

જ રેડી પાડિી (િોલ િગાડિો.)

ડણકો પાડિો (િોલ િગાડિો.)

િોલ ઉતારિો (િોલના તંગ િીલા કરિા.)

િોલ ચિાિિો (િોલ િગાડિા માટરે તંગ 
ખેંચીનરે તૈ્યાર કરિો.)

િોલ મિિો (પડા બાંધિા.)

નુસણાં લરેિાં (િોલ િગાડતાં િગાડતાં 
ઓિારણાં લરેિાં - લરેિરાિિાં.)

પડુ ંચિાિિું (િોલનરે નિું પડુ ંબાંધિું.)

બૂંવગ્યો િગાડિો (સૂર ચિાિિા િગાડાતો 
િોલ.)

હીંચનો િગાડિો (નાચિા માટરે િગાડાતો 
તાલ.)
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પાનની રસી

ઉિોણી (સ્તી.) ઊંિાણી, ઈંિોણી 

ઊંિાણી (સ્તી.) ઈંિોણી 

ઓવળ્યો (પું.) પાન ચીરિા માટરેનો છરો 

પાંન્યો (સ્તી.) પાણીમાં થતું ઊંચું ઘાસ 
(પાનની રસી િણિામાં આિરે છરે.)

સેંકંુ (નપું.) છીકંુ 

હાથણી (સ્તી.) પાનની રસી િણિા (િળ 
ચિાિિા) તૈ્યાર કરરેલું એક સાધન. 

હાથણો (પું.) પાનની રસીનરે િળ ચિાિિા 
માટરે તૈ્યાર કરરેલું થોડુ ંમોટુ ંસાધન. 

હંુવથ્યું (નપું.) મોટુ ં ગોળ િાસણ મૂકિા 
માટરેનું મોચીલું 

*
પાંન્યો ચીરિી (પાનનાં પાંદડાં ઓવળ્યા 

િડરે ચીરીનરે િળ ચિાિિા માટરે 
તૈ્યાર કરિાં.)

રસી ભાગિી (પાનની રસી તૈ્યાર 
કરિાની કક્ર્યા.)

સાિૈણી : સાિરણી, સંજિારી, હાિૈણી

ઓળાઈ (સ્તી.) તૈ્યાર સાિરણીનાં 
પીંછાંના ભાગનરે ઓળિાની / 
ચીરિાની કક્ર્યા 

ઑંહડી (સ્તી.) હાંસડી, ચીરા્યરેલાં પીંછાં 

સરખાં રાખિાં માટરે સાિરણીનરે 
પહરેરાિિામાં આિરે છરે, (પું.) બંગલો

કાથી (સ્તી.) સાિરણી બાંધિાનું દોરડુ ં

કાંસકો (પું.) લોખંડનો ખીલાદાર કાંસકો 
(સાિરણીનાં પાન ચીરિા માટરે) 

ગૂંચડી (સ્તી.) સાિરણીના મૂઠા પર કરરેલ 
કડઝાઇન / કારીગરી

િોલો (પું.) મૂઠો બાંધી કાચી સાિરણી 
તૈ્યાર કરિી. 

નાકંુ (નપું.) સાિરણી ભરાિિાની કડી 

પટો-ગૂંચડી (સ્તી.) મૂઠા ઉપર પટાિાળી 
કારીગરી

બંગલો (પું.) હાંસડી, ખજૂરના પાનની 
કરંગ

મૂઠો (પું.) મૂઠ, સાિરણી પકડિાની 
જગ્યા.

સંજિારી (સ્તી.) સાિરણી, હાિૈણી

*
બંગલો ચડાબબો (સાિરણી પર હાંસડી 

પહરેરાિિી.)

મૂઠો બાંધિો (ખજૂરનાં ચીરરેલાં પાન/
પીંછાં ભરેગાં બાંધિાં.)

હાિૈણી ઓળિિી (સાિરણી ઓળિી.)

 હથિારા (સથિારા, હતિારા, કકડ્યા)

ચણતરકામ કરનાર જાવત

ઓળંબો (પું.) દીિાલની ઊંચાઈ સરખી 
માપિાનું લોખંડનું ભમરડા જ રેિું 
સાધન 

કાટખૂણો (પું.) ખૂણા માપિા િપરાતું 
સાધન 

કાંકરરેટ (પું.) કૉંક્રીટ, વસમરેનટ, રરેત, ગ્ીટ, 
કપચી, પાણી િગરેરરેનું વમશ્ણ 

કાંકરો (પું.) દીિાલ ખરબચડી કરિા માટરે 
િપરાતા કાંકરા 

ખપરેડી (સ્તી.) િાસનું નાનું જાવળ્યું. 
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ખપરેડુ ં (નપું.) પાલખના આડા ટરેકાઓ 
ઉપર ગોઠિિા માટરે તૈ્યાર કરરેલા 
િાંસનાં જાવળ્યાં. 

ખૂવણ્યું (નપું.) લોખંડનું ઓજાર 

ખૂવણ્યો (પું.) ખૂવણ્યું, પલાસટરના ખૂણાની 
ધાર સરખી કરિા માટરે િપરાતું 
લોખંડનું નાનું સાધન

ગૂટકો (પું.) પલાસટર તથા ખાંચામાં ધાર 
સરખી કરિા માટરેનું લાકડાનું સાધન

ઘમરેલું (નપું.) તગારંુ, ટોકર

જાડી રરેતું (સ્તી.) મોટા દાણાિાળી રરેત, 
પલાસટરની રરેત 

જ રેણી રરેતું (સ્તી.) ઝીણી રરેત, ચણતરની 
રરેત

ટાઁકણં (નપું.) છીણી (ચણતરમાં કાણાં 
પાડિાં, દાંતા કાિિા િપરાતું 
લોખંડનું સાધન) 

ટરેકો (પું.) લાકડાનો જાડો દંડો 

ટેંપ (સ્તી.) માપપટ્ટી, લાંબી ફૂટપટ્ટી 

ટોટીમાપ (નપું.) પલાવસટકની પારદશ્કક 
પાઇપમાં પાણી ભરીનરે ચણતરની 
ઊંચાઈ સરખી કરિી તરે.

ડુઘંો (પું.) ઓગાળરેલો વસમરેનટ (પલાસટર 
ઉપર લરેપ કરિા માટરે) 

તીકમ (પું.) ત્ીકમ, ખોદકામ માટરેનું 
લોખંડનું ઓજાર 

પતરંુ (નપું.) પલાસટર લીસું કરિા િપરાતું 
પતરાનું ઓજાર 

પાલખ (સ્તી.) માંચડો, ઊંચાઈ પર 
ચણતર/પલાસટર કરિા માટરે પાલખ 
બાંધિામાં આિરે છરે. 

પાિડો (પું.) તગારાંમાં માલ ભરિા માટરેનું 

સાધન 

બાંબુ (પું.) િાંસ 

મસતર (નપું.) પલાસટર સરખું કરિા માટરે 
િપરાતું લાકડાનું સાધન 

માલ (પું.) રરેત, વસમરેનટ, પાણીનું વમશ્ણ 

લપપી (સ્તી.) ખૂબ ઝીણી રરેતી 

લરેપિું (કક્ર.) પલાસટર કરિું 

લરેલી (સ્તી.) નાની થાપી, ચણતર કામ 
માટરેનું ભાવત્યા જ રેિું સાધન 

લરેલું (નપું.) થાપી

લરેિલ (નપું.) ભોં્યતવળ્યાની સપાટીની 
સરખાઈ જોિાની નાની ડબબી 

સરેિાલ (સ્તી.) સરેિાળ, આડો પાિડો

*
કાંકરો કરિો (પલાસટર કરકરંુ રાખિું.)

ખૂવણ્યા કાિિા (ખૂણા સરખા કરિા.)

ચણતર કરિું (દીિાલ ચણિી.)

ટોટીમાપ લરેિું (ટોટીના માપથી સરખું 
કરિું.)

ડૂઘંો મારિો (પલાસટર લીસું કરિા 
વસમરેનટનું પડ લગાિિું.)

ડોસી બરેસાડિી (ચણતર પૂરંુ કરિું.)

દાંતા પાડિા (ચણતરમાં દાંતા પાડિા.)

પાલખ બાંધિી (માંચડો તૈ્યાર કરિો.)

મસતર મારિું (પલાસટર સરખું કરિું.)

માલ છાંટિો (ચણતર ઉપર માલ છાંટિો.)

માલ બનાિિો (રરેત, વસમરેનટ પાણી ભરેગાં 
કરિાં.)

લરેિલ કરિું (તવળ્યું સરખું કરિું.)
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 એમરી (સ્તી.) પાનાનરે ધાર કાિિાનું 
સાધન, કાનસ

કરિત (સ્તી.) મોટી આરી, િરેરવણ્યું 

કરિતી (સ્તી.) નાની કરિત, પતરંુ

કોિો (પું.) કુહાડો

ગજપટ્ટી (સ્તી.) ચોિડ િાળી શકા્ય તરેિી 
બરે ફૂટ લંબાઈની માપપટ્ટી 

ગરેજ (નપું.) માપ માટરેનું સાધન 

ચૂંક (સ્તી.) ખીલી 

ધૂનકી (સ્તી.) ધનુષ્ય, શારડી ફરેરિિાની 
કામઠી 

નાની ફરસી (સ્તી.) લાકડાનરે ફાડિા 
માટરેનું કુહાડી જ રેિું સાધન 

પાનું (નપું.) રંધામાં લાકડુ ંછોલિા માટરે 
જોડિામાં આિતું ઊભી છરી જ રેિું 
સાધન 

ફરસી (સ્તી.) જુઓ નાની ફરસી. 

ભીડ (સ્તી.) લાકડાંના સાંધા મરેળિિા/
દબાિિા માટરેનું સાધન 

ભીડો (પું.) જુઓ ભીડ.

રંધી (સ્તી.) લાકડાની પટ્ટીઓનરે ઘીસી 
પાડિા માટરેનું સાધન 

રંધો (પું.) લાકડાની સપાટી લીસી કરિા 
/ છોલિા, સરખી કરિા માટરેનું 

ઓજાર 

િાંહલો (પું.) િાંસલો, લાકડાં ઊભાં 
ફાડિાં / છોલિાં માટરેનું ઊભી 
કુહાડી જ રેિું ઓજાર 

વિજવણ્યો (પું.) સાવલ્યો 

સા્યડી (સ્તી.) શારડી, ગોળ કાણાં 
પાડિાનું ઓજાર 

સા્યણી (સ્તી.) જુઓ સા્યડી.

હથોડી (સ્તી.) જુઓ હથોડો. 

હથોડો (પું.) ખીલી ઠોકિા માટરેનું મોટુ/ં
નાનું ઓજાર

હવલ્યો (પું.) જુઓ હાલ.

હાલ (પું.) સાલ, લાકડામાં કાણં પાડિા 
માટરેનું ઓજાર 

*
કરિત ચલાિિી (લાકડુ ંકાપિું.)

ઘીસી પાડિી (ખાંચો પાડિો.)

ચૂંક મારિી (ખીલી લગાિિી.)

છોલ પાડિો (લાકડુ ંલીસું કરિું.)

ભીડ કસિી (સાંધા મરેળિિા.)

ભીડ ચલાબબી (કાણાં પાડિાં.)

સાલ કાિિો (કાણામાં લાકડુ ં ભરાિિા 
ઘાટ કાિિો.)

હાલ હલિાડિું (કાણામાં હાલ જોડિું.)

 હુતાર (સુથાર)

સુથારીકામ કરનાર જાવત
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ઓરગણા (રૂખી, ભંગી, ઋવષ િાલમીકક) 
; ઈંિોણી, સૂપડાં બનાિિાં, મરરેલાં 
કૂતરાં / વબલાડાં તાણી જિાં, 
સફાઈકામ કરિું, મરણ પ્રસંગરે િોલ 
િગાડિો, ગ્હણ, શુભપ્રસંગરે, મરણ 
પ્રસંગરે દાન સિીકારિું

ઑડ (ઓડ) : માટીનાં ઘર ચણિાં, કૂિા 
ખોદિા / ગાળિા, માલ િહન કરિું 

કણબી (આંજણા-ચૌધરી, પટરેલ, 
પાટીદાર) ખરેતીિાડી, પશુપાલન

કંુભાર (ઓઝા, પ્રજાપવત) (મુસલા-મો્યલા 
મુવસલમ કંુભાર) માટીકામ, માટીનાં 
િાસણ બનાિિાં

ગરોળા (ગરોભામણ-ગરોડા) : દવલતોના 
ગોર, પૂજાપાઠ, લગ્ન, મરણ અનરે 
ધાવમ્કક કક્ર્યાઓ કરાિિી

ગોર (ભામણ-બ્ાહ્મણ) : સિણ્ક જાવતના 
ગોર, પૂજાપાઠ, લગ્ન, મરણ, ધાવમ્કક 
કક્ર્યાઓ કરિી

ગોંહઈ (ગોસાંઈ-સાધુ) પૂજારીની 
કામગીરી, વભક્ાિૃવતિ કરિી

ઘૉંચી (ઘાંચી) : ઘાણી ચલાિી તલ, 
મગફળી, એરંડા, ડોળ િગરેરરે  પીલી 
તરેલ કાિનાર/તરેલ િરેચનાર

ઠાકૈડા : (ઠાકોર કોળી) : ખરેતીિાડી 
કરિી, ચોરી કરિી

િાિી (મીર-મુવસલમ) : કલાકાર કોમ, 
લોકગીત ગાિાં, પ્રશવસત ગાિી, 
સ્તીઓ મરવસ્યા ગા્ય, ખરેલ કરિા, 
િોલ િગાડિો

તપોદણ (તપોધન બ્ાહ્મણ, કકડ્યા) : 

મહાદરેિના પૂજારી તરીકરે કામ કરિું, 
ખરેતીકામ, કકડ્યાકામ

તરગાળા (ભિા્યા-ભાંડ, બારોટ, ના્યક) 
: સિણ્ક જાવતમાં િરેશ ભજિનાર, 
કલાકાર કોમ, લોકગીત ગા્યક, 
િહીિંચા િગરેરરેનું કામ કરનાર

તૂરી (બહુરૂપી, બારોટ, િહીિંચા, ના્યક) 
: દવલત િાસમાં ભિાઈિરેશ કરિા, 
લોકગીત / લોકિાતા્ક કહરેિી, 
િંશાિળી રાખિી, પ્રશવસતગાન 
કરિું બહુરૂપીના િરેશ કરિા, 
કલાકાર કોમ

દરબાર (ભાભા, રાજપૂત) : ખરેતીિાડી 
કરિી. 

દરેહઈ (રબારી) : પશુપાલન કરિું, દૂધ / 
ઘી િરેચિાં 

નટ : રસી િણિી, અંગકસરતના ખરેલ 
કરિા, જાદુ, હાથ-ચાલાકીના ખરેલ 
કરિા િગરેરરે  

નાકડ્યા : ગામમાં સાદ પાડિા, નાડી 
જોતર બનાિિાં, રરેલ્ાનરે ખસી 
(ખસસી) કરી બળદ બનાિિા

વનરાવસત (કહનદુ - વસંધી, વનિા્કવસત) : 
િરેપાર, હાટડી ચલાિિી

પેંજારો (રૂ પીંજનાર) : રૂનાં ગાદલાં-
ગોદડાં ભરનાર 

બજાવણ્યા (સ્તી.) : સો્ય, કાંસકી, 
બજરબુકટ્યાં િગરેરરેનો િરેપાર

બજાવણ્યા : અંગકસરતના ખરેલ, 
લોકગીત ગાઈ વભક્ાિૃવતિ કરિી

ભરથરી : રાિણહથથો (સારંગી) િગાડી 

ગામમાં િસતી જાવતઓ / તરેમની કામગીરી
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લોકગીત ગાઈ વભક્ાિૃવતિ કરિી, 
જૂનાં કપડાં માગિાં / િરેચિાં

મવણ્યારો : બંગડીઓ--શૃંગારની ગામ 
ગામ ફરીનરે િસતુઓ િરેચિી

વમ્યોર (ભાંભી, ચમાર) : મરરેલાં િોરનાં 
ચામડાં ઉતારિાં, ચામડાં કમાિિાં, 
કોશ ઉતારિા, મરરેલાં િોર ખેંચિાં. 
સપાટ, પાિલાં બનાિિાં, િરેઠ-મજૂરી 
કરિી

મુમના (મરેમણ) : મુવસલમ ખરેડતૂ - 
ખરેતીકામ

મોચી : કમાિરેલાં ચામડાનાં બૂટ, ચંપલ, 
સપાટ બનાિિાં 

રાિળ (રાિવળ્યાં) : શાકબકાલું િરેચિું, 
સામાન એક ગામથી બીજ રે ગામ 
લઈ જિો, ગધરેડાં, ઊંટની પોઠ 
રાખિી.

લિાર (પંચાલ, લુહાર) : લુહારીકામ 
કરિું

લિાકર્યાં (રખડતી જાવત) : ખરેડતૂોનાં 
ખરેતીનાં ઓજાર સરખાં કરી 
આપિાં.

િણકોર (િણકર) : િણાટકામ, િરેઠ-

મજૂરી, વધરાણ 

િાઘરી (દરેિીપુત્) : શાકબકાલું િરેચિું, િરેઠ 
કરિી, બકરાં-મરઘાં પાળિાં 

િાવણ્યા : િરેપાર, નાણાં ધીરધાર, 
વ્યાજિટો 

સથિારા : કકડ્યાકામ કરનાર 

સરાવણ્યા : છરી-ચપપુ, ખરેડતૂનાં ઓજારનરે 
ધાર કાિી આપિી, લોકગીત ગાિાં, 
વભક્ાિૃવતિ કરિી

સલાટ : ઘંટી ટાંકનાર, મૂવત્કઓ ઘડનાર 

સરેનમા (ચરેનમા) : િોલ િગાડિો, પાનની 
રસી િણિી, દવલતોનું િતું કરિું, 
િરેઠ કરિી, મશાલ પકડિી, હોકા 
ભરિા િગરેરરે

હઈ (દરજી) : દરજીકામ કરિું.

હજામ (નાઈ) : િતુ કરિું, સાદ પાડિો, 
મશાલ પકડિી, સિણયોની સરેિા 
કરિી 

હુથાર (સુતાર) : લાકડાંનો સામાન 
ઘડિાનું કામ કરિું

હોની (સોની) : સોના-ચાંદીના દાગીના 
ઘડનાર

ગામડાંમાં મનોરંજન પૂરં પાડી વભક્ાિૃવતિ કરનારા / અન્ય

1. કાંચવળ્યા : સ્તીિરેશ ધારણ કરી સાથરે 
િોલક િગાડનાર હો્ય, નાચગાન 
કરી, લોકગીત (પ્રરેમગીતો) ગાઈ 
વભક્ા માગનાર (તૂરી જાવત)

2. ટરેવલ્યો બામણ : શ્ાિણ માસમાં 
આખો માસ િાસ/મહોલ્ાઓમાં 
પ્રભુનામની ટહરેલ નાખરે, ઘરના 
દરિાજા પાસરે ચાંલ્ા કરરે , માસ 

પૂરો થતાં દાન માગરે.

અન્ય સમ્યમાં િષ્કમાં એક િાર ગામમાં 

ટહરેલ નાખરે, દાન ઉઘરાિરે. 

દવલતોમાં ગરો બ્ાહ્મણ અનરે અદવલતોમાં 

લોક બ્ાહ્મણ ‘ટરેલ’ નાખરે 

3. નટ : અંગકસરતના ખરેલ, હાથ 

ચાલાકીના ખરેલ દરેખાડી વભક્ા માગરે 
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4. પોમલા (િાંદકર્યા) : એક જાવત, 
માંકડા પાસરે ખરેલ કરાિી ભીખ માગરે

(મહારાષ્ ્રની જાવત છરે) સમ્ય આિરે ચોરી 
કરી જા્ય. 

5. બજાવણ્યા : લોકગીત ગાઈ, 
અંગકસરતના ખરેલ કરી લાગો 
માગરે. 

6. બહુરૂપી : જુદા જુદા િરેશ ધારણ કરી 
ગામમાં ફરેરી કરરે  અનરે િરેશ પૂરા થતાં 
ભીખ માગરે. (તૂરી/તરગાળા આ 
િરેશ ભજિરે.)

7. ભરથરી : સારંગી (રાિણહથથો) 
િગાડી લોકગીત ગાઈ મનોરંજન 
પૂરંુ પાડરે, અનાજ, જૂનાં કપડાંની 
ભીખ માગરે.

(જૂનાં કપડાં, અનાજ ગરીબોમાં િરેચરે) 

8. ભરેરિઝોળી બાિો (ઘુઘકર્યાળો બાિો) 
: શરીરરે  ઊનના કાળા દોરા, લાલ 
લંગોટ, કમરરે  ઘૂઘરા અનરે ખભરે 
રાખની ઝોળી તથા હાથમાં 
અક્્યપાત્ લઈ ઘૂઘરા ખખડાિતા 
ફકત ‘અલખ વનરંજન’ શબદ બોલી 
વભક્ા માગરે. સીધી કદશામાં ગવત 
કરરે , પાછુ ંિળીનરે ના જુએ.

9. લાલિાદી / ફૂલિાદી : છાબડીમાં 
સાપ લઈ નીકળરે, સાપનરે ડોલાિિા 
મોરલી િગાડી હાથચાલાકીના ખરેલ 
દરેખાડી વભક્ા માગરે.

અન્ય

1.  કંસારો : તાંબા-વપતિળ, 
ઍલ્યુવમવન્યમ (જમ્કન) અનરે 
કાંસાનાં િાસણ કોથળામાં લઈ 
આિરે - લરે-િરેચનો ધંધો કરરે .

2.  ડબબા વસનરેમા : પતરાના મોટા 
ડબબામાં, વબલોરી કાચની બારીઓ 
િાટરે, અંદર રહરેલા ફોટા દશા્કિી, 
અનાજ, પૈસા માગરે.

3. બજરબુકટ્યાંિાળી (કાંસકીિાળી) : 
(બજાવણ્યા સ્તી) કાંસકી 
બજરબુકટ્યાં, નજકર્યાં, સો્ય, 
મોકહની સોપ િગરેરરે  અનાજનરે સાટરે-
પાટરે કરે પૈસરેથી િરેચરે

4.  બુઢ્ીના બાલિાળો : મોરસનરે સાદા 
મશીન િડરે રૂ જ રેિી બનાિી તરેના 
ગોળા િરેચરે, કોઈ ડબબામાં બાલના 
ગોળા લઈ ટોકરી િગાડતાં િગાડતાં 
િાસ / મહોલ્ાઓમાં િરેચરે.

5.  સાકબકાલું િરેચનારી (સ્તી.) : 
િાઘરી-રાિળ જાવતની સ્તીઓ 
ટોપલામાં શાક લઈ િરેચિા નીકળરે, 
અનાજના સાટાપાટરે કરે પૈસાના 
બદલરે લરેિડદરેિડ કરરે .

6.  સરાવણ્યા : છૂરી, ચપપા, કાતરની 
ધાર કાિી આપનાર, સરાણ લઈનરે 
સજોડરે આિરે. ધાર કાિિાના 
બદલામાં અનાજ, રોટલા કરે પૈસાથી 
કામ કરી આપરે.
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 એંધ બકાલ : િાવણ્યા 

ઓજુ,ં આંજણં : આંજણા (કણબી) 

કોળું, કોળા, ડોડીખઉ, ઍંહ : ઠાકોર, 
કોળી

ગબા, ગબલું, બલૂન : પટરેલ (કણબી) 

ચટપટ : નાઈ, હજામ

ચપટી, ગરોડુ,ં કણરેક : ગરો, ગરો બ્ાહ્મણ 

ટપલું, ઓઝું : કંુભાર 

ટરેભો : દરજી 

ટેંટો, કિીચટ્ટો : રાજપૂત, ભાભા 

ડેંકલું : િાઘરી (દરેિીપુત્) 

િરેડા, િરેડુ,ં િરેડ : તમામ દવલત જાવતઓ 

તરગાળું, તુહી તુહી, ઘાઘરી : તરગાળા, 
ભિા્યા

તુહી તુહી, ભૂંગળ, ઘાઘરી : તૂરી 

ધમરેણ : લુહાર 

પતરપુકર્યું : રાિળ 

ફોકા, ફોકંુ : રબારી 

બાંડુ,ં બાંકડ્યું તરકડુ ં: મુસલમાન

ભૈડકંુ, કણરેક, ટળકિું : બ્ાહ્મણ 

મુહલું : મુવસલમ કંુભાર 

લંગોટ, બાિું : ગોસાંઈ, બાિા 

સોકડ્યું : સુથાર 

જાવતઓ માટરે િપરાતા અપમાનજનક શબદો

 પરેરિરેસ : પહરેરિરેશ (િસ્તો)

 સ્તીઓનાં િસ્ત

ચોળી (સ્તી.) પીઠ તરફ બાંધીનરે પહરેરિાનો 
કબજો, ચોલી. (2) કબજો : સ્તીનું 
અંગિસ્ત (3) પોલકંુ, છોકરીઓનરે 
પહરેરિાનો કબજો (4) કાપડુ.ં

ઘાઘરો (પું.) સ્તીની કમરથી નીચરેના ભાગરે 
પહરેરિામાં આિતું ઘરેરદાર િસ્ત, (2) 
ચવણ્યો. 

(3) ઘાઘરી : નાની છોકરીઓનરે પહરેરિા 
માટરેનો નાનો ઘાઘરો.

(4) સંજાપિાળો ઘાઘરો : જ રેની ચાળપટ્ટી. 
જુદા કપડાની લગાડિામાં આિી 
હો્ય. 

(5) ઉરરેપિાળો ઘાઘરો : જ રેની ચાળ 
ઘાઘરાના કપડામાંથી િાળિામાં 
આિી હો્ય. 

હાલ્ો (પું.) સાલ્ો, સાડલો, સાડી. 
(શરીર ઉપર લપરેટી પહરેરિાનું મોટુ ં
િસ્ત. 

(2) પછરેડી સાડી : ચોરસ સાડી, ચાર 
ખૂણાિાળી (રાજપૂત સ્તીઓ પહરેરરે  
છરે.) 

(3) કરેસર સાડી : પરણતાં પહરેરિાની 
કરેસરી ચોરસ સાડી (રાજપૂત 
સ્તીઓ પહરેરરે  છરે.) 

(4) પછરેડો : ઓિણી, નાની છોકરીઓનરે 
પહરેરિાની ઓિણી 

[નોંધ : સાડિાઓ ઝેમી, મદ્રાલસયું, સેલણયું, 
િેદરયું, પટોળું, બોસકી, બાંધણી, ગવન, 
પટોળાભાત વગેરે નામનાં હોય છે.]
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ઘાઘરો : સ્તીનું કમરિસ્ત

ઊંકલું (નપું.) નરેફાના છૂટા છરેડા જ્યાં 
ભરેગા થા્ય ત્યાં થોડરેક સુધી સીવ્યા 
વિનાની જગ્યા રાખિામાં આિરે છરે.

કાપ (પું.) ઘાઘરો ગોળ કરિા સીધો 
સાંધિામાં આિરે છરે ત્યારરે  ચાળ પાસરે 
છરેડા થોડાક સીવ્યા વિનાના છ્ૂટા 
રાખિામાં આિરે છરે.

કૉંહો (સ્તી.) કસો, ચોળી / કાપડાનરે પીઠ 
સરખું બાંધિા ફૂમતાિાળી કસો 
બાંધિામાં આિરે તરે.

ચપટી (સ્તી.) નરેફા પાસરેની ગોળાઈ ઓછી 
કરિા માટરે ચપટી ભરિામાં આિરે 
છરે. 

ચાળ (સ્તી.) ઘાઘરાનો નીચરેનો 
ગોળાઈિાળો ભાગ 

ચરેણ (સ્તી.) ચપટી ભરીનરે ઘાઘરાનરે કમર 
જ રેટલી પહોળાઈનો તૈ્યાર કરા્ય તરે 

નાડુ ં (નપું.) ઘાઘરાનરે કમરરે  બાંધિા માટરે 
સૂતરની રસી નરેફામાં પસાર 
કરિામાં આિરે છરે જ રેના છરેડા ઊંકલા 
પાસરે બાંધિામાં આિરે છરે.

નરેફો (પું.) ચરેણ ઉપર બરેિડુ ંકાપડ નળી 
બનાિતાં હોઈએ તરેમ સીિિામાં 
આિરે છરે જ રેમાંથી નાડુ ં પસાર 
કરિામાં આિરે છરે.

ફૂમતું (નપું.) નાડાના બન્નરે છરેડરે ફૂમતાં 
ગૂંથિામાં આિરે છરે. 

મકોડા (પું.) ચરેણ પાસરે સૂતરના જાડા 
મોટા ટાંકા લઈ દોરાથી ભરતકામ 
કરિું. (2) મકોડા ભરિા : ચરેણ 
પાસરે કરરેલ ભરતકામનરે મકોડા 
ભરિા એમ કહરેિા્ય

રબારી ભરત (નપું.) પોલા ટાંકાનું 
ભરતકામ 

પુરિોનાં િસ્ત

અિીિટો (પું.) સીિરેલી ધોતી (ઠાકોર-
રાજપૂત પહરેરરે )

આંગળી (સ્તી.) આંગડી, પરેરણ, અંગરખું 

કલંગી (સ્તી.) કલગી, સોગું (છોગું) (2) 
સોગું મૂકિું : સાફો બાંધતાં સાફાનો 
એક છરેડો માથા ઉપર છૂટો મૂકિો.

ખરેવસ્યું (નપું.) ખરેસ 

જામો (પું.) કમરથી નરેચરે પહરેરિાનું સીિરેલું 
લેંઘા જ રેિું િસ્ત 

પાઈટ્યું (નપું.) પંવચ્યું, હરેવજ્યું, પાંચ 
હાથનો ધોતીની જ રેમ કમરરે  બાંધી 
શકા્ય તરેિો મોટો રૂમાલ.

પોવત્યું (નપું.) ધોતી, ધોવત્યું, થરેપાડુ ં

ફાવળ્યું (નપું.) પાઘડી, માથરે બાંધિાનું 
િસ્ત

ફેંટો (પું.) સાફો, ્યુિાનો રંગીન સાફો 
બાંધરે તરે. 

હાથરૂમાવલ્યો (પું.) રૂમાલ
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(1) માથરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ચાપડા (ચાંદી) 

ચોટલો (ચાંદી) 

ચૉંપ (ચાંદી)

ટીકો (સોનું, ચાંદી) 

દામણી (સોનું, ચાંદી) 

બોર (સોનું, ચાંદી) 

(2) કાન પર પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ઓધન્યો (સોનું, ચાંદી) 

કાપ (સોનું, ચાંદી) 

ઝૂમણં (સોનું) 

ઠોવળ્યાં (લાકડાનાં - સોનું) 

કડસકા (સોનું) 

નખલી (સોનું) 

પાંદડી (સોનું) 

બોવળ્યાં (સોનું) 

મચકવણ્યું (સોનું) 

લટકવણ્યાં (સોનું) 

લોવળ્યાં (સોનું) 

િાળી (સોનું) 

િાળો (સોનું) 

િરેલ્ા (સોનું) 

(3) નાકમાં પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ઓગન્યો (સોનું) 

કાંટી (સોનું) 

કાંટો (સોનું) 

ચૂની (સોનું) 

ઝૂલો (સોનું)

નથ (સોનું) 

નથણી (સોનું) 

પાંદડી (સોનું) 

રિો (સોનું) 

િાળી (સોનું) 

િાળો (સોનું) 

(4) ગળામાં પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

આંહડી (સોનું, ચાંદી) 

કંઠી (સોનું) 

કોટીલો (સોનું) 

ટૂવંપ્યો (સોનું) 

ડોકક્યું (સોનું) 

ડોડા (સોનું) 

ડોડી (સોનું) 

પગલું (સોનું) 

પાંદડી (સોનું) 

બીજ (સોનું) 

મગમાળા (સોનું) 

માદવળ્યું (સોનું) 

માળા (સોનું) 

હાર (સોનું) 

હાલકર્યું (સોનું) 

હુતળી (સોનું) 

હરેર (સોનું) 

હોસ પગલું (સોનું, ચાંદી) 

(5) હાથરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

 ઘરરેણાં

 સ્તીઓનાં ઘરરેણાં
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કડલી (ચાંદી) બાળકનરે માટરે 

કડુ ં(સોનું, ચાંદી) 

કલ્ી (ચાંદી) 

કાંકણ (સોનું) 

કાંકડ્યા (સોનું, ચાંદી) 

ચૂડ (ચાંદી) 

ચૂડા (સોનું, ચાંદી) 

ચૂકડ્યો (ચાંદી) 

ચૂડી (ચાંદી) 

દોવણ્યા (ચાંદી) 

બાજુબંધ (સોનું, ચાંદી) 

લૉકકટ (સોનું) 

(6) કરેડરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

કંદોરો (ચાંદી) 

ઝૂડો (ચાંદી) 

ઝૂમખું (ચાંદી) 

(7) હાથની આંગવળ્યરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

અંગૂકઠ્યાં (સોનું) 

કરે્યડો (સોનું) 

ઘોડો (સોનું) 

પાંચો (સોનું) 

િરેિ (સોનું, ચાંદી) 

િેંટી (સોનું, ચાંદી)

(8) પગની આંગવળ્યરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

અંગૂકઠ્યાં (ચાંદી) 

ચિકટ્યાં (ચાંદી) 

જીભ (ચાંદી) 

ફૂલ (ચાંદી) 

માછલી (ચાંદી) 

(9) પગરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

કડાં (ચાંદી) 

કલ્ાં (ચાંદી) 

કલ્ી (ચાંદી) 

કાંબી (ચાંદી) 

ખીલી પંખી્યાળાં કલ્ાં (ચાંદી) 

ઝાંઝર (ચાંદી) 

ઝાંઝરી (ચાંદી)

લંઘર (ચાંદી) 

હાંકળાં (ચાંદી) 

હાંકળી (ચાંદી) 

પુરુષોનાં ઘરરેણાં

(1) કાનરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ગંઠોડા (સોનું) 

ઠાંવસ્યા (સોનું) 

ફૂવલ્યાં (સોનું) 

બોર (સોનું) 

મરચી (સોનું) 

લિંવગ્યા (સોનું) 

િાળી (સોનું) 

િાળો (સોનું) 

(2) હાથરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

કડુ ં(સોનું) 

કરે્યડા (સોનું)

િરેિ (સોનું)

િેંટી (સોનું)

(3) પગરે પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

તોડો (સોનું, ચાંદી) 

બરેડી (સોનું) 
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િાળો (સોનું)

(4) કમરરે  પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

કંદોરો (ચાંદી)

પાટો (ચાંદી)

(5) ડોકમાં પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ગુલાડોડી (સોનું) 

ટૂવંપ્યો (સોનું) 

ડોડી (સોનું) 

પાંદડી (સોનું) 

માદવળ્યું (સોનું) 

હૂતળી (સોનું) 

હરેર (સોનું) 

ઘર

આગળો (પું.) ઘરની અંદરની બાજુએથી 
બારણં બંધ કરિા ગોઠિિામાં 
આિરેલ લાકડાની પટ્ટી, લાકડાની 
પટ્ટીની સાંકળ

આજ રેણ (સ્તી.) ચૂલામાંથી આગ, રાખ 
િગરેરરે  કાિીનરે સંગ્હિાની જગ્યા

આંગણિટ (પું.) જ રે પાટડા ઉપર 
ઓસરીના છજાનો ભાર ગોઠિા્ય તરે

આંગણં (નપું.) આંગણં, ઓસરી 
આગળની ખાલી જગ્યા

ઉમરો (પું.) જુઓ પરેલ્ી. 

કડાંિાળું (નપું.) કડાંિાળું જડતરનું 
બારણં 

કડખૂલો (પું.) ઘરની આગળની 
બારણાિાળી ભીંત 

કરો (પું.) ઘરની પછીત અનરે કડખૂલાનરે 
જોડતી દીિાલ, કરા (બ.િ.) 

ખાવણ્યો (પું.) અનાજ ખાંડિા / છડિા 
જમીનમાં દાટરેલ ખાડાિાળો પથથર 

ખૂણો (પું.) ખૂણો, જ્યાં બરે કદશા કરે લીટી 
મળતી હો્ય તરે જગ્યા, કોણ, ખાંચો

ગોખલો (પું.) દીિાલમાં કરરેલ ચોરસ 
ખાડો (દીિો -- અન્ય સામાન મૂકિા 
ઉપ્યોગ થા્ય છરે.)

ઘડતરનું (નપું.) લોખંડ અનરે વપતિળના 
પાટા લગાિીનરે તૈ્યાર કરરેલ (બારણં)

ઘર (નપું.) રહરેઠાણ, રહરેિા માટરેનું સથળ 

ચૂલો (પું.) ચૂલો, આગ સળગાિિાની 
જગ્યા 

જ રેનો (પું.) મરેડા ઉપર જિા દાદરાના મૂળ 
પાસરે મૂકરેલ બારણં

ટરેકો (પું.) થાંભલી, કંુભી 

ટોલ્ો (પું.) ટોડલો, ઓસરી આગળની 
અડધી દીિાલ 

ડાગળી (સ્તી.) ઘરમાં કરરેલ નાનું માવળ્યું

ડાગળો (પું.) ઘરમાં કરરેલ માવળ્યું, 
ભંડાકર્યું 

થાંભલી (સ્તી.) જુઓ ટરેકો. 

થાંભલો (પું.) થાંભલી કરતાં મોટો ટરેકો

થરેપિું (કક્ર.) મૈડનરે ઘરમાં/આંગણામાં 
દબાિિાની કક્ર્યા 

દીિાધરી (સ્તી.) દીિો મૂકિાનું લાકડાનું 
સટટૅનડ 

દીિો (પું.) દીિો, પ્રકાશ આપનારંુ સાધન

નવળ્યાં (નપું.) છજા ઉપર છાિા(િાંકિા)
માં આિતી નાળ (લાંબી પોલી દાંડી 
કરે નળી)
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નેંિા (પું.) છજાનો આગળનો ભાગ

પસીત (સ્તી.) પછીત, ઘરની પાછળની 
ભીંત 

પાંવણ્યારી (સ્તી.) પાવણ્યારી, પાણીનાં 
માટલાં િગરેરરે  મૂકિાનું સથાન

પરેલ્ી (સ્તી.) પરેિલી, થળી, ઊમરો, ઉંબર

ફરરાં (નપું.) લાકડાનાં પાકટ્યાં 

બા્યણં (નપું.) બારણં 

બારહાખ (સ્તી.) બારસાખ 

બારી (સ્તી.) બારી 

બરેડ (સ્તી.) ચૂલાની બાજુની જગ્યા, 
ચૂલાબરેડ 

ભારિટ (પું.) મોભ, પાટડો, મોભારો

ભેંત (સ્તી.) ભીંત

મરેડો (પું.) મરેડો, માળ

મૈડ (સ્તી.) કાંકરાિાળી ચીકણી માટી

મોભારો (પું.) જુઓ ભારિટ.

મોિટી (સ્તી.) નરેિા પાસરે નવળ્યાંનરે ટરેકો 
આપિા મોિટી ગોઠિિામાં આિરે 

છરે; લાકડાની પાટડી

લરેપિું (કક્ર.) લીંપિાની કક્ર્યા

લેંપણ (નપું.) લીંપણ (છાણમાટી ભરેગાં 
કરી ઘરની દીિાલો લીપિામાં આિરે 
છરે.).

િળગણી (સ્તી.) કપડાં ભરેરિિાની જગ્યા 

િળીઓ (સ્તી.) પાતળી લાકડીઓ, નવળ્યાં 
ગોઠિિા મોિટીમાં િળીઓ 
ભરેરિિામાં આિરે છરે. 

હંગતરા (પું.) સંગતરા, એક પ્રકારનો 
છોડ 

હડો (પું.) જુઓ હૈકડ્યો. 

હાચિણં (નપું.) સાચિણં, તાળું 

હાથણી (સ્તી.) ઘરમાં રસોડુ ંજુદું પાડિા 
બનાિરેલી અડધી દીિાલ 

હાથો (પું.) લાકડાના નાના ટકુડા

હૈકડ્યો (પું.) બારણં િાસિા માટરેનું સાધન, 
હળધરા, હડો

હૉંકોળ (સ્તી.) સાંકળ

 ઘંટી

 ઓરવણ્યો (પું.) જુઓ ઓરણી.

ઓરણી (સ્તી.) ઉપલા પડના મધ્યમાં 
કરરેલ અનાજ ઓરિા માટરે કરરેલ 
મોટુ ંકાણં

ઓરિું (કક્ર.) ઉમરેરિું, નાખિું 

ખાળ (સ્તી.) થાળાની દીિાલમાં લોટ 
કાિિા પાડરેલું કાણં 

ખૂંટો (પું.) લાકડાનો ખીલો (જ રેના પર 
ઘંકટ્યું રાખિામાં આિરે છરે.)

ઘંકટ્યું (નપું.) ઘંટીનું ઉપલું પૈડુ,ં પડ 

ઘંકટલો (પું.) ઘંટીના ઉપલા પડનરે (ઘંકટ્યા) 
ચલાિિા માટરે તરેમાં જડરેલો લાકડાનો 
હાથો

ઘંટી (સ્તી.) અનાજ દળિા માટરે પથથરનું 
સાદું ્યંત્

ચીપ (સ્તી.) લાકડાની ચીપ (ઘંટીના 
તવળ્યરે ગવત વન્યંવત્ત કરિા માટરે 
ગોઠિા્ય છરે.) 

થાળું (નપું.) જ રેમાં દળા્યરેલ લોટ ભરેગો 
થા્ય છરે.
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નીચલું (નપું.) નીચરેનું પૈડું

પા્યા (પું.) પા્યા જ રેના ઉપર થાળું તૈ્યાર 
કરી ઘંટી ગોઠિિામાં આિરે છરે. 

માંકડી (સ્તી.) દાંતો, (ઘંકટ્યાના 
ઓરવણ્યામાં આડો બરેસાડિામાં 
આિરે છરે, જ રેમાં ખૂટાનો છરેડો ગોઠિી 
ઘંકટ્યા પડનરે ઊંચું કરિામાં આિરે 
છરે.)

લોટ (પું.) લોટ 

િાહણ (નપું.) િાસણ

*

ગાળો સાફ કરિો (દળી રહ્ા પછી 
ઘંટીની સફાઈ કરિી.)

ઘંટીએ બરેસિું (દળિા બરેસિું.)

ઘંટી ટકંાિિી (પૈકડ્યાં ટકંાિિાં.)

ઘંટી ફરેરિિી (ઘંટી ચલાિિી.)

ઘંટી ફોરી કરિી (ઘંટી ઝડપથી ફરરે  તરેિી 
કરિી.)

થાળું સાફ કરિું (થાળામાંથી લોટ લઈ 
લરેિો.)

દાણા ઓરિા (દળિા માટરે દાણા ઘંટીમાં 
નાખિા.)

ઓકો (ઉકો, હોકો)

 અંગારા (પું.) અંગારા (ચલમમાં ભરિામાં 
આિરે છરે.) 

ઉકો (પું.) ઓકો, હોકો, તમાકુ પીિાનું 
સાધન (જ રેમાં પાણી ભરિામાં આિરે 
છરે, તરે કાચલી) 

ઓકો (પું.) જુઓ ઉકો. 

કાંકરી (સ્તી) ભંડાકર્યામાં મૂકિામાં આિરે 
છરે. 

કાચલી (સ્તી) ચલમ નીચરેનું પાત્ જ રેમાં 
પાણી ભરિામાં આિરે છરે. (જ રેના 
ઉપર ચલમ અનરે બાજુમાં તમાકુ 
પીિા નરે બરેસાડિામાં આિરે છરે.) 
કાછલી

ચલમ (સ્તી) માટીનું કટોરા જ રેિું પાત્ 
જ રેના નીચરે મૂકિ્યું અનરે િચચરે 
ભંડાકર્યું હો્ય.

ટરેચી (સ્તી.) ઠરેસી, કાચલીનરે તવળ્યરે હોકાનરે 
નીચરે સરખો ગોઠિિા, ટરેકણ 
બનાિિામાં આિરે તરે.

તબો (પું.) ગોળ નાની ઠીકરી જ રે 
ભંડાકર્યામાં ભરરેલી તમાકુ ઉપર 
ગોઠિિામાં આિરે છરે. 

તમાકુ (સ્તી.) ગડાકુ (તમાકુ અનરે રસી 
ભરેગાં કરી તૈ્યાર કરરેલ તમાકુ) 

નેં (સ્તી.) પોલી નળી, જ રે કાછલીના 
મોિામાં બરેસાડિામાં આિરે. 

પા (નપું.) સડરેલા ગોળની રસી

પાણી (નપું.) પાણી કાચલીમાં (હોકામાં) 
ભરિામાં આિરે છરે. 

ભંડાકર્યું (નપું.) ચલમની મધ્યમાં 
મૂકિ્યાની શરૂઆતમાં તમાકુ મૂકિા 
માટરેનું કાણં

મૂંકિ્યું (નપું.) ચલમનરે તવળ્યરે લાંબું મોિુ ં
જ રેનરે મરેર ઉપર ગોઠિિામાં આિરે છરે. 

મૂંિુ ં (નપું.) કાછલીનું મોિુ ં જ રેમાં નેં 
ભરેરિિામાં આિરે છરે. 

મરેર (સ્તી.) કાછલીમાં ભરરેલા પાણી સુધી 
પહોંચતું પોલું નળી જ રેિું માટીનું 
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સાધન જ રેના બહારના ભાગરે ચલમ 
ગોઠિિામાં આિરે છરે.

*
ઓકો તાંણિો (હોકો પીિો.)

ઓકો પાણી કરાિિા (વિસામો આપિો 
- સિાગત કરિું.)

ઓકો માંડિો (હોકો પીિા માટરે તમાકુ, 
અંગારા, પાણી ભરી તૈ્યાર કરિો.)

ઓકો સરતરે કરિો (હોકાનું પાણી, તમાકુ, 
આગ જોઈ લરેિાં.) 

ચલમ ભરિી (તમાકુ માંડી અંગારા ભરી 

ચલમ તૈ્યાર કરિી.)

તમાકુ કૂટિી (તમાકુની ઝૂડીઓ કૂટીનરે 
ઝીણી કરિી.)

તમાકુ બનાબબી (કૂટરેલી તમાકુમાં ગોળની 
રસી / પા ઉમરેરી તમાકંુ બનાિિી.) 

નેં બરેહાડિી (હોકાની નળી બરેસાડિી.) 

પાણી બદલિું (હોકાનું પાણી

બદલિું.)

મરેર મરેરાઈ જિી (હોકાની મરેર તૂટી જિી.)

રસી પાિી (તમાકુમાં રસી ભરેળિિી.)

 ભોજન વિશરે
અનાજ : જાર (જુિાર), બાજરી, ઘઉં, િરી ચોખા (લાલ ચોખા), બંટી, ચરેણો,

મગ, મઠ, અડદ, તુિરેર, રૉમરેળા (ચોળા), ચણા

ભોજનની િાનગીઓ

કઠોળનું શાક (તુિરેર, મગ, મઠ, અડદ, 
ચોળા)

કિી (છાશ-બાજરીના લોટની) 
કહાર (મોળો કંસાર - ઘીગોળ પીરસી 

જમા્ય) 
ખીસડી - ખીચડી (ખીસડો-ખીચડો) 
ઘેંસ (જુિાર / ચોખાની કણકીની ઘેંસ) 
ચલાહુ (ચૂરમું) 
ચૂરમું (રોટલો-ઘી-ગોળનું વમશ્ણ) 
ચોખા (મીઠા ભાત) 
ટોઠા (બાફરેલું અનાજ) 
ઠરેઠાં 
િરેબરાં 
િોકળાં 
થૂલું (ઘઉંના બાફરેલા મીઠા ફાડા) 
દાળ (તુિરેર, મગ, મઠ, અડદની થા્ય) 

ધાણી (શરેકરેલું અનાજ) 
બાટી 
ભૈડકંુ (બાજરીની ઘેંસ) 
ભોથાનું શાક (માંસનું શાક)
માતર (સુખડી) 
માલુપા (માલપૂડા) 
મોતી ચૂરના લાડિા (મોતીચૂર લાડ)ુ 
મોલ્ા (મોળા માલપૂડા) 
મોવળ્યું (ગોળ વિનાનું ચૂરમું) 
રોટલા 
રોટલી 

લાડિા (લાડ)ુ 

લાપસી (લાિસી, મીઠો કંસાર) 

િડાં (અડદનાં)

શાક : િંત્યાક (લાંબાં રીંગણ), રેંગણાં 
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(રીંગણ) બટ્યાકા (બટાટા), ડુગંળી, 
મરેથીની ભાજી, ડોડીની ભાજી, 
િાલ્યોળ (િાલોળ), પાપડી, 
કાવળંગડાં, દૂધી, તૂકર્યાં, ગલકાં, 
કંકોડી, કારરેલાં, કાકડી, ગિાર

શીરો 

સુિાવળ્યો (પૂરી) 

હાકકર્યા લાડિા (સાકરના લાડ)ુ

કંદોઈની દુકાનરેથી ખરીદાતી 
મીઠાઈ / ફરસાણ

ગગનગાંકઠ્યા (મીઠા ગાંકઠ્યા) 

ગાંકઠ્યા 

ચિાણં 

ચરેિડો 

જલરેબી 

જાડી સરેિ 

ઝીણી સરેિ 

પાપડી 

પેંડા 

ફરાળી ચરેિડો 

બરફી 

બૂંદીના લાડ ુ

ભવજ્યાં (બટાટા, મરચાં) 

મગસ 

મુકતી-લુકટી 

લાકડસી લાડુ

 ભઠ્ી (મોટો ચૂલો)

દારૂ ગાળિાની ભઠ્ી

કચૂરો (પું.) કોહિડાિરેલાં મહુડાં

ગાળિું (કક્ર.) બનાિિું (દારૂ ગાળિો - 
દારૂ બનાિિો) 

ચેંકણી માટી (સ્તી.) ચીકણી માટી. (બરે 
માટલાંનાં મોિાં એક બીજાંમાં ભરેરિી 
િરાળ બહાર ન જા્ય તરે માટરે માટી 
ચોપડા્ય છરે.)

તપરેલી (સ્તી.) તપરેલી

દારૂ (પું.) આસિ, દારૂ, નશાિાળું પ્રિાહી 

ના્યો (પું.) પોલીનળી (બાબકર્યામાં 
ગોઠિિામાં આિરે છરે; જ રે િડરે િરાળ 
બાબકર્યામાં ભરેગી થા્ય, તરે િરાળ 
િાસણ(બાટલા)માં પ્રિાહી રૂપરે ભરેગી 
કરા્ય

બાબકર્યું (નપું.) માટલા ઉપરનું ખાલી 

માટલું જ રેમાં િરાળ ભરેગી થઈ ના્યા 
મારફત બાટલામાં જા્ય.

ભઠ્ી (સ્તી.) મોટો ચૂલો (જ રેના પર માટલું 
મૂકિામાં આિરે છરે.)

માટલું (નપું.) નીચરેનું માટલું જ રેમાં કચૂરો-
મહુડા િગરેરરે  કોિડાિિામાં આિરે 
અનરે ભઠ્ી ઉપર ચિાિિામાં આિરે.

મોિડાં (નપું.) મહુડા (મહુડાનાં િૃક્નાં 
ફૂલ) 

િરાળ (સ્તી.) િરાળ 

િાહણ (નપું.) દારૂ ભરેગો કરિાનો શીશો

*
પરેલી ધારનો (માટલામાંથી પહરેલી િરાળનરે 

બાટલામાં ઠારિામાં આિરે તરે દારૂ.)
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માટલું ઘાલિું (મહુડા થોડુકં પાણી 
માટલામાં ભરી સંપૂણ્ક બંધ કરી 
ઉકરડામાં દાબિામાં આિરે.)

માટલું ચડાબબું (આથાિાળાં, કોહિા્યરેલાં, 

મહુડા સમરેતનું માટલું દારૂ ગાળિા 
ભઠ્ી પર મૂકિું.)

િાહણ હંતાડિું (દારૂના બાટલા સંતાડિા.)

 ટીલડી (મોરનું પેંસુ, મોરપીંછ)

કડા્યો (પું.) હોળા્યો, લાંબું પીંછુ ંજ રેમાં 
રંગીન ટીલડી હોતી નથી.  કલંગી 
(સ્તી.) કલગી (મોરનરે માથરે ચારપાંચ 
નાનાં પીંછાં હો્ય છરે તરે.) 

ઘાં્યજો (પું.) તલિાર જ રેિું િાંકંુ ટીલડી 
વિનાનું પીંછુ ં

ટપલો (પું.) ઘાં્યજો અનરે ટીલડી જોડા્યરેલાં 
હો્ય તરેિું પીંછું

ટીલડી (સ્તી.) રંગબરેરંગી મોરપીંછ, પેંસુ, 
એક ટીલડીિાળું પીંછુ ં

પેંસુ (નપું.) પીંછુ,ં મોરપીંછ

બરેલડી (સ્તી.) બરે ટીલડી જોડા્યરેલ હો્ય 
તરેિું મોરપીંછુ ં

તંબૂરો (એકતારો)

ઘોડી (સ્તી.) નાની લાકડાની ચીપ 
(તુમડાના પડા (ચામડા) પર 
ગોઠિિામાં આિરે છરે. ઉપર તાર 
પસાર કરિામાં આિરે.)

ઠોડુ ં(નપું.) દાંડાનો તુંબડા તરફનો છરેડો 

ઠોડો (પું.) િાંસનો પોલો દંડ, દાંડો (જ રેનો 
એક છરેડો તુંબડામાંથી પસાર કરા્ય 
છરે.) 

તાર (પું.) તાર (એક છરેડો મો્યણરે તથા 
બીજો છરેડો ઠોડાએ બાંધિામાં આિરે 
છરે.) 

તુંમડુ ં(નપું.) તુંબડાના િરેલાનું નરજાવતનું 

મોટુ ં ફળ (તુંબડુ)ં જ રેમાં ઠોડો 
બરેસાડિામાં આિરે છરે. 

પડુ ં(નપું.) તુંબડા પર મિરેલું ચામડું

મો્યણં (નપું.) ઠોડામાં કાણં કરી લાકડાનો 
ટકુડો ગોઠિિામાં આિરે છરે જ રેની 
સાથરે તારનરે બાંધિામાં આિરે છરે.

ગામનાં ઝાડિાં

ઝાડ ફળ બીજ ફૂલ

આસોપાલરેિ – ઠીવલ્યો મૉર

ઉમરો ઉમરાં બી ફૂલ

ઑંબલી કાતરા કચુકા મૉર

ઑંબળા ઑબળું ઠીવલ્યો મૉર

ઑંબો કરેરી ગોટલો મૉર

કણઝી િોકળી/ િોકળી મૉર

પરપલ્યાં

કરે્યડો કરેરાં/કરેર ઠીવલ્યો મૉર

કોઠી કોઠાં બી્યાં ફૂલ

ગૂંદી ગુંદૉં ઠીવલ્યો મૉર

ગોરસ કાતરા કચુકો ફૂલ

આંબલી

જંબુડો જંબુ ઠીવલ્યો મૉર

પેંપળ ભૂનૉં બી મૉર

પેંપળો ભૂનૉં બી મૉર

બાિોળ પાપડી પૈડા બોરફૂલ

વબલાં વબલું બી્યાં ફૂલ
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બો્યડી બોર ઠીવલ્યો મૉર

મકરૉંણ મકરોડુ ં બી ફૂલ

મોિડો ડોળ ડોળ મોિડાં

રાગુંદો/ રાગુંદુ ઠીવલ્યો ફૂલ

 િડગુંદો

રાબોર/ – ઠીવલ્યો મૉર

 કલમીબોર

રૉંણ રાંણ્યો ઠીવલ્યો મૉર

લેંબડો લેંબોડા ઠીવલ્યો મૉર

લેંબુડી લેંબુડાં ઠીવલ્યા મૉર

િગદો/ પીલુ બી મૉર

 રૂખડો

િડલો ટરેટા બી મૉર

સીજડો હાંગકર્યો બી મૉર

સેંતૂર સેંતૂર બી ફૂલ

અન્ય

આકડો ડોડા ફૂદાં ફૂલ

તળસ્યા/ – બી ફૂલ

 તુલ્્યા

ધતૂરો જ રેડિા બી ફૂલ

ઘાસનાં નામ

કા્યો, ખરહલી, ખાપરો, ઘરજીિી, ચાર, 
ચીડ, ચીડો, ચી્યો, ચીલ, ચેંબળું, 
ઝેંઝિું, િરેબરો, તારોવલ્યું, ધરો, 
ધામણ, મણચી, હંગાકર્યું

િરેલાનાં નામ

કાવળંગડી, કુિરેચ, ગલકી, ગરોહણ, 
ગોઠમડી, ચણોઠી, ટરેટી, ડોડી, 
તૂકર્યું, તરબૂચ, ફૂદરેલ

કાંટાિાળા છોડ

ગાડરેર, ગૂતળી, ગોખરુ, થૂિર, ભોટગંડી 
(ભોં્યરેંગણી), દારૂડી 

ટરેકરરે  થતા છોડ

અઈણી, આકડો, આિોળ, કાવસનરિા, 
કાંગસી, ખરહકડ્યા (ખરસંડા), 
જિાસી, ઝીલડો, પૂંિાકડ્યા 
(કૂિાકડ્યા), હંગતરા

જાળાં

કંથરેર, કરેર, ભોં્યબો્યડી 

પંખીઓ

કબૂતર, કલકવલ્યો, કંસરો, કાગડો, 
કાબરેર, કાવળ્યોકોશી, કંુભાર, કૂકડો, 
કંૂજડી, કોકકડ્યો, કો્યલ, ગીધ, 
ઘંટીટાંકણો, ઘૂિોડ, ચકી, ચીબરી, 
ડોસી (રાજગીધ), તરેતરો, દરજીડો, 
દરેિલી (દરેિચકલી), દૈ્યડ, નાચણ, 
પતરંગો, પીળક, પોપટ, બાજ, 
બામણી, બુલબુલ, મેંના, મોર, 
રૉંમહોલો, લક્ડખોદ, લટરેરો, 
લાિરી, લેંલા, સક્રખોરો, સારસ, 
હમડી, હુગરી, હુડો, હોલો, 
હોલાબાજ

તળાિનાં પંખી

કાંકણ, કાંણી, કૂકડી (જળકૂકડી), ટેંટોડી, 
ડબૂકી, િાંક, બગલી, બગલો, બતક

જગંલી પ્રાણી

જગંલી વબલાડો, ઝરખ, દીપડો, નાિોર, 
નીલગા્ય, રામગા્ય, રોઝ, લૂંકડી, 
િરુ, િરેઝું, વશ્યાળ, સુિોર, હરણ
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 કૉંડા - કહોડા 

કૉંદરૉંમ - કોદરામ 

કૉંહા - કાંસા 

ખટાહણં - ખટાસણા 

ગોકકર્યું - ગોકવળ્યું 

ચૉંણહૉલ - ચાણસોલ 

જ ૅંગુદણ - જગુદણ 

પૉંસા - પાનસા 

બળાધ્ય - બળાદ 

મલીકપર - મલરેકપુર 

મસાિા - મછાિા 

મંડ્ાલી - મંડાલી

મી્યોલ - મહી્યલ 

મરેહૉંણા - મહરેસાણા 

રૉંમપુરા - રામપુરા 

લણિા - લુણિા 

િનરાિન - િૃંદાિન 

વિઠોરા - િીઠોડા 

િીજાપર - િીજાપુર

િીહનગર - િીસનગર 

િૈણગર - િડનગર 

સરાળુ - ખરેરાલુ 

વસધપર - વસદ્પુર 

દરેિીઓ/માતાઓનાં નામ

ઊગતાની મરેલડી - મરેલડી મા 

કાળકા મા / કાળી મા - મહાકાલી 

વચતરામા - શીતળામાતા

ચરેહર મા - કરેશર ભિાની 

જોગણી મા - ્યોવગની મા 

ઠૂહંલી મા - ઉટાંકટ્યું રોગ મટાડતી દરેિી 

ડાચરેણ મા - ડાકણ માતા 

બાિળીની મા - વશકોતર મા 

માપલી મા - ગા્ય-ભેંસનરે સુખ આપનાર 
માતા 

રૉંગળી મા - રાંધળી માતા - લકિો 
મટાડનાર માતા

િરેરઇમા - િારાહીમાતા

સધી મા - વસદ્ રેશ્વરી માતા 

વસકોતર - વશકોતર (ઘરની માતા) 

હડકઈ મા - હડકિા મટાડનાર માતા

હડકશા મા - હડકિા મટાડનાર માતા 

દરેિ/ભગિાનનાં નામ

કૉંન મહરાજ - કૃષણ 

ખરેતરપાળ - ક્રેત્પાળ (ખરેતરના દરેિ) 

ગોગબાિજી - ગોગ (નાગદરેિ) 

જ રેહલપીર - જ રેસલપીર (પીર) 

િકૂિ્યા બાિજી - ઇનરિદરેિ (િરસાદનો 
દરેિ) 

ધૂધણીમલ - ઉતિર કદશાનો દરેિ 

નરસંગ સાહરેબ - નૃવસંહ ભગિાન

નરસંગજી - નૃવસંહ ભગિાન

નરવસજી - નૃવસંહ ભગિાન 

માદરેિ - મહાદરેિ

મીરૉં દાતાર - મીરાં દાતાર (પીર) 

રામજી - રામ 

રૉંમા પીર - રામદરેિપીર 

 ગામડાં / શહરેરોનાં નૉંમ
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શંકર - મહાદરેિ

ગુણપત મારાજ - ગણપવત

અનુમાંન - હનુમાન

પાટ વિશરે

[દલિતોની ધાલમ્મક પરંપરામાં પાટપૂજા મુખય 
છે. જેમાં બે પ્રકાર છે : જયોલતપાટ અને 
િીંબુપાટ. આરાધયદેવ નરલસંહ / લવષણુ અને 
મા શભ્ત છે. જયોલતપાટમાં મૂડા ઉપર 
જયોત મૂકવામાં આવે છે. આ પ્રકારના 
પાટમાં થાળીપાટ (જયોત ગાયત્રી), ચતુભુ્મજ 
પાટ, ગુરુ ઉગમશીનો કંઠીપાટ, નકિંક 
(રામદેવ) રામાપીરનો પાટ ગણાય. જયારે 
િીંબુપાટ ભગવાન નૃલસંહ સાથે જોડાયેિા 
છે. પહેિાં તેમાં પશુબલિ ્વીકાય્મ હતો. આ 
પાટમાં પાંચ િીંબુપાટ, નવ િીંબુપાટ, 
ચોયા્મશી િીંબુપાટ અને સવાસો િીંબુપાટ 
મુખય ગણાય.

મધયગુજરાતમાં પાટપરંપરાને નરલસંહ કે 
નરસી ઓચછબ કહીને જયારે સૌરાષ્ટ્રમાં 
મંડપ નામ આપી ઉજવણી કરવામાં આવે 
છે.]

અંચળો (પું.) જુઓ ઑંચળો.

ઑંચળો (પું.) અંચળો, ફટકો, સફરેદ/લાલ 
રંગનો કોરા કપડાનો ચોરસ ટકુડો 
(પાટ પર પાથરિાના ઉપ્યોગમાં 
લરેિા્ય છરે.)

ઓધારિું (કક્ર.) શરૂઆત કરિી (2) પાટ 
ઓધારિો : પાટ શરૂ કરિો. (3) 
પાટ માંડિો : પાટ શરૂ કરિો.

કંઠી (સ્તી.) ગુરુ દ્ારા ચરેલાનરે બાંધિામાં 
આિતી કંઠી.

કળહ (પું.) કળશ, કંુભ

કળહ મૂકિો : પાટ પાસરે નિગ્હના 
વચતરામણ કરી કળશ મૂકિો, ઉપર 
નાવળ્યરેર મૂકિું. વશકોતર પાટ હો્ય 
તો નાવળ્યરેરનરે ચૂંદડી ઓિાડિી.

ગાિંત્ી (સ્તી.) પાટના શ્ોક, મંત્ (2) 
ગાિંત્ી બોલિી : શ્ોક બોલિો

ચતરભુજી (પું.) ચાર હાથ(જ્યોત)નો 
પાટ, વિષણપાટ 

વચતરૉંમણ (નપું.) પાટની આજુબાજુ 
લોટથી વચત્ણ કરિું / નિગ્હ 
ચીતરિા. 

જોત (સ્તી.) જ્યોત, સળગતો દીિો (2) 
જોત થાપિી : દીપક સળગાિિો. 

જોત પાટ (પું.) જ્યોવતપાટ, જ્યોવતનરે 
મુખ્ય આધાર ગણી રચિામાં 
આિતા પાટ

જોવત્યું (નપું.) પૈણા્યું, પરણા્યું, મોટુ ં
કોકડ્યું

ધૂપા્યણં (નપું.) ધૂવપ્યું, ધૂપદાની, હિવન્યું

નુગરો (પું.) જ રેણરે ગુરુ ન કરાવ્યા હો્ય 
તરેિી વ્યવકત

પરગકટ્યો (પું.) સૂતરની આંબળીનરે તૈ્યાર 
કરરેલ કદિરેટ (પ્રથમ કદિરેટ સળગાિીનરે 
તરેના િડરે પાટની જ્યોત સળગાિા્ય.)

પરસાદ (પું.) કોળીપાટ, પ્રસાદ (2) 
કોળીપાટ નિ કાચા પ્રસાદ અનરે નિ 
પાકા પ્રસાદ ભરેગા કરી ખોબરે પ્રસાદ 
િહેંચા્ય.

પાટ (પું.) માટીની ચોરસ ઓટલી/ઓટલો 
જ રેના પર પાટ ઓધારિામાં/
માંડિામાં આિરે. (2) થાળી પાટ : 
જ્યોવત ગાિંત્ી પાટ
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પાટ શરૂ કરિો

વપ્યાલો (પું.) પ્યાલો (2) વપ્યાલો પાિો : 
ગુરુ દ્ારા ચરેલાનરે કંઠી બાંધી / 
ગુરુમંત્ કાનમાં ફંૂકી પ્યાલામાં પાણી 
લઈ વપિડાિિામાં આિરે તરે કક્ર્યા.

પૈણા્યું (નપું.) કોકડ્યું 

બાજિટ (પું.) બાજોટ, બાજઠ, બાજોઠ 
(જ રેના ઉપર ઑંચળો િાંકી પાટ 
માંડિામાં આિરે)

મૂડો (પું.) મરેરુદંડ, પાટ ઉપર પાથરરેલા 
આંચળા ઉપર ઘઉંની િગલી કરી 
મરેરુદંડ રચિામાં આિરે છરે.

િા્યક (નપું.) પાટમાં પધારિા માટરેનું 
કહરેણ / નોતરંુ (ધાવમ્કક અનુષ્ાનમાં 
‘િા્યક’ અપા્ય.)

સાખીઓ (પું.) બાજઠ ઉપર જમણી 
બાજુએ એક કોકડ્યું સળગાિી 
મૂકિામાં આિરે તરેનરે સાખીઓ / 
કોટિાળ/ સાક્ી / રક્ક કહરેિા્ય છરે.

લગ્ન-મૃત્યુ સંબંધી (દવલત સમાજ સંદભભે)

 લગ્ન સંબંધી

અણિોર (પું.) અણિર, લગ્ન થઈ ગ્યાં 
પછી આણં િળાિતાં કન્યા સાથરે 
કન્યાનો ભાઈ કરે કોઈ નાનો છોકરો 
આણામાં સાથરે જા્ય.

ઊઘલિું (કક્ર.) સૂંિાળિું, તૈ્યાર થિું. (2) 
જન ઊઘલિી : જાન તૈ્યાર થિી.

ઑણં (નપું.) વપ્યરથી કન્યાનરે લગ્ન બાદ 
વિવધસર મોકલિી, આણં. (2) 
િરતનું / પૈણરેત ઑંણં : લગ્ન પછી 
તુત્ક કન્યા સાસરરે  િળાિિી. (3) 
િા્યણાનું ઑંણં કન્યાનરે પૈણરેત 
ઑંણા પછી બીજી િાર આણરે 
મોકલિી. (4) ગિાડાનું ઑંણં : 
કન્યાનરે ત્ીજી િાર કરિાજ મુજબ 
કપડાંલતિાં લઈ આપી સાસરરે  
મોકલિી, ટ્રકંનું આણં

(5) જી્યાણં : કન્યાનરે બાળક થા્ય 
ત્યારબાદ તરેનરે કકર્યાિર લઈ આપી 
સાસરરે  મોકલિામાં આિરે.

ઑંગણં (નપું.) આંગણ (2) ઑંગણરે 

બરેસાડિું : લગ્ન પછી િરરાજાનરે 
કન્યા પક્ દ્ારા ઘરેર બોલાિી 
પહરેરામણી કરી આંગણં દરેખાડિાનો 
કરિાજ

ઘરભમરી (સ્તી.) લગ્ન પછી િાસનાં 
તમામ ઘરો ઉપરાંત અન્ય 
જાવતઓનરે પહરેરામણીમાં કંઈક 
આપિું. (2) ઘર જોિા જિું. : સગાઈ 
નક્ી થ્યા પછી િર-કન્યા પક્રે 
એકબીજાંનરે ઘરેર સગાંઓ લઈનરે 
મળિા જિું.

ચલાહંુ (નપું.) ઘી, ગોળ, ઘઉંની રોટલી 
ભાગી કરરેલું ચૂરમું (2) ચલાહંુ 
આલિું : જાન ઝાંપરે / ભાગોળરે આિરે 
ત્યારરે  મોટો થાળ ભરી ચૂરમું 
િરરાજાનરે પીરસિું.

જંનીિાહો (પું.) જાનીિાસ, જાનનરે ઉતારો 
આપિાની જગ્યા. 

ટકો (પું.) (સગાઈ કરિા માટરે સામાવજક 
કરિાજ મુજબ) તાંબાના ત્ણ પૈસા/
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(હિરે) રૂવપ્યો (2) ટકો દરસાિિો : 
મરેળામણી કરાિનાર અનરે કન્યા 
પક્નાં સગાં ભરેગાં થઈ પંચમાં ટકો 
દરેખાડિો. (3) ટકો ફરેરબબો : પંચમાં 
બરેઠરેલા લોકોમાં ટકો જોિા માટરે 
હાથોહાથ ફરેરિિો. (4) ટકો આપિો 
: કન્યા પક્ ટકો મરેળામણી 
કરાિનારનરે આપરે. (5) ટકો લરેિો / 
ઉપાડિો : મરેળિણી કરાિનાર ટકો 
સિીકારરે . (6) ટકો પહોંચાડિો : િર 
પક્ના ઘરેર સગાં પંચ ભરેગું કરી ટકો 
આપરે એટલરે સગાઈ નક્ી થઈ ગઈ 
કહરેિા્ય. (સગાઈ જાહરેર કરિામાં 
આિરે)

તો્યણ (નપું.) તોરણ (2) તો્યણ બાંધિું : 
િાસના નાકરે તોરણ બાંધિું. (3) 
તો્યણરે કરિું : જાન લગ્ન માટરે આિરે 
ત્યારરે  િરરાજાનરે તોરણ નીચરે ઊભા 
રાખી િધાિિાની કક્ર્યા કરિી.

થાપો (પું.) પતંવગ્યા રંગથી હાથનો પંજા 
પલાળી ભીંતરે, બારણરે હાથથી થાપો 
દરેિો. (2) થાપા દરેિા : કંકુ/પતંવગ્યા 
રંગથી િરરાજાની આંગડી 
(અંગરખું) ઉપરણી (ઉપર ઓિિાનું 
િસ્ત, ખરેસ) ઉપર થાપા દરેિા.

નુંસણાં (નપું.) અણિારિું (2) નુંસણાં 
કરિાં : ચૉરી થઈ ગ્યા પછી 
િરકન્યાનરે આશીિા્કદ આપી, તરેમનરે 
માથરે પૈસા અણિારી બ્ાહ્મણનરે દાન 
કરિું (3) નુંસણાં ગાિાં : બ્ાહ્મણ 
દ્ારા ગિાતું દાનનું ગાન.

પૉંણી (નપું.) પાંણી (2) પાંણી આલિું : 
જાન ગોંદરરે  આિરે ત્યારરે  ગોળનું 
પાણી આપિું - સામસામરે વપિડાિિું, 

ગોળના પાણીથી સિાગત કરિું

પૈણરેત (સ્તી.) પરણરેતર, પતની (પું.) પવત, 
(2) પૈણરેત કરિાં : લગ્ન કરિાં (3) 
પૈણરેત કરાબબા : લગ્ન કરાિિાં

ફટાણાં (નપું.) ગાળોનાં લોકગીત

માંડિો (પું.) કન્યાપક્નું ઘર, આંગણામાં 
રચરેલી ચૉરી, (2) િર માંડિરે લાબબો 
: િરનરે ચોરીમાં લાિિો (3) માંડિો 
િરસાબબો : લગ્ન થઈ ગ્યા બાદ 
િરરાજા દ્ારા માંડિાનરે િધાિિાની 
કક્ર્યા.

મુંહાળ (નપું.) મોસાળ (2) મુહાવળ્યો : 
મોસાળનો, મોસાળ પક્નો (3) 
મુહાળું; મોસાળું, દીકરીનરે મામા 
પક્ તરફથી અપાતી પહરેરામણી

મૂઠી (સ્તી.) મુઠ્ી (2) મૂઠી િાળિી : લગ્ન 
પત્યા પછી ગોંદરરે  સામસામરે િરેિાઈ 
મળરે અનરે િરપક્િાળા પુરુષ 
કન્યાપક્ના પુરુષોનરે રામરામ કરતાં 
હાથમાં હાથગૈણં કરાિરે/મૂઠી િળાિરે. 
મૂઠીમાં પૈસા આપરે.

મરેળાંમણી (પું.) િર/કન્યાપક્નરે ભરેગા 
કરાિી આપનાર, મરેળામવણ્યો, 
િચગાવળ્યો. લગ્નનું ગોઠિી 
આપનાર

મોવળ્યો (પું.) મુગટ (િરરાજા-કન્યાનરે 
માથરે પહરેરાિાતો મુગટ) મોડ

રંગ (પું.) પતંવગ્યો રંગ (2) રંગ રમિો : 
િરેિાઈ અનરે િરેિાણ િચચરે રંગની 
હોળી રમા્ય, રમ્યા પછી િરેિાઈ 
િરેિાણનરે પહરેરામણી આપરે.

લગન (નપું.) લગ્ન (2) લગનરે જિું : િર 
પક્િાળા કન્યા પક્નરે ત્યાં લગ્ન 
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અંગરેની ગોઠિણ કરિા જા્ય. (3) 
લગન િધાિિું : લગ્નની તૈ્યારી રૂપરે 
કન્યા પક્િાળા િર પક્નરે ત્યાં જા્ય 
અનરે િરનરે બાજઠ ઉપર બરેસાડી 
ચાંલ્ા કરાિરાિરે.

િરઘકડ્યો (પું.) િરઘડ, કન્યાપક્ તરફથી 
એક પુરુષ જાન તરેડિા આિરે તરે.

હાઇડા મોકલિા : િરકન્યાના લગ્ન પછી 
િરની સાસરીમાંથી હારડા અનરે 
એક સોના-ચાંદીનો દાગીનો 
મોકલિાની પ્રથા

હાથગૈણં (પું.) િરરાજા/કન્યાનરે સગાઓ 
તરફથી અપાતા િાપરિા માટરેના 
પૈસા/હાથરૂમાલ

મૃત્યુ સંબંધી

કાંધ (સ્તી.) ખભો, (2) કાંધ આપિી : 
ઠાઠડી ઉપાડિામાં મદદ કરિી. (3) 
કાંવધ્યા : ઠાઠડી ઉપાડનાર

કોગળો (પું.) ડાઘુઓ સમશાનરેથી પરત 
આિરે - સ્તીઓમાં ચૂડાકરમ થઈ 
જા્ય પછી મોિામાં પાણી લઈ થૂંકી 
નાખિા અપાતું પાણી. (2) કોગળો 
આલિો : લોકાચાર આિતા 
માણસોનરે અપાતું પાણી. (3) કોગળો 
લરેિો : લોકાચાર જઈ કરરેલ કોગળો. 
(4) હજ કાિિી.

ખોળા પાથરિા (કક્ર.) મરનારની ઠાઠડી 
પાસરે આિી સાડલાનો છરેડો પાથરી 
આવશષ માગિી. 

ઘોર (સ્તી.) મુડદું ખાડામાં દાટી ઉપર 
કબર જ રેિું કરિામાં આિરે, કાચી 
કબર

ઘોરીિાડો (પું.) સમશાન જ્યાં મુડદાં 

દાટિામાં આિરે.

ચૂડાકરમ (કક્ર.) પવત પાછળ બવલ્્યાં 
ફોડિાની વિવધ, સૌભાગ્યવચહનો 
ઉતારિાની કક્ર્યા.

છાવજ્યાં (પું.) છાતી કૂટિી

દૂણી (સ્તી.) નાની માટલી (2) દૂણી 
ઝાલિી : દૂણીમાં આગ લઈ ઠાઠડી 
આગળ ચાલિું. 

પણઝા (પું.) મરવસ્યા (2) પણઝા ગાિા 
: મરવશ્યા ગાિાં 

પાલસી (સ્તી.) ઠાઠડી, પાલખી (2) 
પાલસી ઉપાડિી : ઠાઠડી ઉપાડી 
ચાલિું 

પોતનાં (નપું.) શોકનાં (2) પોતનાં લૂગડાં 
: શોકનાં કપડાં, નિાં વિધિાનરે 
્યોગ્ય કપડાં, (3) પોતનાં લૂગડાં 
નાખિાં : વિધિાનરે કપડાં પહરેરાિિાં.

ભોં્ય (સ્તી.) જમીન (2) ભો્ય હૈણરે કરિું 
: જમીન ગા્યના છાણથી લીપી 
મુડદું નીચરે સુિડાિિું.

મૂઠી માટી (સ્તી.) મુઠ્ી માટી (2) મૂઠી 
માટી િાળિી : ઘોરમાં હાથ િડરે 
થોડી માટી નાખિી (3) માટી િાળિી 
: મુડદું દાટી દરેિું.

મૈણ (નપું.) મૈણં, મૃત્યુ, મરણ, મોત (2) 
મૈણપોક મૂકિી : મૃત્યુની જાણ સૌનરે 
થા્ય તરે માટરે મરનારનું નામ લઈ 
મોટરેથી પોક મૂકિી.

મોં િાળિું (કક્ર.) છરેડા કરી રોિું. (2) મોં 
છોડાબબું : રોતા છાના રાખિું 

વિહૉંમો (પું.) વિસામો (2) વિહોમો કરિો 
: સમશાન જિાના રસતામાં વન્યત 
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સથળરે વિસામો લરેિા ઠાઠડી નીચરે 
ઉતારિી.

સનોન (નપું.) સનાન. (2) સનોન કરાબબું 
: મુડદાનરે છરેલ્ી િાર નિરાિિું. (3) 
સનોન કરિું. મરનાર પાછળ 
પહરેરરેલ કપડરે નહાિું.

મૃત્યુ પાછળ કારજ/ખચ્પ

ઉજમણં (નપું.) જીિતિરો, જીિતાં 
જગવત્યું, મ્યા્ક પહરેલાં નાતનરે 
આંગણરે તરેડિી, સામૈ્યું કરિું અનરે 
નાત કરિાજ રે શીરો-દાળ-ભાતનું 
જમણ આપિું.

કળશ્યો (પું.) કાણ માટરે એક કદિસરે બધાં 
જ સગાં/િહાલાં બોલાિિાં, 
પરગણાંમાં નોતરંુ મોકલિું, શીરો-
દાળ-ભાત જમાડિાં.

કૉંણ (સ્તી.) કાંણ, મોકાણ, લોકાચાર 
લોકાઈ, ખરખરો. (2) કાંણરે જિું : 
કોઈના મૃત્યુ પાછળ ખરખરરે  જિું. 
(3) સાદી કાંણ : બાર કદિસ સુધી 
લોક ખરખરરે  આિરે. (4) કૉંણ 
સાચબબી : લોકાચાર આિનાર 
માણસોનરે શીરો-દાળ-ભાત 
જમાડિાં. (સગાં સાચિિાં, લાકડી 
પકડિી એમ પણ કહરેિા્ય છરે.)

કાવળ્યો (પું.) નજીકનાં સગાંનરે મરણના 
સમાચાર કહરેિા રૂખી / ઓરગણો 
મોકલિો. 

જગવત્યું (નપું.) જુઓ ઉજમણં. 

જીિતિરો  (પું.) જુઓ ઉજમણં. 

નાત (સ્તી.) જ્ાવતપંચ, (2) નાત કરિી. 
મરણ પાછળ નાત તરેડાિી જમણ 

આપિું. (3) નાતરે જિું, જ્ાવતપંચમાં 
જમિા જિું. (4) બારમું

પંડ (પું.) વપંડ (2) પંડ મૂકિો : મરનાર 
પાછળ ધાવમ્કક વિવધ કરિી. સુંિાળું 
કાિિું િગરેરરે  

પરભા (સ્તી.) પ્રભા, શોભા, બારમાના 
કદિસરે નાતનરે તરેડાિી પાંચ િાર 
જમણ આપિું. 

ફૂલ (નપું.) અવસથ (2) ફૂલ નાખિા જિું 
: સરાિિા જિું, શ્ાદ્ કરિા જિું 
(કાવત્કકી પૂવણ્કમાએ વસદ્પુર મુકામરે).

બારમું (નપું.) મરણ પાછળ બારમા 
કદિસરે ધાવમ્કક વિવધ સહ પંચનરે તરેડી 
જમાડિું 

માગણ (પું.) માગણ જાવતના લોક : (મૃત્યુ 
પાછળ કોઈ પણ કારજ કરા્ય તો 
‘માગણ’ જમાડિા પડરે.)

લોકાઈ (સ્તી.) જુઓ કૉંણ. (2) લોકાઈ 
આપિી : લોકાઈ પરેટરે દાન આપિું. 

લોકાચાર (પું.) જુઓ કૉંણ.

િરો (પું.) ખચ્ક કરિો (2) િરો કરિો : 
પરગણાની તમામ દવલત જાવતઓનરે 
જમાડિી. 

સુંિાળું (નપું.) મરનાર પાછળ ધાવમ્કક 
વિવધ કરાિિી, માથાના િાળ 
ઉતરાિિા. 

સરેખોન (નપું.) મરણ પાછળ નાત 
જમાડિી. 

સોક (પું.) શોક (2) શોક મરેલાિિો : 
બારમાના કદિસ પછી સગાંસંબંધી 
બોલાિી સારંુ જમણ કરી શોક દૂર 
કરિા ભરેગા મળી જમિું. (દારૂ-માંસ 
જમિાં)
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 અદબરેહરંુ એકરેમ નઈ (અધ્ક ગાંડુ ં
કશા્યમાં નહીં)

આગળ ઉછાળરે નરે પાછળ િરેણતો જા્ય. 

આજ રેણમાં ફૂચીએ તો આંસ્યો ભરા્ય 

આડા લાકડરે આડો િરેર 

આ્યાતા મળિા નઅ બરેહાડ્ા દળિા

આંધળું દળઅ કૂતરાં ખા્ય

ઉતર ઓલા મારો િારો 

ઉતા કરરે  આંબા ના પાકરે 

ઊઠ્ા એિા અળોતરા (ઉતાિળ કરિી.)

ઊભી ભેંસના હૂળા ભરિા (જૂઠુ ંબોલિું.)

ઊંટ અતું ઉકરેડરે ચઢું

ઊંટનું પાદ અધધકર્યાં જા્ય. (િાત 
સમજા્ય નહીં.)

એંઠાનો આંકડો ભારરે  

ઐડમગ સાદા પાણીએ ના ચિરે 

ઓજુ ંઐડ તો આખલું મૈડ (જ રેિા સાથરે 
તરેિા) 

ઓજુ ંતો તોરીલું હો્ય (જાવત ગુણ જા્ય 
નહીં) 

ઓજુ ંનઅ આખલું સરખા

કપાતરના કાંન લાંબા હો્ય 

કરમ િનાના કરશવન્યા, જોંની કુની જા્યરે, 
કરમમઅ લસ્યું ડોવળ્યું, તો જી 
ચ્યાંથી ખા્યેં.

કંથરેરમઅ આથ ઘાવલ્યરે તો કાંટા િાગઅ 

કાહ્ો િરેડ ચરેથરાં ફાડરે 

કંુિારી સોડીના ચરેટલા િર 

કૂતરંુ ખેંચરે ગૉંમ હામું, શ્યાળ ખેંચરે સરેમ 

હોમું 

કૂિરેલ કાગડાનરે કંખોડરે

કરેનારા કરેતા ભલા આપણ હાંભળતા 
ભલા 

કોળી ભઈનો કૂબો એક તૂટ્યો બીજો 
ઊભો 

કોળી ભઈનો કૂબો એક બરેઠો બીજો હુતો 

ખાખરાની ખલી હાકર ખાિા નેંહરી 

ખાતી િરેળા ખાલપું કાંમ કરતઅ ગરોળું 

ગાતર િનાની ગધરેડી નઅ વસધપરનું 
ભાડુ ં

ગામનો ગરોળો પરગામનો પંડ્ો 

ગા્ય િાળઅ એ ગોિાળ 

ગાલ ફાડ દાતણ નઅ ગાંડ ફાડ હગો 

ગાલ ફૂલા્યરે ભૂંગોળ ના િાગઅ 

ગાંડમઅ સાંણ નઈ નઅ રૉફ રાિણનો 

ગોળી પાણીઆરીએ નઅ લોટો પંચમઅ 
ફરરે  

ઘર ગારાનું નઅ મૈડ આખા મલકનો 

ઘરેલી નઅ ઘરેર ઘરેર હાહરાં 

ચકીની ચરકનઅ લાદ ના કરેિા્ય 

ચોખો રોટલો ચૉરઅ ખાિો 

ચો્યટાની ચાર નઅ આપણી બરે 

ચો્યટાની માનઅ ભાંડ પૈણરે 

જી િળ્ું તો ખીસડામઅ 

જી િળ્ું પણ માપ તો નહીં જ્યું 

જીભ ટૂકંી નઅ આથ લાંબા રાખિા 

જ રેટી ગાર ખાિા જા્ય નઅ ઊન મરેલી 
આિઅ. 

 કરેિતો (કરેત, કહરેિતો)
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ટકાની ડોસી િબુનું મૂંડામણ 

ટાિા પાંણીએ ખોહ જા્ય 

ટોઈલી પાણીએ કૂિો ના નરેઠઅ 

ઠાલીનઅ ઠઠારો બૌિ (ઠાલી રાંડ નઅ 
ઠઠારો બૌિ)

િૂિંાનો િગૂલો લાકડી મા્યવે િરેરઈ જા્ય 

િૂકંિ્યા બાિજી મરે િરહાિો તો કરે દકાળ 
પડશરે 

િરેડની સોડીનો કુણ ધણી 

િરેડનું સોકરંુ િરેખલરે રાજી

તરક કોઈનો ભઈ નઈ, િરેસા કોઈની બુન 
નઈ 

તલ અતો નઅ ટેંબરે િા્યો 

તૂટી ઈની બૂટી નઈ 

તરેલ જોિું તરેલની ધાર જોિી 

થા્ય તો સરેતી નકર ફજ રેતી 

દાધારંગું દિ બાળઅ નઅ જીિઅ ત્યાં 
હુદી ભિ બાળઅ 

દારૂ નઅ દરેિતા મલઅ તો ભડકો થા્ય 

દીિો લરેઈ કૂિરે પડિા જિું 

દૂધ કરતાં સાસ જાડી 

દરેખ્યા દરેિ નઅ પોંચી જાતરા 

દો્યડી બળઅ આંટ ના મરેલઅ

નાગા ઉપર ઉઘાડો પડઅ 

નાગાનઅ નાિું હંુ નરેચોિું હંુ 

નાગાના કુલરે બાિવળ્યો તો કરે સાં્યો થ્યો

નાગાની પાંનસરેરી હાતસરેરી 

નાજી રાંડનો બમણો િરો

નેંહાકર્યું નઅ પેંડાકર્યું હાચું ના બોલઅ 

પળરે મળી એ પદમણી 

પારકરે મુંિરે રોિું 

પારકરે રોટલરે જાડી કોર 

પૂનમરે પરમાણિું 

પેંધ્યો પરુણો નઅ લપકરે આ્યું િોર હરખાં 

પેંસરે મોર રવળ્યામણો 

પોતાની ઓહનો દીિો કરીએ તો્ય મરેસ 
તો પડઅ

પોદળામઅ પાટુ ં મારીએ તો, પગ 
બગડઅ નઅ પોવત્યું છ્ંટા્ય 

પોલ ભાળીનઅ પરેહી જિું 

ફઈનઅ મુસ્યો ના હો્ય 

ફઈનઅ મુસ્યો હોત તો કાકા કરેત

ફળફળતા પાંણીએ ઘર ના બળઅ 

ફાંફાંની ફૂઈ િાતો કરતાં મૂઈ 

બગાહંુ ખાતાં પતાહંુ મલ્યું 

બીબી આંણાં જોગ વમ્યાં ઘોર જોગ 

બુધાનું મા્યુું ઊંચુ

બુંધરે જાર બાજરી 

બૌિ ડા્યો બૌિ ખૈડા્ય 

ભગતડુ ંપરેઠરે ઘર િંઠરે, કબૂતર પરેઠરે કૂિો 

ભાજ્યું ગાડરે ઘાલિું 

ભાભો ભારમઅ િઉ લાજમઅ 

ભાળ્ા કૂલા નઅ પડ્ા ભૂલા 

ભીલની ભા્યારી નઈ તરકની અસનઈ 
નઈ 

ભૂસ્યો વમ્યોર આભલું તાકઅ 

ભૂંગવળ્યો જશના્યરે કરઅ નઅ જુતાના્ય 
કરઅ 

ભેંસનાં સેંગડાં ભેંસનઅ ભારરે  

ભોં્યના પડ્ા ભોં્ય ના રરે  

મનનું મરેલું નઅ લાકડાનું પોલું ખબર ના 
પડરે 
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મરતો્ય નથી નઅ માંચો મરેલતો નથી 

મા ખાતી’તી મઠ, બાપ ખાતો ડોડી; ઈનો 
છોરો ચડ્ો ઘોડી, તરે િાત રઅ 
થોડી.

મા મારકણી નઅ બાપ બૂહો

માગિો તો મીર લુંટિો તો ભંડાર 

માજી ચ્યમ સો તો કરે સોણાં થાપું સું 

માટીના દરેિ નઅ ચણોઠીની આંસ્યો 

મારીનઅ માંચડરે ચિાિો તો ઘર હામરે 
ગોળા નાખઅ

માંમાનું ઘર ચરેટલરે દીિો બળરે એટલરે 

વમ્યોર નઅ જમ હરખા 

મૂઈ ભેંસના મોટા ડોળા 

મરેતો મારરે્ય નઈ ભણાિરે્ય નઈ

મેંશ આંજ રે કાંણી દરેખતી ના થા્ય

મૈડ મલકુ જીનો કહ્યું હોલાનું

મોર નાચઅ તાણઅ પાસળ નાગો દરેખા્ય 

મોર મા્યયો ઈન્નું નખખોદ જજો, પણ મોર 
મ્યયો ઈનું હંુ 

મોરની થનથન ઈની મો્યડીઓ આગરેળ

રકિ્યાળા રિ મરેલો પણ હંૂિાળો સોડતો 
નથી

રામાપીર નઅ મળ્ા િરેડના િરેડ 

રાિવળ્યો રીસરે બળઅ તો ગધ્યાળાના 
કાન આંબળરે

રાંડ રંગીલી નઅ ભઈ ફઈબા

રંુગું તો જમનઅ િાલું 

રોતી’તી નઅ પી્યકર્યાં મળ્ાં

રોતું આિઅ મુિાની ખબરેર લાિઅ 

લાલો આલરે નઈ િાલો લરે નઈ 

લુંદાનું મા્યુું નરેચું

િઉ નાતરરે  જા્ય નરે, ધણી ગાડિો લઈ 
પાસળ જા્ય 

િઉ િરેતરઅ નઅ, હાહુ હમુ કરઅ 

િઉનું ઉઘાડુ ંહાહંુ િાંકઅ 

િણ ચોમાહરે મોર બોલિા

િણકોર િણરે હૂતર હેંડરે કહૂતર

િાતનાં િડાં નઅ ઘેંહની હંુિાવળ્યો કરિી 

િાધરી માટઅ ભેંસ ના મરા્ય 

િાસી િધઅ નઈ કુતિા ખા્ય નઈ 

િૈણાજીમઅ િાળ નઅ ઘરરેણાંમઅ 
ઘકડ્યાળ 

સરેઠ નમતું જોખો તો કરે પરેિીએ પરેહિા કુણ 
દરેસઅ 

સરેનમો કદી સઈદ ના થા્ય 

સરેલડી ભરેળી એરંડી વપલા્ય 

હપાડા િના હગઈ ના થા્ય 

હપાતર હગા હારંુ િાંચઅ 

હલરે જાર બાજરી, હલરે કોઠીએ જાર 

હાંકડા ઘરમઅ હાંબરેલા બિ 

હાકડ્યાનું અહિું નઅ દરેડકાનો જીિ જા્ય 

હાથી ખા્ય મસ, હગરે્ય મસ 

હાહુ મટી િઉં થિું 

હુના હાલ્ાં ફાડિાં

હંુસીલી િઉનો રૂકડ્યો ધણી 

હેંડતા બળકદ્યા નઅ આર ઘોંચિી 

હો તાિકડ્યરે તાંહણં ના થા્ય 

હૉંજના પરુણા િાહુ રઈ જાં્ય 

હૉંહો મા્યવે િાઘ ના થિા્ય

હૉંહો વશકારરે  આ્યો તો કૂતરો મુતરાંણો 
થ્યો.
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 અડધા શકનરે (તૂત્ક જ)

અમળાટ કરિો (કરસાઈ જિું)

અહાડરે આભલું તાકિું (સમ્ય આિરે કામ 
ના કરિું)

અળા કાિિા (સહકાર આપિો)

આકડરે મધ હોિું (સરળ હોિું) 

આડુ ંલાકડુ ંઘાલિું (સારી િાતનરે બગાડી 
નાખિી) 

આડો હાથ દરેિો (રોકિું) 

આથના પોલા (ખચા્કળ હોિું, ઉડાઉ હોિું) 

આથીના ભોલમઅ સીિડઈ લરેિું (સજા 
કરિી, ધમકી આપિી)

આંધળી ચાકરણ જ રેિું (બરે બાજુ બોલનાર) 

આંબલી ખાઈ જિી (ખોટા ગુસસરે થિું) 

આંબલી હોિું (ગુસસાિાળું હોિું) 

આંબા કરે ત્યાં આકડા્ય ના હો્ય (જુઠ્ા 
હોિું)

આંસ મચકાિિી (ઇશારો કરિો)

આંસરે ના હમાિું (અણગમતા હોિું)

આંસ્ય ખરી્યાં પડિા (દુશમનાિટ થિી)

આંસ્યોના આંધળા (ધ્યાનરે ના લરેિું)

ઉંબાડુ ંચાંપબું (િરેરઝરેર કરાિિાં) 

ઉલાવળ્યો કરિો (વિખરેરી નાખિું) 

ઉસી ઉધારા કરિા (ખૂબ કરકસર કરિી) 

ઊભા નરેવળ્યરે નાહિું (સાનભાન ખોિું) 

ઊભા ભાલરે જિું (છતરે પવતએ બીજ રે 
જિું) 

ઊભા હંુકાિું (વચંતા કરિી) 

ઊભી ભેંસના હૂળા ભરિા (તદ્દન જૂઠ 

ચલાિિું) 

ઊંચી જિું (ઇચછા ના રહરેિી)

એંટમઅ રાખિું (્યાદ રાખિું, બદલો 
લરેિા) 

એંઠા હાથરે કૂતરંુ ન મારિું (કંજૂસ, ટૂકંા 
હાથનો) 

એંઠી ગાંડરે આિિું (સમજ્યા વિના બોલિું) 

ઑંડરે ઑંસ્યો હોિી (ધ્યાનરે ન લરેિું, કાળજી 
ના લરેિી)

ઑંસ્યોના ઉલાળા કરિા (ભરમાિિું)

ઑંસ્યોમઅ કૂકડા પાદિા (સાચી િાત ના 
સમજિી)

ઑંસ્યોમઅ મોર નાચિા (કુકટલતાથી 
આનંદ માણિો) 

ઑળ પાડિો (કામ કરી આપિું, વ્યિસથા 
કરિી)

કરમના કાઠા (બદનસીબ) 

કળા કરી જિી (છરેતરિું) 

કંથરેરનું જાળું હોિું (પ્રવતકાર કરરે  તરેિું 
હોિું) 

કંથરેરનો કાંટો હોિું (શવકતશાળી હોિું) 

કંથરેરમઅ હાથ ના નાખિો (હાથરે કરી 
મુસીબત ના િહોરિી)

કાછડી છૂટો (ચકરત્હીન) 

કાતરીઓ ખાિી (ગુસસાથી જોિું) 

કાતરીઓ મારિી (ગુસસાથી જોિું)

કાહ જા્ય (વતરસકાર કરિો) 

કાળજાનો કટકો (ખૂબ હરેત હોિું)

કૂકડીનું મોિુ ં િરેખલરે (થોડામાં સંતોષ 

રૂકઢપ્ર્યોગો
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માનનાર) 

કૂચા કાિિા (સાચું બોલિું) 

કૂચા િાળિા (નભાિી લરેિું) 

કૂતરાં િાંદકર્યાં કરિાં (દાંવત્યાં કરિાં, 
સરખો જિાબ ન આપિો) 

કૂલા ખંચરેરિા (સહકાર ન આપિો) 

કૈડી ખાિું (સંબંધોનો અંત લાિિો) 

કોઠીના કાણાં હોિું (ગરીબ હોિું) 

કોડાફાડ (કુહાડાના ઘા જ રેિું) 

ખલી ભોર ભરી જઈ (અપશુકન થિાં)

ખાટલાનો મોળો (ઓછો આિકાર દરેનાર) 

ખાટલરે ખોડ (િધારરે  મોટી ભૂલ હોિી) 

ખાટલરે તાણી બાંધિું (ગંદી ગાળો દરેિી) 

ખાટલરે પડિું (બીમાર હોિું) 

ખાટલરે મોટી ખોડ ત્ણ પા્યા નઈ (મોં 
માથા વિનાનું)

ખાંચો પાડિો (ભૂલો જોિી)

ખૂવણ્યરે ગોળ ચોપડિો (ખોટી લાલચ 
આપિી) 

ખૂણરે બરેસી ખાિું (સાચું ના કહરેિું) 

ખૂણો પાળિો (સંતાતા રહરેિું) 

ખોળો ખાલી કરિો (જતા રહરેિું)

ગધાડાનરે તાિ આિિો (ગુસસો આિરે તરેિું 
કરિું)

ગધાડી પર અંબાડી મરેલિી (્યોગ્ય ન 
થિું)

ગાડિા ભરી મરેલિા (કટાક્માં સુખી 
હોિું) 

ગાડિરે ઘી પીરસિું (ખૂબ ખચ્ક કરિો) 

ગાંડ િની લોટી (ગમરે તરે બાજુ િળી 

પડનાર-અડિો) 

ગાંમ ગધરેડરે ચડાબબું (િાત ફરેલાિી દરેિી) 

ગુંજાનો કાંણો (ગરીબ હોિું - ઉડાઉ હોિું) 

ગુંજામઅ આથ ના ઘાલિો (કંજૂસ હોિું) 

ગુંજામથી આથ ના કાિિો (ખોટી ડફંાસ 
હાંકિી) 

ગુંવજ્યું મૂકિું (મમરો મૂકિો - ટાપસી 
પૂરિી) 

ગૂંગંદો (મનનો મરેલો) 

ગૈણં નાખિું (આબરૂ સાચિિી) 

ગોટલામઅ હુકઈ જિું (મનની મનમાં 
રહી જિી) 

ગોદરે ગોદરે આંસ્ય કાિિી (ધીમરે ધીમરે 
િધારરે  નુકસાન પહોંચાડિું) 

ગોદરે ગોદરે ખો કાિિી (થોડુ ં થોડુ ં કરી 
િધારરે  નુકસાન પહોંચાડિું) 

ગોફણનઅ ગોળા કૂિામઅ નાખિા 
(વનરાંતરે જીિિું, હા્યિો્ય છોડી 
દરેિી)

ઘર માંડિું (લગ્નગ્ંવથથી જોડાિું) 

ઘર હાચબબું (ચૂપ રહરેિું) 

ઘરમઅ અિાર આથનો ફરિો (ગરીબ 
હોિું) 

ઘરમઅ ઘોલું ઘાલિું (કંકાસ કરિો) 

ઘૂંચ પરુણો કરિો (પરરેશાન કરિું) 

ઘૈણ ઘરેલો (કામ િખતરે છટકી જનાર) 

ઘૈણ લાગિું (ખરાબ સમ્ય હોિો) 

ચબૂતરંુ્ય ચણી જા્ય એિું (નફફટ હોિું) 

ચાિા થિું (જાહરેર થિું, ઓળખાઈ જિું) 

ચાિા ભાલરે જિું (હ્યાત પવતનરે છોડી 
બીજ રે જિું, જાહરેરમાં કામ કરિું.) 
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ચીપ દરેિી (કહ્ામાં રહરેિું) 

ચીરંુ આિિું (કડિાશ પરેદા થિી, ભૂલ 
થિી) 

ચૂંટી લરેિું (બરેકફકર થઈ જિું) 

ચેંથરાં ફાડિાં (હિાવત્યાં મારિાં) 

ચરેટલા શરેરરે  મણ થા્ય (ખબર પડિી) 

ચોખા મરેલિા (સનમાન કરિું - આદર 
કરિો) 

જમ જાગિો (ખરાબ થિું) 

જમ પેંધા પડિા (સતત નુકસાન થિું) 

જમનઅ રૂંગુ િાલું (બૂરા લોકોનરે કોઈનું 
દુ:ખ જોઈ આનંદ થા્ય) 

જમના મોિરે બોલિું (ખરાબ બોલિું) 

જલમ બળ્ાં (જનમથી દુ:ખી હોિું) 

જલમપતરી જોિી (શરૂઆતથી ચકાસણી 
કરિી) 

જલમારો કાિિો (જ રેમતરેમ વજદંગી પૂરી 
કરિી) 

જાગતા મૂતરિું (અજાણ્યા હોિાનો દંભ 
કરિો) 

જાત તોડિી (ખૂબ મહરેનત કરિી) 

જોગણી ભરખરે (નાશ ઇચછિો) 

ઝાકવળ્યાં લરેિા (સામરે થિું, બાથ ભીડિી)

ટકટકારો કરિો (કકળાટ કરિો)

ટકો લો, મનઅ ગણો (જબરજસતી માથરે 
પડિું)

ટહકા કરિા (દુ:ખ રડિું) 

ટકંારામ થિા (ભૂખરે મરિું)

ટરેકો પૂરિો (મદદ કરિી) 

ઠાઠડી ભાગિી (ભૂંડુ ંઇચછિું) 

ઠાઠડી ભરેળા થિું (ખૂબ સહન કરિું) 

ઠારીનરે ખાિું (વનરાંતરે જીિિું) 

ઠાલી ડુખંરાજી (ખોટી તુમાખી કરિી) 

ઠૂહં નરેહરિી (ખૂબ થાકી જિું) 

ઠૂહં મારિી (ખોટી ડફંાસ હાંકિી) 

ડાફરેર મારિી (આડુઅંિળું જોિું) 

ડાહકાં નાખિું (દાંવત્યાં કરિાં) 

ડાહકોર પડિી (બરેહોશ થઈ જિું)

ડિૂો ખઈ દાડા કાિિા (જ રે તરે વસથવતમાં 
આનંદમાં રહરેિું) 

ડેંકલી લોઈ હોિું (અહંકાર હોિો, ્યુિાની 
હોિી)

ડોડિો િધી જિો (ખૂબ બોલિું) 

ડોડિો હલાબબો (જીભ ચલાિિી) 

ડોળા ડુખંરાબબા (ડરાિિું, ધમકી 
આપિી)

ડોળામઅ મરચું પડિું (સારંુ સહન ન 
થિું) 

િપચી પડિું (ફરી જિું) 

િેંચણ મારી (નકફકરાઈ દરેખાડિી) 

તકર્યા તાંદળા જુદા કરિા (સાચું કહી 
દરેિું) 

તકર્યો ના તોડિો (કામ ના કરિું) 

તાણ કરિી (આગ્હ કરિો) 

તાબરો ચિાબબો (અબોલાં લરેિાં) 

તાર ના તોડરે એિું (આળસું) 

તાિડો કાિિો (નક્ામી ચચા્કઓ કરિી) 

તાંણો માંડિો (માંડીનરે િાત કરિી)

તૈણાની તોલરે ના હોિું (કકંમત ન હોિી, 
આબરૂ ન હોિી) 
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તૈણાનું તૂત કરિું (પેંસાનું પારરેિું કરિું) 
(નાની િાતનરે મોટી કરિી) 

તૈણં ના તોડિું (તરણં ના તોડિું, મહરેનત 
ન કરિી) 

થન થન થિું (ઉતસાહ દરેખાડિો) 

દાણો પાંણી ખૂટિા (સંબંધ પૂરો થિો) 

દાધારંગું હોિું (અધિગું હોિું) 

દારૂ નઅ દરેતિા ભરેગા થિા (સરખરેસરખા 
મળ્ા) 

દાંડનો દરેિ ના પાકઅ (િડ એિા ટરેટા) 

દાંત્યા કરિા (સરખો જિાબ ન આપિો) 

દૂિા બારમું (ખટરાગ હોિો) 

દોરાની ગૂંચ િણકોર ઉચરેલરે (િણકર 
સારો માગ્ક બતાિરે) 

દોરો બાંધિો (સંબંધ બાંધિો) 

નાક ના હોિું (આબરૂ વિનાના હોિું) 

નાકલીટી તાંણિી (શરણરે થઈ જિું) 

નાક િાિિું (આબરૂ લરેિી) 

નાકરે નાથ નાખિી (િશમાં કરી લરેિું) 

નાડુ ં બાંધિું (સંબંધ બાંધિો - ગાિ 
વમત્તા હોિી)

પટ્ટા ખરેલિા (સામરે થિું - ચાલબાજી 
કરિી) 

પવલતીમઅ પથરો નાખિો (ખોટી 
વ્યવકતનરે છ્ંછરેડિી)

પંનર ઑંની કરિી (આબરૂ લરેિી)

પાટુ ંમારિું (નુકસાન પહોંચાડિું)

પાડાખાર હોિો (ખૂબ દુશમની હોિી) 

પાડાની મા પાસળ હોિી (ખરી મુસીબત 
બાકી હોિી) 

પાંદડરે પાણી પાિું (ખૂબ હરેરાન કરિું)

પૂછ ગંધ લરેિી (ખણખોદ કરિી) 

પૂળા નાખિા (મદદ કરિી) 

પૂળામઅ દરેિતા મરેલિો (સંબંધનો અંત 
આણિો) 

પૂંસળી પગ િચી ઘાલિી (ગરીબડા થઈ 
જિું.)

પરેટ ના આલિું (ખુલ્ા ન પડિું) 

પરેટમઅ દાટિું (િાત છુપાિિી)

પરેટ િગોબબું (આબરૂ કાિિી) 

પરેટ િળગિું (વચંતા કરિી) 

પરે્યા્ક લૂગડરે પલાણિું (તૂત્ક જ તૈ્યાર થઈ 
જિું) 

પેંસાનું પારરેિું (િાતનું િતરેસર કરિું) 

પોવત્યામઅ મૂતરિું (જાણીજોઈનરે 
છુપાિિું) 

પોન્યોમઅ ન આિિું (સરખા ન ઊતરિું) 

ફદકરે ચિિું (ઉતસાહી થિું) 

ફરતો ફાગણ આબબો (સુખદુઃખ આિિું) 

ફળફળ ફોદા કરિા (િાતા ઉડાિી દરેિી) 

ફાચરાં ફાડિાં (કડગં હાંકિી) 

ફાચોર મારિી (કામ ન થિા દરેિું)

ફાંટમઅ લરેિું (પક્માં લરેિું, રક્ણ આપિું)

ફુલરેકંુ કાિિું (આબરૂ લરેિી) 

ફૂફાડરે િાઘ (િાતોમાં જ બહાદુર હોિું) 

ફૂલીનરે ફાળકો થિું (ખોટો આનંદ 
દરેખાડિો)

ફૂસીનો ટોપલો આલિો (બદનામ કરિું) 

ફેંચી લરેિું (ધમકી આપિી) 

ફોરા ભાળિું (કમજોર સમજિું) 
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ફોલ્ો ફોડિો (િાત જાહરેર કરી દરેિી) 

બટકબોલું (ચાંપલું, િાચાળ) 

બાબરી ઉતરાબબી (બાધા પૂરી કરિી) 

બા્યડીના કામના ના રરેિું (ખૂબ થાકી 
જિું) 

બા્યણ જ રેિું (જલદી ગુસસરે થા્ય તરેિું) 

બા્યણં બતાબબું (કાિી મૂકિું) 

બારંુ ના રરેિું (ચારરેબાજુથી ભીંસમાં 
આિિું) 

બાલાસ રાખિી (ધ્યાન રાખિું, આબરૂ 
રાખિી) 

બાિવન્યામઅ પડિા જ રેિું (અપમાવનત 
થિું) 

બુકદ્યાળ હોિું (કમનસીબ હોિું)

ભટભટાઈનરે રહરેિું (ગુસસો દાબી રાખિો) 

ભડચરેલી ભેંસ જ રેિું (રૂમલા્યરેલું, ડાફરેરરે  
ચિરેલું)

ભરમાંડ રચાઈ જિું (ઝઘડો થિો)

ભલાભઈની વપ્રત (નાજુક સંબંધ)

ભંઠ ભરાિા (પરરેશાન થિું) 

ભાની હોડરે જિું (ખૂબ દૂર જિું) 

ભારરેલું હોિું (મનમાં સંઘરી રાખિું) 

ભાંખરી જ રેિડા થિું (ઉંમરલા્યક થિું) 

ભૂ પાિું (હરાિી દરેિું)

ભૂંગોળ ફંૂકિી (બધાંનરે જાણ કરી દરેિી) 

ભેંત ભૂલિી (નાસમજ હોિું) 

ભેંતરે ભટકાિું (સાચરે રસતરે ના જિું) 

ભેંસના સેંગડરે માથું ઘાલિું (ખોટુ ં કામ 
હાથમાં લરેિું) 

ભૈઠિનું (અસંસકારી) 

ભોડાકૂટ કરિી (કકળાટ કરિો) 

ભોથાં શરેકિાં (ખૂબ મહરેનત કરિી) 

ભોથાંમાં મરેઠુ ંભરિું (બૂરંુ તાકિું) 

મણના સસરેર કરિા (ખૂબ માર મારિો) 

મરતાનઅ મરેર ના કહરેિું (કોઈનરે્ય 
નુકસાન ન પહોંચાડિું) 

માથામઅ ગજ ઘાલિા (બહાદુરી બકિી) 

મુંિા મઅ માસ્યો જિી (ખૂબ ગરીબ 
હોિું) 

મૂતરી જિું (ડરી જિું) 

મૂતરરે  દીિા થિા (પોતાની િાત મનાિિી)

મરેરા્યું કાિિું (ફજ રેતો કરિો) 

મેંણ થઈ રરેિું (ભળી જિું) 

મેંસના આલિા (અપ્યશ આપિો)

મોર ઉડાડી મૂકિા (માથરે ન રાખિું) 

મોર બોલિા (ડરી જિું) 

મોર મારિો (ઉતારી પાડિું)

મોંફાડ (બરેફામ) 

મોં ફાડિું (િધારરે  માગિું) 

રિ લાગિી (રટણ કરિું, પ્રરેમ થઈ જિો) 

રણમઅ રાખિા (અધિચચરે છોડી જિું) 

રહોળ િાળિું (નાશ કરિો) 

રાતું ચણોઠી જ રેિું (તંદુરસત) 

રાિણ કાિિો (ફજ રેતી કરિી) 

રાંિિું્ય ખેંચી જિું (બધું લૂંટી લરેિું) 

રરેડો લાગિો (નરેડો લાગિો, પ્રરેમ થઈ 
જિો) 

રેંડા જ રેિું (ખૂબ સારંુ) 

રોટલરે રાબ િળગિી (ખૂબ સુખી થિું) 

રોળ કમાિી (કમાણી કરિી) 
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રોળ િાળિું (નુકસાન કરિું)

લખણં લરેિું (ફારગતી કરિી, છૂટાછરેડા 
લરેિા) 

લખમીનાં લાડ (પૈસાદારની તરફદારી 
કરિી) 

લમણં િાળિું (ધ્યાન રાખિું, ખબરઅંતર 
પૂછતા રહરેિું) 

લમણરે લખા્યું (માથરે પડ્ું) 

લહ લહ થિું (થાકી જિું) 

લંકામાં જિું (ગમરે ત્યાં જિાની તૈ્યારી 
રાખિી)

લાખ નોરા કરિા (વિનંતી કરિી) 

લાખરેણા હોિું (આબરૂદાર હોિું) 

લારા ચાિિા (ગુસસરે થિું) 

લાળ પાડિી (ખુશામત કરિી) 

લાંભુ માથરે આબબું (મુસીબત માથરે પડિી) 

લુંકડ્યાના ગોર (ચોરનો ભાઈ ઘંટીચોર) 

લુંકડ્યાના હાળા (હલકા હોિું) 

લુંદાનું લરેટિું (મફતનું ખાનાર) 

લૂંડાપા કરિા (ગુલામી કરિી) 

લરે લેંબુડાં કરિાં (અસફળ પ્ર્યતન કરિો) 

લેંબુડાં લરેિરાબબાં (પરરેશાન કરિું) 

િગડાના િરેઝું (સમજણ વિનાના હોિું)

િનું િનું કરિું (િરેરવિખરેર થિું)

િાિી િાિીનઅ ખાિું (કંગાળ હોિું) 

િરેતર િંઠ્ું (પોતાનાં િરેરી થ્યાં) 

િૈણ િનું (આબરૂ વિનાનું) 

િૈણાજી કરિી (ખોટો ડોળ કરિો, 
િરણાગીિરેડા કરિા) 

સકન પાળિા (બોલરેલું પાળિું) 

સઠ્ીનું ધાિણ નરેહરી જિું (ખૂબ મારિું) 

સાતીમઅ તાપણં હાચબબુ (િરેર ્યાદ 
રાખિું) 

સાતીમઅ તાપણં હારંુ નઈ (િરેરઝરેર ્યાદ 
ન રાખિાં) 

સીરામઅ જી રરેડિું (ખૂબ સરેિા કરિી) 

સેંકણી તોલરે (કાંઈ કકંમત ન હોિી) 

સેંકણી લરેિી (ધ્યાનમાં લરેિું) 

સેંણી મરેલિી (સંબંધ કાપી નાખિો) 

સૉંટો-પાણી લરેિાં (નશો કરિો) 

હુના હાલ્ા ફાડિા (ગપપાં મારિાં)

હુળા ભરિા (બૂરંુ તાકિું) 

હંુસી કપાવળ્યો (નસીબનો બવળ્યો) 

હો મણ મેંઠુ ં ખાઈ મરિું (ખૂબ લાંબું 
જીિિું)

હોલાની પઠ્મ ફરુરુ (ડરીનરે ભાગી જિું) 

હો હો કહ્યરે રાખિું (ખૂબ સરેિા કરિી)

હોળ હંડુ ંકમાિું (ખૂબ ધન કમાિું) 

હોળા્યા જ રેિું (નક્ામો)
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 અ

અકલીઝકલી (સામાન્ય, કાંઈ નહીં) 

અન્યાડીબન્યાડી (નકામું, તોફાની) 

અલાબલા (પાપવનિારણ કરિું) 

અસનઈબસનઈ (મશકરી) 

અસ્યાઅસ્ય (હસાહસ) 

અં

અંબાડીબંબાડી (અંબાડી) 

આ

આકડોબાકડો (આકડો) 
આઘુંપાસું (ફરેરફાર) 
આઘોપાસો (દૂર, આઘા જિું) 
આડુઅંિળું (ખોટુ,ં ખોટી જગ્યાએ)
આડુબંાડુ ં(જાડુ ંલાકડુ)ં
આડોબાડો (દંડો, ધોકો)
આદાપાદ (ખૂબ િધારરે ) 
આફરોબાફરો (કરસાઈ જિું) 
આ્યોજ્યો (આવ્યો-ગ્યો)
આરીકારી (દિાદારૂ)
આલોમાલો (ગમરે તરેિો) 

ઈ

ઈશ્વરબીશ્વર (ઈશ્વર) 

ઈહબીહ (ઈસ) 

ઊ

ઊનુંબુંનું (ગરમ હોિું)

ઊંચરેનેંચરે (ઊંચરેનીચરે)

ઊંટબૂંટ (ઊંટ)

એ

એકીબરેકી (એક-બરે)

એકોબરેકો (એકો)

એંઠુજૂંઠુ ં(એંઠુ)ં

ઓ

ઓજુબોજુ (િણાટ) 

ઑડબોડ (ડોક) 

ઑંબોબૉંબો (આંબો)

ઑંહંુબૉંહંુ (આંસુ) 

ક

કટકબટક (થોડુકં જમિું) 

કટકોબટકો (કટકા જ રેટલું) 

કબીરોબબીરો (એકાદ માટીનું પાત્)

કંકાહબંકાહ (કંકાસ જ રેિું)  

કાગોબાગો (કાગડા જ રેિું પંખી) 

કાટબાટ (કાટ જ રેિું) 

કારજુબંારજુ ં(કહંમત હોિી) 

કારંુધોળું (કાળું કામ, ખરાબ કા્ય્ક) 

કારંુબારંુ (કાળાશ જ રેિું) 

કારંુમરેશ (ખૂબ કાળું) 

કાવળ્યોબાકર્યો (કોઈ એકાદ જણ) 

કાંકરોબાંકરો (કાંકરા જ રેિું) 

કાંણંબાણં (કાણા જ રેિું) 

કાંહોબાંહો (કસો જ રેિું, દોરડા જ રેિું)

કીધુંબીધું (કહરેિું) 

કરેતબરેત (કહરેિત જ રેિું) 

કોડીબોડી (નગણ્ય જ રેિું) 

બોલતાં બરેિડાતા શબદ
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કોરંુબોરંુ (કોરા જ રેિું)

નોંધ : ‘ક’ અક્રથી શરૂ થતા કરે બરેિડાતા 
શબદ સાથરે ‘બ’ જોડા્ય છરે; પરંતુ 
અન્ય અક્ર જોડાતાં શબદની ઘટ્ટતા 
િધી જા્ય છરે. દા.ત. કારંુ મરેશ - ખૂબ 
કાળું

ખ

ખજૂરાબજૂરા (જીિાત જ રેિું) 

ખણખોદ (શોધખોળ) 

ખરંુખોટુ ં(ગમરે તરેમ બોલિું)

ખાટલોબાટલો (ખાટલો) 

ખાટુચંૈડ (ખૂબ ખાટુ)ં 

ખાટુબંાટુ ં(ઓછી ખટાશિાળું) 

ખાધુંપીધું (આનંદ ક્યયો) 

ખારંુમોરંુ (અધકચરંુ, સહરેજ ખારંુ) 

ખારોબારો (ખારંુ કરિું) 

ખાલીપીલી (અથ્ક િગરનું) 

ખાલીબાલી (ખાલી હોિું) 

ખાંડુબંાંડુ ં(તલિાર જ રેિું)

ખાંણબાણ (ખાણ જ રેિું)

ખેંપડબેંપટ (પાતળા હોિું) 

ખૈડાિુંબૈડાિું (બગડિું) 

ખૈંડખૂં (િારરેિારરે  ખાંસી ખાિી)

ખોટબોટ (પથરા જ રેિું) 

ખોટ્ટ ુબંોટ્ટ ુ ં(થોડુકં ખોટુ ંહોિું) 

ખોધુંબોધુ (સડરેલા મોટા લાકડા જ રેિું)

ખૉંવણ્યોબોંવણ્યા (ખાવણ્યા જ રેિું)

ગ

ગધરેડુબંધરેડુ ં (ગધરેડા જ રેિું કોઈ જાનિર 

હોિું) 

ગહારોબહારો (આિનજાિન હોિી) 

ગા્યબા્ય (ગા્ય જ રેિું પ્રાણી હોિું) 

ગાંડુબંાંડુ ં(ગાંડપણ હોિું)

ગુચપુચ (ચૂપચાપ) 

ગુણગુણ (ગુણ [થરેલો] જ રેિું, ગણગણાટ 
જ રેિું) 

ગુસપુસ (ખાનગી) 

ઘ

ઘચાઘચચ (સખત રીતરે) 

ઘરબર (ઘર હોિું) 

ઘૂવણ્યોબૂવણ્યો (ઘડા જ રેિું હોિું)

ચ

ચણભણ (ગણગણાટ) 

ચણ્યાબણ્યા (ચણા જ રેિું કંઈક) 

ચારોબારો (ઘાસ જ રેિું) 

ચાંચબાંચ (ચાંચ) 

ચૂંકબૂંક (ચૂંક જ રેિું - પરેટમાં ચૂંક આિિી) 

ચૈડચૂં (અિાજ) 

જ

જપોબપો (શાંત કરિા) 

જમબમ (જમ) 

જરાતરા (થોડુકં) 

જાડુપંાડુ ં(જાડા હોિું) 

જારબાર (જુિાર) 

જીરંુબીરંુ (જીરંુ) 

જોટુબંોટુ ં(ભેંસ જ રેિું હોિું) 

જોડાજોડ (સાથરે હોિું) 

જોિુંબોિું (જોિું) 
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ઝ

ઝટપટ (ઝડપથી ઉતાિળથી)

ઝૂડાઝૂડ (મારિું)

ઝૂંટાઝૂંટ (ખેંચતાણ કરિી)

ઝૈડઝુ (ખેંચાતાણી) 

ઝૈડબૈડ (ઝૈડ-ઝરડાં) 

ઝોડબોડ (ભૂતપલીત) 

ટ

ટકટકારો (બોલચાલ કરિી) 

ટકોબકો (ટકો-માથું મૂંડાિિું) 

ટપબપ (સાધન) 

ટાિુઊંનું (નિશરેકંુ) 

ટચુકંુબુચકંુ (ટચૂકંુ કરિું) 

ટૂકંુંબૂંકંુ (ટૂકંું હોિું) 

ટૈંડટૂ ં(મૃત્યુ પામિું) 

ટૈંડપૈડ (ગુસસો કરિો) 

ટોકારરેબોકારરે  (ટોચરે) 

ટોલુંબોલું (ટકો મૂંડન) 

ટોળટપપું (ખોટી િાતચીત) 

ટોળીબોળી (ટોળી) 

ઠ

ઠકઠક (અિાજ) 

ઠગબગ (છરેતરનાર, ઠગ) 

ઠગિુંબગિું (છરેતરિું) 

ઠગારોબગારો (ઠગ) 

ઠાગાઠ્ૈયા (આનાકાની) 

ઠામબામ (સથળ) 

ઠૂહંોબૂંહો (મુક્ો) 

ઠરેરઠરેકાણં (વનિાસ) 

ઠડૈઠુ ં(શાંત થઈ જિું) 

ઠોકમઠોક (ગપપું મારિું) 

ડ

ડબોબબો (ડબબો) 

ડરબર (બીક)

ડાગોબાગો (ડાઘ)

ડાચુંબાચું (મોિુ)ં 

ડાંહબાંહ (મચછર - ડાંસ) 

ડાંહોબાંહો (પીિું) 

ડિૂોબૂિો (ડિૂો) 

ડૂગંુંબૂંગું (ઊંબાડુ)ં 

ડરેકંુબરેકંુ (લાકડાનું ખોધું) 

ડોહોબોહો (ડોસો) 

ઢ

િગબગ (િગલો) 

િગરાબગરા (કૂલા) 

િમિોલ (ફૂલરેલું) 

િરેખલોબરેખલો (પથરો) 

િરેપુંબરેપું (િરેફંુ) 

િરેફાંબરેફાં (િરેફાં) 

િરેબરાંબરેબરાં (િરેબરાં)

િેંડાબેંડા (િરેડાં)

ત

તકલીબકલી (તકલી)

તરાકબરાક (ત્ાક)

તાજુમંાજુ ં(તાજુ)ં 

તાડબાડ (તાડ) 

તારબાર (તાર, દોરો) 
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તૂટિુંબૂટિું (તૂટિું) 

તરેડિુંબરેડિું (નોતરિું)

તૅંડરેબરેડરે (કકનારરે )

તૈણંબૈણં (તરણં) 

તોડફોડ (તોડિું) 

તોડિુંબોડિું (તોડિું) 

તોરબોર (ગુસસો) 

થ

થનથન (આનંકદત) 

થાકબાક (થાકિું) 

થરેકબરેક (થરેકિું, કૂદિું) 

થોડુબંોડુ ં(થોડુકં) 

દ

દાઝિુંબાઝિું (દાઝિું) 

દાડોબાડો (કદિસ) 

દોડબોડ (દોડિું) 

ધ

ધકોબકો (ધક્ો) 

ધજાબજા (ધજા) 

ધનધન (ધન્યિાદ) 

ધનબન (ધન) 

ધમાધમ (ગરબડ, મારામારી) 

ધાંણાબાંણા (ધાણા) 

ધાંનબાંન (ધાન) 

ધોકોબોકો (ધોકો) 

ધોળુંકાળું (ખરાબ) 

ન

નઈડાંબઈંડા (બાળકો) 

નવળ્યુંબવળ્યું (નવળ્યું) 

નાકંુબાકંુ (નાકંુ) 

નાગાંપૂંગા (નાગા) 

નાગોબાગો (નાગો) 

નાણંબાણં (નાણં) 

નાતોબાતો (સંબંધ) 

નાહભાજ (નાસિું) 

નાહોબાહો (નાહિું) 

નરેજાબરેજા (નરેજા) 

નરેનુંમોટુ ં(નાનું) 

નરેવળ્યુંબરેવળ્યું (નરેવળ્યું) 

નૈડબૈડ (નૈડ)

પ

પગબગ (પગ) 

પટપટ (અિાજ) 

પાદાપાદી (પૂછપરછ) 

પાલીબાલી (નિરા થિું, પ્યાલી) 

પાહણબાહણ (પાસરે) 

પીળુંપચચ (ખૂબ પીળું) 

પૂળાબૂળા (પૂળા) 

પોપટબોપટ (પોપટ) 

ફ

ફગફગ (ઊડતું, િધારરે  હોિું) 

ફળફળ ફોદા (નક્ામું થિું) 

ફાગબાગ (આનંદ કરિો)

ફાવળ્યુંબાવળ્યું (ફાવળ્યું) 

ફાંકંુબાકંુ (કાણં) 

ફાંકોબાંકો (ફાંકો) 

ફાંડુબંાંડુ ં(કાણં, ફાંડુ)ં 
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ફૂલબૂલ (ફૂલ) 

ફૂલરેલુંબૂલરેલું (ખૂબ જાડુ)ં

ફરેરોબરેરો (ફરેરો)

ફેંદોબેંદો (ફેંદિું-શોધિું)

ફોદાબોદા (ફોદા)

ફોરંુફટ્ટ (હલકંુ) 

ફોરંુબોરંુ (છાંટા-િરસાદના) 

બ

બળ્ોઝળ્ો (થાકરેલો) 

બાકંુિાકંુ (કાણં, બાકોરંુ) 

બાડપુાડ ુ(બાડ,ુ દોકિ્યું) 

બુંગુંિુંગું (બુંગું - લાકડાનું ખોધું) 

બરેડુિંરેડુ ં(બરેડુ)ં 

બૈડબુહ (તૂટી જા્ય તરેિું બરડ)

બોલબોલ (બબડાટ - બોલિું) 

બોલાચાલી (બોલચાલ, ઝઘડો)

બોળુંબટ્ટ (બોળું) 

ભ

ભમભમાટ (ઝડપથી) 

ભમરોબમરો (ભમરો) 

ભાજ્યોિાજ્યો (ભાગીદાર, ભાવગ્યો) 

ભાંડિુાંડ ુ(પરેટ)

ભાંણંબાણં (ભાણં)

ભૂલોબૂલો (ભૂલ, ખોટરે માગવે) 

ભૈડભૂહ (એકદમ--ઝડપથી) 

ભોટબોટ (ભોટ, અણઘડ) 

ભોળુંભટ્ટ (ભોળું) 

મ

મઠબઠ (કઠોળ) 

મ્યયોબ્યયો (મરિાની રાહ જોિી) 

માજી-તાજી (માગી લાિીનરે) 

માડીબાડી (માડી) 

મારંુતારંુ (મારંુ – ખેંચતાણ) 

મૂંિુબંૂંિુ ં(મોિુ)ં 

મેંઠુબંેંઠુ ં(મીઠુ)ં 

મૈડબૈડ (મૈડ - કરસાિું) 

મોડબોડ (મોડ-મોકડ્યો) 

મોરીમોરી (આગળ આગળ) 

મોરંુમચચ (મોળું) 

ર

રમણભમણ (તોડફોડ કરિી) 

રાજીબાજી (ખુશ થિું) 

રાતિરત (રાતનરે સમ્યરે) 

રાતીમાતી (તંદુરસત) 

રાતુંપીળું (ગુસસાિાળું) 

રાતુંબાતું (લાલમલાલ) 

રાંડબાંડ (રાંડ) 

રંુગુંબુંગું (રડિું) 

રરેટિુંબેંટિું (ગંદુ)

રેંગણાંબરેગણાં (રીંગણાં)

રોટલીબોટલી (રોટલી) 

રોતીબોતી (રોતી) 

રો્યુંબો્યું (રો્યરેલું) 

રૉંટુબંૉંટુ ં(િાંકંુ) 
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લ

લટપટ (ખૂબ સંબંધ હોિો) 

લપબપ (લપ, અણગમતું હોિું)

લમણંબમણં (કપાળ) 

લાગતુંિળગતું (સંબંધિાળું) 

લાજીબાજી (સળગરેલું - સળગતું) 

લાલીબાલી (લાલી) 

લુખાલખોટરે (કાંઈ પણ આપ્યા વસિા્ય) 

લુખાહુક્ા (ચાલરે તરેિું - લુખખું) 

લૂટબૂટ (લૂટ) 

લૂલોલંગડો (ખોડિાળું) 

લેંટબેંટ (લેંટ-લીંટ) 

લેંટિુંબેંટિું (લાલચુ) 

લેંડુબંેંડુ ં(લેંડુ,ં લીંડુ)ં 

લેંપ્યુંબરેપ્યું (લીંપરેલું) 

લેંફુબેંફુ (લેંફંુ ટકુડો) 

લેંબુંબેંબું (લીંબુ જ રેિું) 

લોટબોટ (લોટ) 

િ

િજુિજુ (ખૂબ હરેરાન થિું) 

િાટકોબાટકો (િાટકો-િાસણ) 

િારતરેિાર (સમ્યાનુસાર) 

િારિરેિાર (પ્રસંગ ઊજિિો) 

િાલુંદિલું (િહાલું - સરખું હોિું) 

િાંકુબાંકંુ (િાંકંુ) 

િાંદરંુબાંદરંુ (િાદરંુ)

િરેજુબંરેજુ ં(જાનિર) 

િરેલડુબંરેલડુ ં(સાધન મળિું - િરેલ) 

િરેલુંમોડુ ં(સમ્ય થિો) 

િરેળાકિરેળા (સમ્ય થિો)

િેંતબેંત (સગિડ થિી)

સ

સણકોબણકો (છણકો) 

સાંટબાંટ (પાણી છાંટી આભડછરેટ ટાળિી) 

સરેઠબરેઠ (શરેઠ)

સૈડસુ (એક પ્રકારનો અિાજ - શરદી 
થિી) 

સોડીબોડી (છોકરી) 

સોનામોના (ચૂપચાપ) 

સોનુમોનું (ચૂપચાપ, ખાનગી) 

સોરબોર (સોર-અસ્તો) 

સોરાબોરાં (છોકરાં) 

સોલબોલ (છોલ) 

હ

હમતમ (હંુસાતુંસી) 

હમુંનકરંુ (સરખું) 

હળદરબળદર (હળદર) 

હાચુબાચુ (સાચું) 

હાજાબાજા (સાજાનરિા) 

હાથીભાવજ્યો (ભાવગ્યો) 

હાલીચાલી (હાલિું-ચાલિું) 

હાહબાહ (શ્વાસ) 

હીબમહીબા (ઉપરાઉપરી) 

હંુસાતુંસ (ખેંચતાણ) 

હરેઠબુરેઠ ુ(નીચરે)

હૈડહંુહુ (ઉતાિળરેથી)

હૉંચબૉંચ (સરખું હોિું)
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 અ

અઈણી (સ્તી.) અરણીનું ઝાડ

અકડાસ (વિ.) ગુસસો, સખતાઈ

અકડ ુ(વિ.) સખત દાણો, ન રાંધી શકા્ય 
તરેિું

અકલ (સ્તી.) અક્લ, બુવદ્, હોવશ્યારી 

અકલગરો (પું.) એક ઔષવધ

અકલિનું (વિ.) અક્લ વિનાનું, બુદ્ ુ

અકલીઝકલી (વિ.) સામાન્ય (સ્તી.) 
છોકરીઓની એક રમત 

અકળુ (વિ.) ગુસસાિાળું, અકડું

અખત (નપું.) વિષ્ા (2) અખત વપ્યાલો 
(પું.) અખત પ્યાલો 

અખરેપાતર (નપું.) અક્્યપાત્ 

અગરાજ (વિ.) હરામ, ન સિીકારિું 

અઘણ (નપું.) વિષ્ા, ગૂ

અઘણી (સ્તી.) ગાંડ, મળદ્ાર 

અઘિું (કક્ર.) હગિું, શૌચકક્ર્યા કરિી 

અઘરેણી (સ્તી.) અઘરણી, સીમંત, ખોળો 
ભરિાની ધાવમ્કક કક્ર્યા, ખોળાભૈણં

અઘોરી (પું.) ભ્યંકર (2) અઘોરી બાિો

અઘૉંમણ (નપું.) ઝાડા 

અજમો (પું.) એક પ્રકારનું કકર્યાતું - 
ઔષધ 

અજિારંુ (નપું.) અજિાળું (2) અજિાકર્યું 
(નપું.) શુકલપક્, અજિાવળ્યું

અજામ (પું.) હજામ, નાઈ, ઘાં્યજો

અજાર (વિ.) અિાિરંુ, તૂટરેલુંફાટરેલું, હજાર 

અજારીગલ (પું.) ગલગોટો, હજારીગલ

અજી (અ.) હજી, હજુ (2) અજુ (નપું.) 
હજુ

અજુકર્યો (પું.) હજૂકર્યો, પંવચ્યું, રૂમાલ, 
હરેવજ્યું

અજૂકા (વિ.) હમણાંના

અજંણ્યો (પું.) અજાણ્યો (2) અજાણ્યું 
(વિ.) ન જાણરેલું 

અટકચાવળ્યું (નપું.) તોફાની, મશકરી 
કરનાર 

અટકચાળું (નપું.) મશકરી, તોફાન 

અટકણ (નપું.) ટરેકો

અટારંુ (નપું.) વજદ્દી, િાત ન માનનાર (2) 
અટારો (પું.) વજદ્દી

અટાંમણ (નપું.) રોટલી િણતાં કોરો લોટ 
લરેિા્ય તરે

અટલૂું (વિ.) એકલું, સાથ વિનાનું, 
વનરાધાર

અડવધ્યું (નપું.) નાનો ડબબો, અડધું

અડપાિું (કક્ર.) અડપાિિું, મારિું 

અડબંગ (પું.) નકફકરો, બુવદ્ વિનાનો, 
કામ ન કરરે  તરેિો 

અડબંગઈ (વિ.) નકફકરાઈ, ગાંડાિરેડા 

અડબોથ (સ્તી.) તમાચો, લાફો (2) 
અડબોથ મરેલિી, લાફો મારિો

અડિું (કક્ર.) અડકિું, સપશ્ક કરિો, 
શણગાર વિનાનું, બૂચું 

અડાળી (સ્તી.) ઓસરી, ઓહરી

અિિૉંણા (વિ.) અડિાણા, ખુલ્ા પગરે

અિકૂડો (વિ.) ઊભા પગરે 

અિણૂી (સ્તી.) ઈંિોણી 

શબદાિલી :‘અ’ થી ‘હ’ સુધી



85

તળની બોલી

અિરેલિું (કક્ર.) ટરેકરે મૂકિું 

અણબોલું (વિ.) મૂંગું, બોલી ન શકરે તરેિું 

અણભોટ (વિ.) અભણ

અણિારિું (કક્ર.) દુઃખણાં લઈ દાન 
કરિાની કક્ર્યા 

અણિારરેલું (વિ.) ચાર રસતરે દરેિનું સવમધ 
મૂક્યું હો્ય તરે, ભૂતપલીત માટરે ચાર 
રસતરે મૂકરેલું માગણં

અણિૉર (પું.) અણિર, કન્યા સાથરે 
જનાર વ્યવકત 

અણહાર (પું.) અણસાર, થોડી અસર, 
થોડુ ંમળતાપણં 

અણહારો (પું.) ઇશારો, અણસારો 

અવણ્યારંુ (વિ.) અણીદાર, અણીિાળું 

અણી (સ્તી.) ટોચ 

અણંજો (પું.) પાકી, રજા પાડિી, કામકાજ 
બંધ રાખિું (કારીગર િગ્ક દ્ારા) 

અતરંુ (વિ.) અતડુ,ં કોઈમાં ન ભળરે તરેિું 

અતાર (અ.) અત્યારરે  

અતી (કક્ર.) હતી (2) અતું : હતું (3) અતો 
: હતો 

અથર (પું.) અજ્ાની, બુવદ્ વિનાનો, જડ

અથરાિું (કક્ર.) અથડાિું

અથિાર (વિ.) હાથ જાણનાર પશુ, હરેિા્યું 
થ્યરેલ, હથિાર 

અથરેળી (સ્તી.) હથરેળી

અથોળી (સ્તી.) હથોડી

અથોળો (પું.) હથોડો 

અથ્યાર (પું.) હવથ્યાર 

અદકંુ (વિ.) િધારરે  

અદઝાઝું (વિ.) થોડુઘંણં 

અદબરેહરંુ (નપું.) અડધું ગાંડુ,ં અદિગું 

અદિગું (નપું.) જુઓ અદબરેહરંુ.

અદાણી (સ્તી.) પાંજ રેત, પાંગત, સૂતર 
ભરરેલા ખાટલાનો પગ તરફનો 
કહસસો 

અદીલગણ (અ.) હમણાં સુધી 

અદૂકડુ ં(નપું.) િાંકંુ પાડિું

અદ્દલ (વિ.) ના જ રેિું 

અધધ (વિ.) િધારરે  

અધમણ (વિ.) અડધો મણ 

અધસરેર (વિ.) અડધો શરેર 

અધસરેકર્યું (વિ.) અડધા શરેરનું 

અધરેલી (સ્તી.) અડધો રૂવપ્યો, આઠ 
આના (જૂનું નાણં) 

અધોળી (સ્તી.) મરરેલા િોરના પકિરેલા 
ચામડામાંથી માવલકનરે અપાતો 
સોળમો ભાગ (2) શરેરનો સોળમો 
ભાગ

અન (અ.) અનરે 

અનરથ (પું.) અનથ્ક, (નપું.) નુકસાન 

અનાદુ (વિ.) પરાપૂિ્કથી 

અનુમૉંન (પું.) હનુમાન 

અનરેતી (સ્તી.) અનીવત 

અન્યાડી (વિ.) અન્યા્ય કરનાર 

અપલસણ (વિ.) અપલક્ણ

અફણ (નપું.) અફીણ

અફરાિું (કક્ર.) કરસાઈ જિું, પરેટમાં 
આફરો ચિિો

અફફા (સ્તી.) અફિા, ગામગપાટા
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અબરક (નપું.) એક ચળકતી ધાતુ / રંગ, 
અબરખ 

અબરકક્યું (વિ.) અબરક ભરરેલી સાડી 

અબરેતબરે (વિ.) જ રેમ તરેમ ધમકાિિું 

અબબી (અ.) હમણાં જ, અબબીહાલ 

અભડાબબુ (કક્ર.) અભડાિિું, સપશ્ક 
કરાિિો, આભડછરેટ લગાડિી 

અભડાિું (કક્ર.) આભડછરેટ લાગિી, સપશ્ક 
થિો 

અભરઈ (સ્તી.) અભરાઈ, છાજલી 

અભરખા (સ્તી.) અબળખા 

અભાજી (વિ.) અભાગી 

અભાજ રે (અ.) નસીબ્યોગ, ક્યારરેક જ

અભાજ્યું (વિ.) અભાવગ્યું, નસીબ 
વિનાનું 

અભેં (વિ.) અભ્ય(2) અભેં આલિી : 
અભ્યદાન આપિું 

અભેંમાન (નપું.) અવભમાન, (પું.) 
અવભમાન્યુ 

અમણઅ (અ.) હમણાં 

અમથાં (વિ.) કારણ વિના (2) અમથું : 
નક્ામું 

અમદાદ (નપું.) અમદાિાદ 

અમરઈ (વિ.) અમળાઈ, કરસાઈ 

અમરાિું (કક્ર.) કરસાિું, અમરાટ, રીસ 

અમલ (વિ.) નશો. 

અમાંન્યા (સ્તી.) માન રાખિું 

અમીં (નપું.) અમૃત (2) અમી (અ.) અમરે 

અરખ (પું.) હરખ, આનંદ 

અરખઈ (સ્તી.) સરખાઈ, સરખાપણં, 

(કક્ર.) આનંકદત થિું 

અરખુ (વિ.) અળખું, અળખામણં, સરખું 

અરથી (સ્તી.) ઠાઠડી

અરધર (સ્તી.) હળદર 

અરધું (વિ.) અડધું 

અરપલું (કક્ર.) અડપલું 

અરિકર્યું (નપું.) અડિકડ્યું, ગુલાંટ ખાઈ 
જિી, ચકરી (ખાઈ જિી) 

અરહાબબું (કક્ર.) અરસાિિું, ધાર કાિિી 
(2) અરહા્યું : ધારદાર ક્યુું (3) 
અરસા્યરે : ધાર કાિીશ

અરૉંમી (વિ.) હરામી, તોફાની 

અલકંુ (વિ.) હલકંુ 

અલગ (અ.) જુદા 

અલલું (વિ.) િધારરે  

અલિું (કક્ર.) હલિું

અલાણી (સ્તી.) િાવળ્યો, કૂિા પાસરે 
બળદનરે કોસ ખેંચિા ચાલિા કરરેલો 
િાળ 

અલાબલા (નપું.) ભૂતપલીત, નડતર 

અવલ (સ્તી.) એક લહરેકો (2) અલ્યા (પું.) 
એક લરેહકો 

અલૂણં (વિ.) મીઠા વિનાનું

અલરેણં (વિ.) લરેિાદરેિા ન હોિી 

અલ્યાતલ્યા (વિ.) જ રેમતરેમ, ફાિરે તરેમ

અિ (અ.) હિરે

અિગવત્યું (નપું.) અકસમાતથી થ્યરેલ 
(મોત)

અિડ (વિ.) હિડ, અિાિરંુ 

અિતાર (પું.) જનમ 
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અિન (પું.) ્યજ્, હિન 

અિરહિર (અ.) અિળસિળ 

અિરો (વિ.) અિળો, નફફટ (2) અિરંુ 
(નપું.) ઊંધું 

અિસથા (સ્તી.) ઉંમર, વસથવત 

અિળઈ (સ્તી.) અિળચંડાઈ, તોફાન

અિાડો (પું.) હિાડો, િોરનરે પાણી પીિા 
માટરેનું બાંધરેલું પાકંુ સથળ 

અિાળું (નપું.) પરેિુ ં(દાંતનું) 

અવિતરંુ (વિ.) તોફાની

અસત (નપું.) અસત્ય 

અસનઈ (સ્તી.) મશકરી 

અસર (સ્તી.) પ્રભાિ 

અસિાર (પું.) ઘોડરેસિાર 

અસિારી (કક્ર.) ઘોડરેસિારી 

અસું (કક્ર.) હોઈશું 

અસતરી (સ્તી.) સ્તી 

અહલી (સ્તી.) હસાઈ, મશકરી 

અહિું (કક્ર.) હસિું (2) અહાડિંુ (કક્ર.) 
હસાિિું

અહાગરો (પું.) િસિસો 

અહાડ (પું.) અષાિ 

અહાડુ ં (વિ.) અષાિનું, િરસાદ આિતાં 
કરરેલી પ્રથમ િાિણી 

અહંુરાં (વિ.) કસમ્યનું 

અહોડો (પું.) અસોડો, િોરનરે બાંધિા 
માટરેનું દોરડુ ં

અહોતરંુ (વિ.) કિરેળાનું

અળઈ (સ્તી.) ઉનાળામાં શરીર ઉપર 
થતી ઝીણી ફોલ્ીઓ 

અળખું (વિ.) અળખામણં 

અળગું (વિ.) જુદું, દૂર 

અળસ (સ્તી.) આળસ (2) અળસી જિું : 
થાકી જિું, નાસીપાસ થિું

અળવસ્યું (નપું.) એક જીિ 

અળા (સ્તી.) કાબૂ (2) અળા કાિિી : 
કાબૂમાં રહરેિું (3) અળા ના કાિિી : 
સહકાર ન આપિો

અંકડાસ (સ્તી.) અકડાશ, ગુસસો, મગરૂરી 

અંકાિું (કક્ર.) િંચાિું, ખરાબ ગણાિું 

અંકાશ (નપું.) આકાશ 

અંકોડી (સ્તી.) કડી, િાંકી ખીલી

અંકોડી ભરત (નપું.) એક પ્રકારનું 
ભરતકામ 

અંકોડો (પું.) આંકડો, મૂછનો િળાંક, 
િીંછીનો ડખં 

અંકોરો (પું.) વનશાન, છાપ રહી જિી, 
ઘસરકાનાં વનશાન 

અંગાકર્યો (વિ.) બગાડનાર, નાલા્યક

અંગારો (પું.) સળગતો કોલસો (2) 
અંગારા (બ.િ.) 

અંગૂકઠ્યું (નપું.) અંગૂઠરે પહરેરિાનો 
દાગીનો 

અંગૂઠી (સ્તી.) િીંટી 

અંગૂઠો (પું.) અંગૂઠો

અંચઈ (સ્તી.) અંચી, જૂઠ 

અંજીન (નપું.) (રરેલિરે) એવનજન 

અંટી (સ્તી.) લખોટી 

અંટીસ (સ્તી.) અંટસ, ઝઘડો, ખાર 

અંટો (પું.) લખોટો 
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અંતરઈ (પું.) અડચણ, અંતરા્ય 

અંદરેહો (પું.) િહરેમ, શંકા 

અંધાપો (વિ.) આંધળાપણં 

અંધારંુ (નપું.) અંધકાર 

અંધો (પું.) આંધળો 

અંબઈ (વિ.) ખટાઈ જિું, ખાટી થિી 

અંબાડી (સ્તી.) હાથી ઉપરની બરેઠક 

અંબામા (સ્તી.) અંવબકા દરેિી 

અંબોઈ (સ્તી.) પરેચોટી, નાવભ ખસિી 

અંબોડો (પું.) ચોટલો (2) અંબોડી (સ્તી) 
ચોટલી, નાનો ચોટલો 

અંબો્યણ (નપું.) ઉમરેરણ, અંબોરણ

આ

આઈ (કક્ર.) આિી 

આઉ (નપું.) ઉિાંળી, અડણ, બાિલું, 
ગા્ય-ભેંસ કરે અન્ય પશુના સતનની 
ડીંટડી ઉપરનો ભાગ (2) આિું

આક (પું.) આકડો, આકરો 

આકરી (વિ.) સખત, ન પાળી શકા્ય 
તરેિી 

આકરો (વિ.) ગુસસાિાળું, સખત 

આકિું (કક્ર.) હાંકિું, ચલાિિું 

આકોટો (પું.) હાકોટો, દરેિનો િા્યરો 
આિિો 

આખડી (સ્તી.) બાધા, માનતા (કક્ર.) લડિું 

આખલો (પું.) સાંિ, આખલો, રખડરેલ 

આખો (વિ.) પૂરો 

આગર (અ.) આગળ (2) આગરેર (વિ.) 
સામરે 

આગરો (પું.) આગળો, આડ 

આગલો (પું.) આગળનો 

આગરેડુ ં(પું.) આગરેિાન, નરેતા 

આગોતરંુ (અ.) અગાઉથી 

આઘું (અ.) દૂર (2) આઘો (વિ.) દૂર 

આચરકૂચર (વિ.) ગમરે તરે, નક્ામું, 
પરચુરણ 

આચરિું (કક્ર.) અમલ કરિો 

આજ (સ્તી.) આગ 

આજર (વિ.) હાજર 

આજી (અ.) આજ રે 

આજ રેણ (સ્તી.) ઓલો, ઊલ, ચૂલા બહાર 
રાખ રાખિાની જગા 

આટો (પું.) લોટ 

આડ (સ્તી.) ન દરેખા્ય માટરે ગોઠિણ 
કરિી, પડદો િગરેરરે  

આડકંુ (નપું.) હાડકંુ 

આકડ્યો (પું.) હાકડ્યો, કાગો, હાડો, 
કાગડો

આડી (સ્તી.) મરરેલાં િોર ઉપાડિા માટરેનું 
મજબૂત લાકડું

આડુ ં (નપું.) આડુ,ં ગાડાનરે ઉપ્યોગી 
લાકડું

આડુ ં(કક્ર.) બંધ, નડતર થિું. 

આડો (પું.) િણાટ બાંધિાની થાંભલી

આથ (પું.) સાથસંગાથ, હાથ 

આથકડ્યો (સ્તી.) ઓળ 

આથડી (કક્ર.) અથડાઈ, ફરી ફરીનરે 
(આથડી આથડી) 

આથમણી (સ્તી.) આથમણી કદશા, પવચિમ

આથળી (સ્તી.) સાથરી, હાથરી, િોરનરે 
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ચીરફાડ કરિાની જગ્યા. 

આથરેલું (વિ.) આથો લાિરેલું 

આદત (સ્તી.) આદત, ટરેિ 

આદ્યુું (કક્ર.) શરૂ કરિું (2) આદરરેલું : 
ધારરેલું

આદા (પું.) મળ 

આદી (સ્તી.) ટરેિિાળું હોિું 

આપડિું (કક્ર.) પહોંચિું, આિી મળિું 

આપડરે (અ.) આપણરે 

આપિું (કક્ર.) આપિું, આલિું

આપૂસ (સ્તી.) આફૂસ કરેરી 

આફરો (પું.) ગટૅસ થિો, પરેટનું ફૂલી જિું 

આફૂદરા (વિ.) આફૂતરા, જાતરે જ 

આફરેરા (અ.) આ િખતરે

આબરૂ (સ્તી.) આબરૂ, માન, ઇજ્જત 

આભડસરેટ (સ્તી.) આભડછરેટ, અસપૃશ્યતા 

આભલું (નપું.) આકાશ 

આ્ય (કક્ર.) આિ. 

આ્યનો (પું.) દપ્કણ, ચાટલું 

આ્યપત (સ્તી.) વમલકત, િારસો, આફત 

આર (સ્તી.) અણીદાર ખીલી, પરોણામાં 
બરેસાડરેલી ખીલી, (2) છરી-ચાકુની 
ધાર સરખી કરિા િપરાતો સવળ્યો

આરી (સ્તી.) કરિતી 

આરરેણ (સ્તી.) આરણ, ભઠ્ીમાં ઓગાળરેલું 
લોખંડ 

આરો (પું.) કકનારો (2) અંત 

આરૉંમ (પું.) વનરાંત, આરામ 

આલત (સ્તી.) હાલત, વસથવત 

આલમરેલ (સ્તી.) લરેિડદરેિડ, િહરેિાર 

આલિું (કક્ર.) આપિું (2) આલરે : આપીશ 

આિકારો (પું.) આિકાર 

આિડ (સ્તી.) આિડત 

આિડુ ં(વિ.) નાનું 

આિણં (કક્ર.) આિિું 

આિરો (પું.) પાણીનો માગ્ક, રસતો 

આિો્ય (કક્ર.) આિીશ 

આસ (સ્તી.) છાશનું વનતારરેલ પાણી, (2) 
આશા 

આસરિાદ (પું.) આવશષ 

આસરો (પું.) આશરો, અંદાજ, શરણ

આસાિાંના (વિ.) ખૂબ સરેિા કરિી 

આહણપાહણ (અ.) આજુબાજુ

આળ (નપું.) આરોપ, આળ 

આળહુ (પું.) આળસુ 

આળો (પું.) કચરો 

આળોટિું (કક્ર.) આળોટિું

આંટિું (કક્ર.) વનશાન તાકિું

ઈ

ઈકણ (અ.) ત્યાં આગળ, (2) ઈં્યાકણરે

ઈતળી (સ્તી.) ઇતડી, ઇતરી, જ ેંગોડા 
જ રેિી એક પરજીિી જીિાત 

ઈનો (અ.) એનો 

ઈનદરી (સ્તી.) પુરુષની જનનરેવનરિ્ય 

ઈમ (અ.) એમ

ઈમનીમ (વિ.) મફત, કાંઈ પણ લીધા 
વિના 

ઈમનરેરો (અ.) ઈમથરેરો, દૂર, આઘો 

ઈમનો (પું.) તરેઓનો
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ઈ્યાદ (સ્તી.) ્યાદ, સમરણ 

ઈ્યાર (પું.) વમત્ 

ઈ્યાં (અ.) અહીં

ઈ્યું (નપું.) હૈ્યું 

ઈરખા (સ્તી.) ઈષા્ક 

ઈલાચી (સ્તી.) ઇલા્યચી, એલચી 

ઈસિર (પું.) ઈશ્વર 

ઈસતરી (સ્તી.) સ્તી 

ઈહ (સ્તી.) ખાટલાની ઈસ

ઈંકિું (કક્ર.) ઈચિું, હીકિું, ફેંકિું (2) ઈકંુ 
: ફરે કંુ

ઈંચિું (કક્ર.) ફેંકિું

ઈંટ (સ્તી.) ઈંટ

ઈંટાવળ્યું (નપું.) િરેખાવળ્યું, પથથરમારો

ઈંટાળો (પું.) ઈંટનો ટકુડો, પથથર, િરેખાળો

ઉ

ઉ (પું.) હંુ, મું

ઉકાળિું (કક્ર.) ઉકાળિું 

ઉકાળો (પું.) દૂધ વિનાની કાળી ચા 

ઉકરેડો (પું.) ઉકરડો 

ઉખકડ્યો (પું.) તિીથો, તિરે્યો 

ઉખરાળ (સ્તી.) રોટલો શરેકતાં કલરેડીમાં 
જ રે ભાગ ચોંટરે તરે (2) ઉખળી

ઉખરેડિું (કક્ર.) ઉખાડિું

ઉખરેરિું (કક્ર.) જુદું કરિું, ઉખાડિું (2) 
જૂની િાત ્યાદ કરિી

ઉખૉંણં (નપું.) ઉખાણં, સમસ્યા, કો્યડો

ઉગમણી (સ્તી.) પૂિ્ક 

ઉગામબું (કક્ર.) ઉગામિું, મારિા ઉપાડિું 

ઉગારો (પુ.) બચાિ 

ઉઘલાઈ (કક્ર.) સજાિીનરે તૈ્યાર કરરેલ 

ઉઘલી (કક્ર.) બહાર નીકળિું

ઉઘાડ (અ.) તડકાિાળું આકાશ 

ઉઘાડી (વિ.) ખુલ્ી, નાગી (2) ઉઘાડુ ં
(નપું.) નાગું 

ઉચાટ (પું.) વચંતા

ઉચાળા (વિ.) ઊંચા સથાનરે, ઊંચા 

ઉચાળું (વિ.) ઊંચું 

ઉચી (સ્તી.) બાખડી (ગા્ય, ભેંસ), દૂધ ન 
આપિું (2) બાખકડ્યું (નપું.) દૂધ ન 
દરેનાર પશુ 

ઉચરેલિું (કક્ર.) ગડી છૂટી પાડિી, ઉકરેલિું 
(2) િાંચિું, ચીરફાડ કરિી

ઉજણં (કક્ર.) િરકન્યા િધાિિાની કક્ર્યા 
(2) ઉજણં પુખિું : િરકન્યાનરે 
પોંખિાં

ઉજમણં (નપું.) જીિતરેજીિત નાત 
જમાડિી, હરખ કરિો

ઉજળું (વિ.) સફરેદ, સાફ

ઉજા (અ.) દોડ

ઉજાિું (કક્ર.) દોડિું

ઉજ રેણી (સ્તી.) ઉજાણી, ઉતસિ 

ઉજ રેત (નપું.) અજિાળું, ઉજ રેહ 

ઉજ્યું (કક્ર.) ઊગ્યું (2) ઉજી (સ્તી.) ઊગી 

ઉટ (નપું.) ઊંટ (2) ઊંટલારી (સ્તી.) ઊંટ 
િડરે ચાલતી લારી 

ઉઠિું (કક્ર.) (ઊંઘમાંથી) જાગિું 

ઉડઉ (વિ.) ફના કરનાર, ઉડાઉ 

ઉડણઘો (સ્તી.) ઊડણઘો, ચંદનઘો
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ઉિાણી (સ્તી.) ઈંિોણી

ઉણ (વિ.) આ િરસરે, ચાલુ િરસરે 

ઉતકુવત્યું (નપું.) તોફાની, વચંતા કરાિનાર 
(2) ઉતપાવત્યું 

ઉતપાત (પું.) તોફાન 

ઉતરી ગ્યરેલું (વિ.) િાસી થ્યરેલું 

ઉતરૉંણ (સ્તી.) ઉતિરા્યણ 

ઉતા (સ્તી.) ઉતાિળ 

ઉતાર (પું.) નાલા્યક, નપાિટ 

ઉતારો (કક્ર.) અનાજ પાકિું (2) વિરામ 
સથાન 

ઉતાિળ (સ્તી.) ઝડપ 

ઉતરેડિું (કક્ર.) ટાંકા ખોલિા 

ઉથલાબબુ (કક્ર.) ઉથલાિિું, સથાનભ્ષ્ 
કરિું, ગબડાિી પાડિું 

ઉથલો (પું.) ફરીથી થિું 

ઉધમાવત્યું (નપું.) ઊંધી મવતનું (2) 
તોફાની 

ઉધરાબબુ (કક્ર.) ઊભા કરી દરેિું, વ્યિવસથત 
મૂકિું 

ઉધરો (સ્તી.) ખાંસી, ઉધરસ

ઉધરેઈ (કક્ર.) તોફાન, ખોટુ ં(કરિું)

ઉધરેડિુ (કક્ર.) ખોલિું, ટાંકા ખોલિા 

ઉનામવણ્યું (નપું.) ધાતુનું (તાંબા-વપતિળ) 
પાણી ગરમ કરિાનું પાત્ 

ઉનાળું (નપું.) ઉનાળરે લીધરેલો પાક, 
શ્વાસનળી 

ઉનાળરે જિું (કક્ર.) અંતરસી જિું 

ઉવન્યાં-ગુવન્યાં (નપું.) આનાકાની,

હા-ના કરિી 

ઉપણિું (કક્ર.) ખળામાં િા્યરો નાખી 
અનાજનાં િૂિંાં જુદાં પાડિાની કક્ર્યા 
(2) જાહરેર કરી દરેિું (3) સાફ કરિું

ઉપણી (સ્તી.) ઊપણિાની કક્ર્યા, સૂપડું

ઉપરહાથરે (અ.) ઊંચા હાથરે, સપશ્ક ન થા્ય 
એ રીતરે 

ઉપરૉંણં (નપું.) ઉપરાણં

ઉપલું (નપું.) ઘંટીનું ઉપરનું પૈડું

ઉપલો (અ.) ઉપરનો

ઉપા (પું.) ઉપા્ય 

ઉપાડા (પું.) ધમપછાડા 

ઉપાસણ (નપું.) તોફાન, આઘુંપાછુ ંકરિું, 
સળી કરિી 

ઉપૈણી (સ્તી.) ઉપરણી, ખરેસ 

ઉફરાંટ ુ(નપું.) વિરોધી, આડુ ંફંટા્યરેલું

ઉફરંુ (અ.) વિરોધમાં, સામરે

ઉફંડો (પું.) ઊભરો (2) ઉફંડ ુ (નપું.) 
ઉઘાડુ,ં નાગું

ઉબરેટ (પું.) ઉબરેટ, ટરેકો મૂકિો 

ઉભરાટ (કક્ર.) ઊભરો આિિો 

ઉભરાઁણ (નપું.) ઉભરાઈ બહાર આિરેલ 
ફીણ 

ઉભરો (અ.) ઊભરો, ગુસસો 

ઉભાપજ રે (વિ.) ઉતાિળું (2) ઊભા પગરે 
બરેસિું (વિ.) ઉભડક બરેસિું 

ઉમરાં (નપું.) ઊમરાનાં ફળ 

ઉમરો (પું.) ઊમરાનું ઝાડ, ઉંબર, થળી

ઉલ (સ્તી.) ચૂલાનો આગળનો આગ 
વિનાનો રાખ રાખિાનો ભાગ 

ઉલકારિું (કક્ર.) ઉશકરેરિું, ગુસસરે થિું / 
ઉલકાકર્યું (નપું.) ગુસસરે થઈ જતા 
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રહરેનાર 

ઉલાળિું (કક્ર.) ઉછાળિું, નાખી દરેિું 

ઉલાવળ્યું (કક્ર.) િાત ન માનિી 

ઉલાળો (પું.) હોંશ, ધમકાર, ઇચછા 

ઉિાળી (સ્તી.) પશુના સતનનો આંચળ 
ઉપરનો ભાગ, આઉ, બાિલું

ઉસળિું (કક્ર.) ઊછળિું

ઉસરેળિું (કક્ર.) ચીરિું, મરરેલાં િોરની 
ચીરફાડ કરિી

ઉહરેટી (કક્ર.) ઉસરેટી

ઉહરેટિું (કક્ર.) ઉસરેડિું 

ઉંબળ્ું (કક્ર.) ઘા ખુલ્ો થિો, ઊપડ્ું, 
તાજુ ંથિું 

ઉંબી (સ્તી.) ઊંબી (2) ઘઉંનું કણસલું 
(નપું.) 

ઉંહંુ (અ.) ના

ઊ

ઊકરેલિું (કક્ર.) સૂતરની ગૂંચ કાિિી, 
સરખું કરિું, િાંચિું

ઊખડિું (કક્ર.) ઊખડી જિું

ઊઘલી (કક્ર.) બહાર નીકળિું

ઊંકલું (નપું.) ઘાઘરાના નરેફા પાસરેનો કાપ

ઊંકારો (પું.) હોંકારો, ઊંહકારો

ઊંકરેડી (સ્તી.) ઊકરડી, એક પ્રકારની 
જીિાત

ઊંકરેડી (સ્તી.) નાનો ઉકરડો

ઊંકરેડો (પું.) ઉકરડો

ઊંઘ (સ્તી.) ઊંઘ

ઊંઘણશી (વિ.) ખૂબ ઊંઘનાર

ઊંડઈ (વિ.) ઊંડાઈ, ઊંડાણ

ઊંડોળ (સ્તી.) બરે હાથમાં સમા્ય તરેટલું 

ઊંણં (વિ.) ઓછુ ંહોિું, થોડુ ંખાલી હોિું

ઊંતરેડિું (કક્ર.) ટાંકા તોડિા, ટાંકા ખોલિા, 
ઉતરડિું 

ઊંતોર (પું.) જિાબ 

ઊંદરી (સ્તી.) માથામાં થતો રોગ 

ઊંદરેડી (સ્તી) ઉંદરડી 

ઊંદરેડો (પું.) ઉંદરડો 

ઊંધરેઈ (સ્તી.) ઊધઈ, એક પ્રકારની 
જીિાત 

ઊંધરેડ (વિ.) ઉચચક, રકમ નક્ી કરીનરે 
આપરેલ કામ 

ઊંન (નપું.) ઘરેટાંના િાળ 

ઊંનું (વિ.) ગરમ, ઊનું

ઊંપણં (નપું.) ખાટલાની માથા અનરે 
પાંગોથ તરફનાં આડાં લાકડાં 

ઊંબાડુ ં(નપું.) સળગતું લાકડુ,ં 

ઊંલકુ (કક્ર.) હલકંુ પાડિું 

ઊંહ (સ્તી.) ઉસ, ખાર, પડતર જમીન પર 
થતો સફરેદ પદાથ્ક

એ

એઈ (અ.) પવત, પતની દ્ારા એકબીજાનરે 
બોલાિિા કરાતું સંબોધન 

એઈડી (સ્તી.) એરંડી (2) એ્યડા (પું.) 
એરંડા 

એકકડ્યું (નપું.) પહરેલું ધોરણ 

એકડો (રો) (પું.) એક 

એકિાવળ્યું (નપું.) એક િાળના છજાિાળું 
ઘર

એકતારો (પું.) એક તારિાળો તંબુરો 
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એકતાઁન (નપું.) ધ્યાનમગ્ન, મસત થ્યરેલું

એકધારંુ (વિ.) સતત 

એકપા (અ.) એક તરફ 

એકપાહુ (વિ.) એક પાસું

એકમગા (અ.) એક તરફ, એક બાજુ 

એકરાગું (વિ.) સરખું, સંપીલું 

એકલું (વિ.) એકાકી (2) એકલિા્યું (3) 
એકાિું 

એકિડુ ં (વિ.) સીધું, ગડી ક્યા્ક વિનાનું, 
પાતળું 

એકહરંુ (વિ.) ગડી ક્યા્ક વિનાનું, એકિડુ ં

એકહંૂપ (વિ.) એકસંપ

એકહૅંઠ (પું.) એકસઠ 

એકાદુ (નપું.) એક જણ (એકાદ જણ) 

એકાહણં (નપું.) એકટાણં, એકટાણાનો 
ઉપિાસ

એકી (સ્તી.) પરેશાબ 

એકીહૈણરે (વિ.) એકસાથરે, સામટુ ં

એકો (પું.) એક બળદનું ગાડુ ં

એનીમરેર (અ.) પરેલી તરફ (2) એણીમરેર 

એરણ (સ્તી.) એરણ

એહાવળ્યો (પું.) એસાકર્યો, એક ઔષધ

એંકાર (પું.) અહંકાર 

એંચિું (કક્ર.) હેંકિું, હીંચિું (2) એંકોળો 
(પું.) હીંચકો 

એંટ (પું.) આંટી, અંટશ, ગાંઠ 

એંઠુ ં (વિ.) ખાતાં િધરેલું (2) એંઠ (સ્તી.) 
એંઠિાડ

ઍંકઠ્યું (નપું.) ચાકટ્યું, ચાટ, જ રેમાં એંઠિાડ 
(િધરેલું ભોજન) નાખિામાં આિરે 

ઍંડા (પું.) ઈંડાં 

ઍંદી (વિ.) આળસુ 

ઍંધરાં (પું.) બળતણનાં લાકડાં 

ઍંધાણ (નપું.) ગભ્ક (2) વનશાની 

ઍંધાણી (સ્તી.) પાંગોત, પાંજ રેત, અદાણી, 
અધાણી 

ઍંબ (સ્તી.) ખામી 

ઍંરંુ (નપું.) સાપ

ઐ

ઐડ (પું.) અહંકારી, કાઠુ,ં અકડું

ઐણી (સ્તી.) અઈણી, અરણીનું િૃક્

ઓ

ઓઈ્યાં (અ.) હોઇ્યાં, ઓડકાર 

ઓકરી (સ્તી.) ઓકળી (2) ઓકવળ્યો 
(બ.િ.) ઘરની અંદર લીંપણ દ્ારા 
કરિામાં આિરેલ ભાત 

ઓકલી (સ્તી.) હોકલી, ગુજરંુ, નાનો 
હોકો

ઓકાિું (કક્ર.) ઓકાિિું, ઊલટી કરાિિી, 
પાછુ ંમરેળિિું 

ઓકો (પુ.) હોકો 

ઓખાત (સ્તી.) વ્યિસથા, ગુંજાશ, વસથવત 

ઓગણા (પું.) ગાંગણા, અકડ ુ દાણા, 
ધાણીના ફૂટ્યા વિનાના દાણા 

ઓગરિું (કક્ર.) ઓગળિું (2) ઓગ્યુું : 
ઓગળ્ું 

ઓગરંુ (પું.) ઓગાટ, ઓઘાટ, િાગોળિા 
માટરે પ્રાણી કોવળ્યો પાછો મોિામાં 
લાિરે તરે

ઓગાટ (પું.) જુઓ ઓગરંુ. 
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ઓઘરાં (પું.) િણિા માટરેનું ટૂકંા તારનું 
સૂતર 

ઓઘાં (પું.) કોતરો (બ.િ.)

ઓઘાિું (કક્ર.) મૂંઝાિું, ગભરાિું 

ઓજરી (સ્તી.) હોજરી, પરેટ 

ઓજુ ં(નપું.) િણાટ માટરેનો તૈ્યાર તાણો 

ઓજોટ (સ્તી.) ઓઝોટ, ભૂતપલીત, દરેિની 
ઝપટમાં આિી જિું 

ઓટણ (નપું.) ઓટિું, બવખ્યો 

ઓટોમણ (નપું.) ઓટિિાની મજૂરી 

ઓઠ (પું.) હોઠ 

ઓડ (પું.) ઓડ જાવતનો પુરુષ, એક 
જાવત 

ઓડકારો (પું.) ઓડકાર 

ઓડરેણ (સ્તી.) ઓડ સ્તી 

ઓિિું (કક્ર.) ઓિિું 

ઓતરા-ચીતરા (નપું.) ઉતિરા-વચત્ા (ના 
સમ્યનો તાપ) 

ઓતિું (કક્ર.) ઝીણી ધારરે  રરેડિું 

ઓથ (સ્તી.) મદદગારી, સાથ 

ઓથરે (અ.) પાછળ સંતાિું 

ઓધારિું (કક્ર.) તૈ્યાર કરિું 

ઓબાળો (પું.) હોબાળો, ઘોંઘાટ, બૂમાબૂમ 

ઓ્યડી (સ્તી.) ઓરડી 

ઓ્યણી (સ્તી.) ઓિણી 

ઓરગણો (પું.) િાલમીકક, ભંગી, 
ઑરગૉંણો 

ઓરિું (કક્ર.) ઘંટીમાં અનાજ નાખિું, 
ઉમરેરિું

ઓરી (સ્તી.) ઓરીનો રોગ

ઓિારિું (કક્ર.) ઓિારી જિું 

ઓિારો (પું.) કકનારો, ઘાટ, બચિાની 
તક 

ઓસલો (પું.) મરણ પાછળ છાતી કૂટિી, 
હોસલો 

ઓવસ્યાળ (સ્તી.) પરાધીનતા 

ઓવસ્યાળું (નપું.) દુઃખી, ઓવશ્યાળું, 
દબા્યરેલું 

ઓહાણ (નપું.) ધ્યાન, વનશાન 

ઓહામણ (નપું.) ઓસામણ 

ઓહાિિું (કક્ર.) ઓસાિિું, ઓસાબબું 

ઓળ (સ્તી.) ક્રમ, હાર

ઓળગણી (સ્તી.) િાલમીકક સ્તી

ઓળંડિું (કક્ર.) ઓળંગિું, ઓળંગી જિું

ઓળો (પું.) પોંક, પડછા્યો

ઑંક (પું.) આંક, ઘકડ્યા, િાંક, ઊલટી 

ઑંકલી (સ્તી.) િાંકી સાંડસી

ઑંકિું (કક્ર.) ઊલટી કરિી, ઑંકરેળ, િાંકા 
જ રેિું, વનશાની કરિી

ઑંકી (સ્તી.) િાંકી

ઑંકી (કક્ર.) ઊલટી કરિી

ઑંકંુ (નપું.) િાંકંુ

ઑંકરેળ (સ્તી.) ઊલટી

ઑંકોલ (સ્તી.) િાંકોલ, િાંકી છરી 
(પકિરેલા ચામડા પરથી કાશ 
ઉતારિા િપરાતી છરી) 

ઑંગણિટ (પું.) લાકડાનો પાટ જ રેના પર 
ઓસરીનો ભાર વઝલા્ય છરે.

ઑંગણં (નપું.) આંગણં, ઘરની ઓશરીની 
આગળનો ખુલ્ો ભાગ 
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ઑંગળ (નપું.) આંગળીનું માપ 

ઑંગવળ્યો (પું.) આંગવળ્યાત, આગલા 
પવતનો પુત્ આંગળીએ સાથરે લાિરેલ 
હો્ય તરે 

ઑંગળી (સ્તી.) આંગળી, આંગડી, 
અંગરખું

ઑંગળિું (કક્ર.) ભળી જિું, ઓગળી જિું 

ઑંઘરાં (પું.) ટૂકંા તારનું સૂતર 

ઑંઘરાળા (પું.) લપરેડા, રેંગડા, રરેલા 
ઊતરિા 

ઑંઘું (નપું.) કોતર, ઓઘું 

ઑંચ (સ્તી.) નુકસાન થિું

ઑંચ (સ્તી.) જિાળા

ઑંચકી (સ્તી.) આંચકી, એક પ્રકારનો 
રોગ 

ઑંચિું (કક્ર.) િાંચિું 

ઑંજણી (સ્તી.) આંજણા જાવતની સ્તી, 
કણબી સ્તી

ઑંજણી (સ્તી.) િાંઝણી સ્તી, આંખમાં 
પાંપણ પાસરે થતી ફોડકી

ઑંજણો (પું.) આંજણા જાવતનો પુરુષ

ઑંજ્યું (નપું.) િાવઝ્યું 

ઑંટ (સ્તી.) ટરેક 

ઑંટિું (કક્ર.) વનશાન પાડિું, આગળ જિું 

ઑંટા (પું.) આંટા-ફરેરા, ઑંટો (પું.) ફરેરો, 
ખબર પૂછી આિિું 

ઑંટી (સ્તી.) મનમરેળ ન હોિો, ગૂંચિણ 
(ઑંટી પડિી : ગૂંચિણ ઊભી થિી)

ઑંઠ ુ(ન.) ઉદાહરણ, આડ

ઑંકડ્યા (પું.) િૃષણ, ડોક સુધીના કપાિરેલ 
બાલ, કપૂકર્યા 

ઑંડી (અ.) ગળરે, ડોકરે 

ઑંડ્ (સ્તી.) ડોક, ગળું 

ઑંિો (પું.) િાંિો, પરણ્યા વિનાનો પુરુષ 
(2) ઑંિી (સ્તી.) પરણ્યા વિનાની 
સ્તી, કંુિારી, િાંિી

ઑંણ (નપું.) િાણ, ખાટલા ભરિાની રસી

ઑંણ (પું.) પ્રભાિ

ઑંણ (સ્તી.) હદ

ઑંણિું (કક્ર.) સંિનન કરિું

ઑંવણ્યાત (સ્તી.) આણરે તરેડાિરેલ સ્તી 

ઑંણી (સ્તી.) તાવણ્યો, તાણો (અરણીની 
લાંબી પાતળી દાંડી છરેડરે કડી 
લગાિરેલી હો્ય છરે જ રેના િડરે તાણીનરે 
તૈ્યાર કરિામાં આિરે)

ઑંણં (નપું.) પરણરેલી સ્તીનરે પવતગૃહરે 
મોકલિાનો સામાવજક કરિાજ 

ઑંણરે (અ.) આણરે તરેડાિિું 

ઑંણો (પું.) તાણો, િણિા માટરે તૈ્યાર 
કરા્યરેલ સૂતર

ઑંતરસરેિો (પું.) કપડા પર ન દરેખા્ય 
તરેિો ટાંકો / ટરેભો

ઑંતરિું (કક્ર.) રોકિું, બળજબરીથી 
રોકિું

ઑંતરાદાડરે (પું.) એક કદિસ છોડી બીજ રે 
કદિસરે 

ઑંતરી (સ્તી.) િણાટમાં તાર તૂટરેલ જગ્યા 

ઑંતરો (પું.) ભરેદભાિ રાખિો, અંતર 
રાખિું

ઑંતેંડુ ં(નપું.) આંતરડું

ઑંતૈડાં (નપું. બ.િ.) આંતરડાં 

ઑંદરંુ (નપું.) િાંદરંુ (2) ઑંદરાં (બ.િ.) 
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િાંદરાં 

ઑંધરંુ (વિ.) આંધળું 

ઑંધાન (પું.) ગભ્ક હોિો 

ઑંધાર (પું.) ઉદ્ાર 

ઑંધું (નપું.) િંટોળ, િાિાઝોડું

ઑંની (સ્તી.) એક આની (જૂનું ચલણ) 

ઑંનું (અ.) આનું 

ઑંનો (પું.) એક આનો (જૂનું ચલણ)

ઑંફ (સ્તી.) હાંફ, શ્વાસ ચિિો 

ઑંફિું (કક્ર.) હાંફિું

ઑંબલી (સ્તી.) આંબલી, એક િૃક્નું નામ

ઑંબો (પું.) આંબો, એક િૃક્નું નામ

ઑંમ (અ.) આ તરફ 

ઑંમતરેમ (અ.) આમતરેમ 

ઑંમથરેરંુ (અ.) નજીકનું 

ઑંમળિું (કક્ર.) મરડિું, આમળિું 

ઑંમળો (પું.) િળ, ખાર 

ઑં્ય (અ.) અહીં 

ઑં્યનો (અ.) અહીંનો 

ઑંર (સ્તી.) જનમરેલા બાળક ઉપરનું 
પાતળું પડ 

ઑંસ (સ્તી.) આંખ (2) ઑંસ્યો (બ.િ.) 
આંખો 

ઑંહ (પું.) િાંસ, િાંસડો, ઑંહડો 

ઑંહ (સ્તી.) મરરેલા િોરની ચરબી 
ઉકાળતાં નીકળતો ઘી જ રેિો તૈલી 
પદાથ્ક 

ઑંહડ (નપું.) ઓસડ 

ઑંહડી (સ્તી.) હાંસડી, ગળામાં પહરેરિાનું 
ઘરરેણં 

ઑંહડો (પું.) જુઓ ઑંહ. 

ઑંહરી (સ્તી.) ઓસરી 

ઑંહંુ (નપું.) આંસુ 

ઑંહરે (અ.) પાછળ, િાંસરે, પૂંઠ રે, પછિાડરે

ઑળબંધ (વિ.) ક્રમાનુસાર, હારોહાર

ક

કકરાટ (પું.) કકળાટ, ઝઘડો 

કકરાબબું (કક્ર.) કરકરાિિું, દાતરડાના / 
આરીના દાંતાઓનરે ધાર કિાિિી

કકરંુ (વિ.) કરકરંુ, ખરબચડુ ં

કકરો (વિ.) િધારરે  શરેકા્યરેલો, ખરો 
(રોટલો) 

કકો (પું.) કક્ો, ગુજરાતીના મૂળાક્રો

કગરિું (કક.) કરગરિું, વિનંતી કરિી 

કચકચાબબું (કક્ર.) કચકચાિિું, સખતાઈ 
કરિી

કચકચ્યું (વિ.) કચકચ કરનાર, બોલકંુ 

કચરિું (કક્ર.) કચડિું 

કચિું (કક્ર.) ગંદું

કચૂકો (પું.) આંબલીનો ઠવળ્યો

કચ્યાં (પુ.બ.િ.) પાંચીકા

કચ્યું (નપું.) પાંચીકો, કૂકો

કજાત (વિ.) જાત વિનાનું, નફફટ, કમજાત 

કજોરંુ (વિ.) કજોડુ ં

કઝાડ (વિ.) ઝઘડાખોર, ખોટા ઝઘડા 
ઊભા કરરે  તરેિું 

કટક (નપું.) ટોળું, ધણ 

કટકબટક (નપું.) થોડુઘંણં

કટકબટક કરિું (કક્ર.) થોડુકં જમિું
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કટકી (સ્તી.) નાનો ટકુડો 

કટકો (પું.) ટકુડો 

કટલું (નપું.) સાંઠી, સંઘતરાથી બનાિરેલી 
બારણા જ રેિી આડ, કટલી (સ્તી.)

કટબં (નપું.) કુટુબં  

કટરેિ (સ્તી.) કુટરેિ, ખરાબ ટરેિ 

કટ્ટર (નપું.) ડટ્ટર, રા્યડાના સાંઠા 

કઠણ (વિ.) કાઠો, સખત, મજબૂત 

કઠિું (કક્ર.) કંૂચિું, ખૂંચિું, દુઃખી થિું 

કડલું (નપું.) પગરે પહરેરિાનું ચાંદીનું ઘરરેણં, 
(બ.િ.) કડલાં 

કડાં (પું.) કડાં, હાથરે પહરેરિાના દાગીના 

કડા્યો (પું.) ટીલડી વિનાનું મોરપીંછ, 
હોળા્યો 

કિગંો (વિ.) કદરૂપો, મરેળ વિનાનું, િગં 
વિનાનો 

કિાપો (પું.) બળાપો, ઊભરો 

કણચી (સ્તી.) ચમચી, અનાજની કણકી

કણચો (પું.) મોટો તાિરેથો, ચમચો 

કણબી (પું.) ખરેડતૂ 

કતરરેણ (સ્તી.) કતરણ, દરજી દ્ારા કપડાં 
િરેતરતાં જ રે ચીંદરડાં પડરે તરે

કતીક (અ.) થોડુકં, ચપટી 

કતીલું (નપું.) કુરકુલ્યું, કુરકુકર્યું 

કતરેરંુ (નપું.) કતરેડુ,ં તગારંુ, ઘમરેલું 

કથીર (નપું.) રૂપું, ખોટુ,ં વપતિળ 

કથોલું (વિ.) અ્યોગ્ય જગ્યાએ, અણઘડ 
રીતરે (મારિું) 

કદમ (નપું.) કદંબિૃક્ 

કદિા (સ્તી.) શાપ 

કદિો (પું.) માટીનો લોટો 

કદાળી (સ્તી.) કદ્યાળી, કોદાળી 

કદાળો (પું.) કદ્યાળો, કોદાળો 

કદી (અ.) કોઈ કદિસ 

કન (અ.) પાસરે, કોનરે 

કનારી (સ્તી.) કનરેરી, કકનાર, છરેડો, મોિટી

કનરેરી (સ્તી.) કકનાર 

કનો (અ.) કોનો 

કપટ (નપું.) દગાખોરી 

કપરી (સ્તી.) કોપરી, જુિાર/બાજરીના 
રોટલાનું ઉપરનું પડ

કપરી (સ્તી.) અઘરી

કપાતર (વિ.) કુપાત્, નક્ામો 

કપાળ (નપું.) કપાળ 

કપૂકર્યા (પું.) િૃષણ; અંડકોશ - આંડિા 

કફ (પું.) ગળફો, એક બીમારી 

કફન (નપું.) કફન, શબનરે ઓિાડિાનું 
િસ્ત

કફફરે (વિ.) ગુસસરે 

કબીરો (પું.) િાટકો, કબીર ભકત 

કભારજા (વિ.) ઝઘડાળું સ્તી 

કમઈ (સ્તી.) કમાણી 

કમઉ (વિ.) રોજી રળનાર, કમાનાર 

કમખો (પું.) કાંચળી, કંચિો, ચોળી 

કમત (સ્તી.) કુમવત, ખોટી અક્લ (મવત) 

કમાડ (નપું.) બારણાં

કમાકડ્યું (નપું.) બારણાનું અડવધ્યું

કરકોલિું (કક્ર.) ઠોલિું, કાતરિું, કોતરિું 

કરગકઠ્યાં (નપું. બ.િ.) કરાંઠાં, કલ્ામાં 
સમા્ય તરેટલાં બળતણનાં લાકડાં 
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કરચો (પું.) ફણગો, ઠૂઠંુ,ં બાજરીના છોડનરે 
કાપતાં િધરેલાં ઠૂઠંાં

કરાંઝિું (કક્ર.) મોટરેથી બોલિું, ગુસસામાં 
બોલિું 

કરાંઠા (પું.) કરગકઠ્યાં, બળતણનાં 
પાતળાં લાકડાં 

કરીતું (નપું.) કકર્યાણં, કરીતું, ઔષધ 

કરો (પું.) ઘરની બાજુની દીિાલ 

કલકવલ્યો (પું.) એક પંખી (કીંગ કફશર) 

કલપ (નપું.) કલપાંત, કળકળિું 

કલિિું (કક્ર.) વમશ્ણ કરિું, ભરેળિિું

કલવ્યું (કક્ર.) વમશ્ણ ક્યુું 

કલંગી (સ્તી.) કલગી, મોરનરે માથરે રહરેલાં 
પીંછાં

કલીલ (સ્તી.) સમડી

કલુરી (સ્તી.) કલુડી

કલુરો (પું.) કલુડો 

કલચી (પું.) કલકી (ઈશ્વરનો દશમો 
અિતાર) 

કલ્યાળી (સ્તી.) કલાડી, કલરેડી, ચૂલા 
ઉપર મૂકી રોટલા શરેકિાનું માટીનું 
પાત્

કલ્ો (વિ.) હાથમાં પકડી શકા્ય તરેટલું 

કિ (કક્ર.) કહંુ 

કિરૂપ (વિ.) કૂબડુ,ં કદરૂપું 

કિલાં (પું.બ.િ.) મોભાકર્યા, છાપરાના 
મોભારરે  ગોઠિિાનાં પહોળાં નવળ્યાં 

કિાડી (સ્તી.) કોિી, કુહાડી, લાકડાં 
ચીરિાનું લોખંડનું ઓજાર 

કિાડો (પું.) કોિો, કુહાડો, લાકડાં 
ચીરિાનું લોખંડનું ઓજાર

કિરેણ (વિ.) ખોટાં િચન 

કિરેળા (વિ.) અ્યોગ્ય સમ્ય, કસમ્ય 

કહઈ (પું.) કસાઈ 

કહણ (સ્તી.) િાધરેડ, િાધરી, િાધર, 
ચામડાની પાતળી પટ્ટી 

કહળાસમી (સ્તી.) ખબરઅંતર, કુશળક્રેમ 

કહળું (વિ.) આખું, પૂરરેપૂરંુ 

કહાર (પું.) કંસાર

કહાલું (નપું.) બરેસિાદુ

કહોચ (વિ.) બગડરેલું 

કહોળ (નપું.) કુશળતા

કળકળાિિું (કક્ર.) ખૂબ ઉકાળિું

કળપો (પું.) રાચ બનાિિા માટરેનું ચોરસ 
હાથાિાળું લાકડાનું નાનું સાધન

કળહંુ (વિ.) કહાલંુ, બરેસિાદુ, ન ભાિરે તરેિું

કળામણ (વિ.) જ રેના ઘરમાં મૃત્યુ થ્યું 
હો્ય તરેમનરે બાર કદિસ જમણ 
આપિું તરે

કળુખલો (પું.) ઘરની બારણાિાળી ભીંત

કંકાિટી (સ્તી.) કુમકુમ રાખિાની 
લાકડાની નાની ડબબી

કંકોળાં (નપું.) કંકોડીનાં ફળ, કંકોડાં 

કંકોળી (સ્તી.) કંકોડી, એક િરેલો 

કંખોડિું (કક્ર.) િખોડિું 

કંગઈ (સ્તી.) કાંસકી, માથું ઓળિાનું 
સાધન 

કંચિો (પું.) કાંચળી, ચોલી 

કંચાિું (કક્ર.) સંભોગ કરાિિો, હરેરાન થિું 

કંટોડી (સ્તી.) એક પ્રકારની િરેલ 

કંઠી (સ્તી.) ગળાનું ઘરરેણં 



99

તળની બોલી

કંતાિું (કક્ર.) હરેરાન થિું 

કંથ (પું.) પવત, ધણી 

કંથા (સ્તી.) બાિાની ગોદડી 

કંથરેર (નપું.) કંથરેરનું જાળું, કાંટાિાળું જાળું 

કંપ (કક્ર.) ધ્ૂજિું 

કંપો (પું.) બોરડીનું ખરેતર

કાઈકટ્યો (પું.) કાહકટ્યો, ચૌદવશ્યો 

કાકર (સ્તી.) કાકોર, ધાર 

કાકરિું (કક્ર.) દાતરડા/આરીની ધાર 
કાિિી 

કાકરી (સ્તી.) કાકડી 

કાખ (સ્તી.) બગલ

કાખબલાઈ (સ્તી.) બગલમાં થતું ગૂમડુ ં

કાખલી (સ્તી.) બગલ (કાખલી કૂટિી : 
વનંદા કરિી) 

કાગર (પું.) કાગળ 

કાગો (પું.) કાગડો, હાડો 

કાચલી (સ્તી.) કાસલી, કાછલી, તોડરેલ 
નાવળ્યરેરનો અડધો કહસસો 

કાચી (સ્તી.) કાકી, પાક્યા વિનાની

કાટ (પું.) લોખંડનો કાટ, ખરાબ જણ 

કાટકો (પું.) કડાકો, િાદળાં અથડાિાથી 
થતો અિાજ 

કાટલાં (નપું.) બાટ, િજવન્યાં 

કાઠુ ં(વિ.) મજબૂત

કાઠુ ં(વિ.) ઊંટનું પલાણ, કઠરેડો

કાઠુ ં(વિ.) દરેખાિ

કાઠુ ં(વિ.) સખત

કાઠુ ં(વિ.) કહંમતિાળું 

કાકડ્યા (પું.) દોવણ્યા - સાળ / ઘોકડ્યામાં 

ઉપ્યોગમાં લરેિાતા દંડા 

કાત (સ્તી.) ટચાકા, માંસનો એક કહસસો 

કાતરિું (કક્ર.) તફડાિી લરેિું, કાપી લરેિું, 
િરેતરિું 

કાતરા (પું.) જીિાત

કાતરા (પું.) આંબલીનું ફળ 

કાતકર્યાં (વિ.) ગુસસાભરી નજરરે  જોિું 

કાતકર્યું (નપું.) ગાડાના આગળના ભાગરે 
સામાન મૂકિા માટરે કરરેલું ખાનું 

કાતી (વિ.) િરેરભાિ, કાવતલ 

કાતોક (સ્તી.) કાત્યોક, કાવત્કક માસની 
પૂવણ્કમા 

કાતોર (સ્તી.) બૂમરેંગ જ રેિું િાંકંુ લાકડાનું 
હવથ્યાર 

કાથી (સ્તી.) નાવળ્યરેરનાં છોડાંમાંથી તૈ્યાર 
કરરેલ િાણ / દોરડું

કાથો (પું.) પાનમાં ખાિાનો પદાથ્ક 

કાદરેિ (પું.) કાદિ, કીચડ 

કાપ (પું.) કાનમાં પહરેરિાનો દાગીનો 

કાપલું (નપું.) નાનું ખરેતર 

કાપા (પું.બ.િ.) કાપા, ચીરા

કાપો (પું.) ચીરો 

કાબરી (વિ.) કાબરી, કાબરચીતરી (વિ.) 
કાબરચીતરંુ 

કાબા (પું.) ખાટલાના ઈસ, ઉપણા પરના 
સૂતરની રસીના પાટા 

કાબરેર (સ્તી.) કાબર

કાબો (પું.) હોવશ્યાર

કાબો (પું.) ચાલાક ચોર 

કા્યું (વિ.) અકળા્યરેલું, કાહ્ો (વિ.) 
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અકળા્યરેલો, ગુસસરે થ્યરેલો

કા્યોર (વિ.) કા્યર, ડરપોક 

કારજુ (નપું.) કાળજુ ં(લીિર) 

કારી (સ્તી.) ઉપા્ય 

કારીંગરંુ (નપું.) કારીંગડુ ં

કારીંગો (પું.) કળ્યુગ, કાવળંગો

કારરેલું (નપું.) કારરેલું, શાકનું નામ

કાલુ (નપું.) તોતડુ,ં 

કાલું (નપું.) કપાસનું કાલું, જીંડિું 

કાલરેર (સ્તી.) પૂળાની ચોરસ ગંજી

કાિચારી (સ્તી.) કટાક્, િાંકંુ બોલિું 

કાિસ (અ.) કાંઈ પણ ન હોિું 

કાવિતરંુ (નપું.) કાિતરંુ

કાિો (પું.) ઉકાળો, દૂધ વિનાની ચા

કાહ જા્ય (કક્ર.) અણગમો દરેખાડિો

કાહ (સ્તી.) પકિરેલા ચામડા પરથી સાફ 
કરા્યરેલ કચરો

કાળબૂટ (વિ.) ખૂબ કાળું 

કાવળ્યો (પું.) મૃત્યુના સમાચાર લઈ 
જનાર / આપિા આિનાર માણસ

કાંબી (સ્તી.) ભરત ભરિા માટરે કાપડનરે 
તંગ રાખિા માટરેનું ગોળ સાધન

કાંબી (સ્તી.) પગના પંજા ઉપર પહરેરિાનું 
ચાંદીનું ઘરરેણં

કીટલી (સ્તી.) ચાની કીટલી

કુચિું (કક્ર.) ખૂંચિું

કુડુ ં(વિ.) ભૂંડુ,ં ખરાબ 

કુડો (પું.) કચરો 

કુવત્યાના લાડ ુ(વિ.) શરેકરેલાં મહુડા, ઘઉં 
અનરે ઘી ખાંડી બનાિરેલ લાડુ

કુદમકુદા (અ.) કૂદકા મારિા 

કુબળ (સ્તી.) ખૂંધ 

કુબળું (વિ.) કૂબડુ,ં બરેડોળ ખૂંધિાળું 

કુમળું (વિ.) કોમળ 

કુરકુલ્યું (નપું.) જુઓ કતીલું.

કુલડુ ં(નપું.) મોટી કુલડી 

કુલા (પું.) કૂલા 

કુસકી (સ્તી.) ધાનનાં ફોતરાં, છોડાં 

કંુજડી (સ્તી.) એક પંખી, કંૂજ

કંુજો (પું.) પાણી ભરિાનું સાધન 

કંુડ (નપું.) કાચાં ચામડાં પકિિા માટરેનો 
ખાડો 

કંુભાર (પું.) એક જાવતનો માણસ, કંુભાર

કૂકડી(રી) (સ્તી.) મરઘી 

કૂકરો(ડો) (પું.) મરઘો

કૂકિા (વિ.) બૂમરાણ, મોટરેથી રડિું 

કૂકિો (પું.) ઠૂઠંિો, મરણપોક મૂકિી 

કૂકા (પું.) પાંચીકા, છોકરીઓની રમત 

કૂકુ (નપું.) કુરકુકર્યું, ગલૂકડ્યું 

કૂકો (પું.) પાંચીકો 

કૂચડો (પું.) તાણો સરખો કરિા િપરાતું 
બ્શ, કૂસડો

કૂચા (પું.) િલોણામાં છાશમાં રહી જતા 
ફોદા 

કૂટ (સ્તી.) માર 

કૂટિું (કક્ર.) મારિું, ઝૂડિું 

કૂડ (નપું.) જૂઠ, અંચાઈ

કંૂકડ્યું (વિ.) જૂઠુ ંબોલનાર 

કૂણ (અ.) કોણ 

કૂવત્યું (વિ.) નાની મધમાખરે ભરેગું કરરેલું 
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મધ 

કૂથલી (સ્તી.) બૂરાઈ, વનંદા 

કૂદકો (પું.) કૂદકો, ઠરેકડો, છલાંગ

કૂદિું (કક્ર.) જાતરે કૂદકો મારિો 

કૂનો (અ.) કોનો 

કૂપી (સ્તી.) તરેલ પૂરિાનું સાધન 

કૂબી (સ્તી.) એક શાક 

કૂબો (પું.) ગોળ છાપરંુ 

કૂરી (સ્તી.) એક હલકંુ ધાન 

કૂિાકડ્યા (પું.) પૂંિાકડ્યા, ટરેકરરે  થતો એક 
છોડ 

કૂસડો (પું.) જુઓ કૂચડો.

કંૂખ (સ્તી.) પરેટ, ખોળો 

કંૂચી (સ્તી.) તાળાની ચાિી

કરેણ (નપું.) કહરેણ 

કરેણી (સ્તી.) કહરેણી 

કરેત (સ્તી.) કહરેત, કહરેિત 

કરેફ (પું.) નસો 

કરેમત (સ્તી.) કકંમત 

કરે્યરાં (નપું.) કરે્યરાંનાં ફળ, કરેરા, કરેરડાં 

કરેર (નપું.) કરેરડાની ઝાડી 

કરેરી (સ્તી.) કરેરી 

કૈડ (કક્ર.) કરડ 

કૈડિું (કક્ર.) કરડિું 

કૈંક (અ.) ઘણાબધા

કોચ (સ્તી.) ખાડો, ઘા 

કોચિું (કક્ર.) ખોદિું, (ચોરી કરિા ભીંત 
કોચિી) 

કોચામણી (સ્તી.) બાળકોની એક રમત, 
(એક જાડા સવળ્યાનરે જમીનમાં ખૂપરે 

એમ ઊભો નાખીનરે રમા્ય છરે.)

કોચરેણ (સ્તી.) મરરેલા િોરનું ચામડુ ં
ઉતારતાં ચામડા પર ચોટી રહરેલ 
માંસ 

કોટ (પું.) ડગલો, (સ્તી.) ડોક, (નપુ.) ગળું

કોકટ્યું (નપું.) ગળામાં પહરેરિાનું ઘરરેણં, 
િોલનરે ગળામાં લટકાિિા બાંધરેલ 
રસી, માદવળ્યું 

કોઠી (સ્તી.) અનાજ ભરિાનું માટીનું મોટુ ં
પાત્ 

કોઠીબડ ુ(નપું.) ગોઠીમડુ,ં િરેલા ઉપર થતું 
ફળ 

કોઠ ુ(નપું.) કૉંઠુ,ં એક ફળ 

કોડ (પું.) એક રોગ, કોિ, ઇચછા

કોડી (સ્તી.) કોડાથી નાની કોડી

કોડો (પું.) સમુરિમાંથી મળતો કોડો

કોિ (સ્તી.) ગમાણ, િોર રાખિાનું સથળ 

કોતર (નપું.) નદીના િાંઘા 

કોતરિું (કક્ર.) ધીમરે ધીમરે ખોતરિું, ખોદિું 

કોથળી (સ્તી.) થરેલી, અનાજ ભરિાની 
થરેલી 

કોથળો (પું.) થરેલો, અનાજ ભરિાનો 
શણનો થરેલો 

કોદરા (પું.) એક અનાજ 

કોપ (પું.) ચા પીિાનો કપ, ક્રોધ 

કો્યલી (સ્તી.) કો્યલ 

કો્યલો (પું.) સડરેલો, કોલસો

કો્યરેલું (કક્ર.) સડરેલું 

કોર (સ્તી.) કકનાર, બાજુ, તરફ 

કોરમું (નપું.) ચળામણ 
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કોરમોર (અ.) ચારરે  તરફ, આજુબાજુ 

કોરંુ (વિ.) સુકા્યરેલું, સૂકંુ 

કોરોટ (સ્તી.) એક જાવત 

કોલો (પું.) ખૂણો, ખાંચો

કોસલું (નપું.) કાચલું, અડધું, ફાકડ્યું

કોહ (પું.) કોસ, કૂિામાંથી પાણી કાિિાનું 
ચામડાની મસક જ રેિું સાધન

કોવળ્યો (પું.) એક િાર મોિામાં લઈ 
ચાિી શકા્ય તરેટલો ખોરાક

કોળી (સ્તી.) એક જાવત

કોળીપાટ (પું.) પાટમાં િહેંચાતો પ્રસાદ

કૉંઈ (અ.) કંઈક

કૉંક (અ.) કશું 

કૉંકવણ્યો (વિ. બ.િ.); જુઓ કૉંકણી.

કૉંકણી (સ્તી.) સુકિણી, િલુરી, સૂકિરેલા 
માંસના રસી જ રેિા પાતળા ટકુડા 

કૉંકરી (સ્તી.) કાંકરી કૉંકરો (પું.) કાંકરો 

કૉંગ (સ્તી.) એક અનાજ 

કૉંગવસ્યા (સ્તી.) કાંસકી, સો્ય, 
બજરબૂકટ્યાં િરેચનારી ભટકતી 
જાવત 

કૉંગસી (સ્તી.) કાંસકી, કંગઈ, લાકડાની 
કાંસકી 

કૉંટી (સ્તી.) નાકમાં પહરેરિાનું ઘરરેણં (2) 
કૉંટો (પું.) નાક માટરે મોટુ ંઘરરેણં 

કૉંઠલાપરેટી (સ્તી.) ફટકા સાળમાં જ રેમાં 
નળો ફેંકિામાં આિરે છરે.

કૉંઠલો (પું.) કાંઠલો, નળો, ધાંવધલો 

કૉંડ (સ્તી.) વનભાડા પાસરે માટલાં ઘડિા 
માટરે બરેસિાની જગ્યા 

કૉંડી (સ્તી.) કૉડી, સમુરિમાંથી મળતું 

રમત માટરેનું એક સાધન

કૉંણ (સ્તી.) લોકાચાર, કાણ મોકાણ 

કૉંણં (નપું.) કાણં, વછરિ, બાકંુ

કૉંણો (વિ.) એક આંખિાળો, કાણો

કૉંતિું (કક્ર.) કાંતિું 

કૉંધ (પું.) ખભો, કાંધ 

કૉંવધ્યા (વિ.) ખભરે ઉપાડનારા - ઠાઠડી 
ઉપાડનારા, ખાંવધ્યા 

કૉંનખજૂરો (પું.) બહુપગિાળું એક જીિડુ ં

કૉંનપુકર્યો (વિ.) ભંભરેરણી કરનાર 

કૉંનો (પું.) કાનજી, કહાન 

કૉંમ (નપું.) કામ, કામગીરી 

કૉંમળી (સ્તી.) કામળી, ધાબળી 

કૉં્ય (કક્ર.) કરે, કહીશ

કૉંસ (સ્તી.) કાંસ, નહરેર, કૉંહ 

કૉંહ (સ્તી.) કાંચળીની કસ, કાંચળી 
બાંધિાની ફૂમતાંિાળી નાની 
દોરડીઓ 

કૉંહળી (સ્તી.) કાંસળી, કાંચળી, ચોળી 

ક્યોત (અ.) કહરેત

ખ

ખઈ (સ્તી.) ખાઈ, મોટો ખાડો

ખઈ (પું.) ક્્ય, ખેં 

ખઈબદરેલ (વિ.) નફફટ, હોવશ્યાર 

ખખરો (પું.) ખરખરો, શોક પ્રદવશ્કત 
કરિો 

ખખળિું (કક્ર.) ખખડિું, ખડખડિું, 
અિાજ થિો

ખચકો (પું.) િાંધો, િચકો 

ખચાક (અ.) એક અિાજ, ઝડપથી 



103

તળની બોલી

ખજિાળ (સ્તી.) ખંજિાળ 

ખજૂરા (પું.) તોફાન, મસતી 

ખજૂરો (પું.) િણાટના તાણાિાણામાં 
બરેિડ તાર આિિો 

ખજોનો (પું.) ખજાનો

ખટકો (પું.) કાળજી, વચંતા 

ખટરાગ (પું.) કંકાસ, િણસરેલો સંબંધ 

ખટાબબું (કક્ર.) ખટાિિું, લાભ કરી આપિો 

ખટારો (પું.) ફટકા સાળ, લાકડાનું િણાટ 
્યંત્ 

ખટુમંડુ ં(વિ.) ખાટુમંીઠુ,ં ખટાશિાળું

ખડકો (કક્ર.) ગોઠિો

ખડચી (સ્તી.) ખડકી, ગોઠિીનરે મૂકરેલ

ખડચીતરો (નપું.) એક પ્રકારનો નાનો 
સાપ 

ખડબૂચું (નપું.) તરબૂચ 

ખડમોર (પું.) ઘાવસ્યા મરેદાનનો મોર 

ખકડ્યો (પું.) શાહી ભરિાનું નાનું પાત્, 
ઘાસલરેટનો દીિો, બ્ાહ્મણનો 
વભક્ાિૃવતિનો થરેલો 

ખડી (સ્તી.) માટલાં રંગિાની સફરેદ માટી 

ખડો (પું.) કબૂતર / મરઘાંનું ઘર, ખડ્ો 

ખડોવલ્યું (નપું.) ખોડીબારંુ, ખરેતરમાં 
પરેસિાનું છીંડુ,ં ખંડરેર 

ખણકાર (પું.) એક પ્રકારનો અિાજ, 
રણકાર, ખનકાર 

ખણખોદ (સ્તી.) તપાસણી, ચકાસણી 

ખણખોકદ્યું (વિ.) ઝીણિટથી તપાસ 
કરનાર 

ખણિું (કક્ર.) િલૂરિું, ખંજિાળિું 

ખતરી (પું.) રંગારો, રંગકામ કરનાર, 
ખત્ી, ક્વત્્ય 

ખતુ (નપું.) ખોદરેલી ચોકડી, નાનું ખરેતર, 
કાપલું 

ખદખદિું (કક્ર.) ઊકળિું 

ખદખદાબબું (કક્ર.) ખૂબ ઉકાળિું

ખદડિું (કક્ર.) ખદરેડિું, દૂર કરિું, મારીનરે 
ભગાડિું

ખપ (સ્તી.) જરૂકર્યાત

ખપરેડુ ં(નપું.) મોટી ખૂરપી 

ખપપર (નપું.) એક શસ્ત, હવથ્યાર 

ખપપર જોગણી (સ્તી.) શસ્તધારી દરેિી, 
્યોવગની 

ખબરદાર (વિ.) તંદુરસત, હોવશ્યાર 

ખબરેર (અ.) ખરખબર 

ખભો (પું.) ખભો, સકંધ, કાંધ 

ખમચઈ (કક્ર.) અટકી, અટકિું 

ખમચાિું (કક્ર.) અટકિું

ખમિું (કક્ર.) સહન કરિું, રાહ જોિી 

ખમીસ (નપું.) પહરેરણ 

ખર (પું.) ગધરેડો 

ખરકડો (પું.) રાચનરે ઉપર-નીચરે કરિા 
માટરે સાળમાં મોભનું સથાન ધરાિતો 
દંડો 

ખરકલા (પું.) િગલા, ખડકલા 

ખરપડી (સ્તી.) રાંપી, રાંપડી

ખરપડી (પું.) નખલો, ચામડુ ં કાપિાની 
ઊભી છરી 

ખરપો (પું.) થાપાનું હાડકંુ 

ખરિા (પું.) વશંગડાંિાળાં પ્રાણીઓનરે થતો 
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વશંગડાં સડિાનો રોગ 

ખરિાિું (કક્ર.) કટાઈ જિું, સડિું, કાટ 
ચિિો 

ખરિું (કક્ર.) ખરિું, તૂટિું

ખરહકડ્યા (પું.) ટરેકરરે  થતો એક છોડ 

ખરહલી (સ્તી.) ખરસલી, એક પ્રકારનું 
ઘાસ

ખરી (વિ.) સાચી

ખરી (સ્તી.) િોરના પગની ખરી

ખલ (પું.) મસાલા-મરચું િાટિાનો ઘડતર 
કરરેલ પથથર 

ખલકંુ (કક્ર.) િીલું, ખુલ્ું 

ખલાિું (કક્ર.) ખળાિું, અટકી રહરેિું, ભરાઈ 
રહરેિું 

ખલી (સ્તી.) વખસકોલી 

ખલરેસી (સ્તી.) ભાથો, તમાકુ ભરિાની 
ચામડાની થરેલી, ભાથકડ્યું

ખિરાબબું (કક્ર.) ખિરાિિું (2) ખિરા્યરે : 
ખિરાિીશ (3) ખિરા્યું : ખિરાવ્યું 

ખિારિું (કક્ર.) ખિરાિિું 

ખિી (પું.) એક ભૂત 

ખસ (અ.) દૂર જા, આઘો જા, (સ્તી.) ખો, 
ખોહ 

ખસી (કક્ર.) કાપિું

ખસી (કક્ર.) રરેલ્ાનરે નપુંસક બનાિિાની 
કક્ર્યા 

ખસ્યું (કક્ર.) દૂર ગ્યું 

ખહતું (કક્ર.) ખસરેડી શકા્ય તરેિું 

ખહલું (નપું.) ઘાસ, તણખલું, તરણં, તૈણં

ખહિું (કક્ર.) ખસિું

ખહો (કક્ર.) દૂર થિા આદરેશ, ખસો 

ખળી (સ્તી.) તમાકુની ખળી

ખળી (સ્તી.) માટલાં રંગિાની ખડી

ખળું (નપું.) કાપણી પછી કણસલામાંથી 
દાણા છૂટા પાડિા જ્યાં ભરેગા 
કરિામાં આિરે તરે જગા

ખંચાિું (કક્ર.) અટકાિું, ખચકાટ થિો 

ખંચરેરિું (કક્ર.) ખંખરેરિું, ઝૂડિું, પડાિી લરેિું

ખંટાતી (અ.) ગમતી, સિીકા્ય્ક 

ખંટાિું (કક્ર.) સહન કરિું, ગમિું, સિીકારિું 

ખંડઈ (સ્તી.) હરેરાન થ્યરેલ 

ખંડાિું (કક્ર.) હરેરાન થિું 

ખંદ (પું.) છ્ંદ, ચાળા 

ખંદીલું (વિ.) િાદ લરેનારંુ, િાદીલું 

ખંદરેખંદરે (અ.) િારરે  િારરે , ચાહીનરે 

ખાખ (સ્તી.) ખાક, રાખ, રસ્યા 

ખાખરો (પું.) કરેસૂડો 

ખાખલી (સ્તી.) કાખલી, બગલ

ખાખી (પું.) ખાખી બાિો, વભખારી, 
ખાખી રંગ 

ખાખરેડો (પું.) આળો, કચરો 

ખાખરેર (સ્તી.) આંબાના પાનનો કચરો

ખાખરેર (સ્તી.) ખંડરેર, 

ખાજા (નપું.) ખાટલાના ભરરેલ િાણની 
કારીગરી

ખાજા (પું.) ખાિાની િાનગી 

ખાજો (કક્ર.) ખાઈ લરેજો 

ખાટ (સ્તી.) કહંડોળાખાટ, લાકડાની પાટ 

ખાટચી (પું.) કસાઈ

ખાટલી (સ્તી.) માંચી
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ખાટલો (પું.) માંચો

ખાટહૂરા (વિ.) ખાટસિાકદ્યા, ખાટસૂરા, 
ખોટી િાતમાં રસ ધરાિનાર 

ખાકટ્યું (નપું.) આંબોવળ્યું, કાચી કરેરીની 
સૂકિરેલી ચીરીઓ 

ખાટુચંૈડ (વિ.) ખૂબ ખાટુ ં

ખાટુમંોરંુ (વિ.) ખાટુમંોળું 

ખાડ (સ્તી.) ઊંડો ખાડો 

ખાતર (નપું.) ખાતર, ચોરી

ખાતર (અ.) નરે માટરે 

ખાતરિું (કક્ર.) ગાળો દરેિી 

ખાતરી (સ્તી.) ચોકસાઈ, વિશ્વાસ 

ખાદ (સ્તી.) નુકસાન, ખાધ, ટોટો 

ખાદરંુ (નપું.) કાચો કૂિો, તળાિ-નદીમાં 
પાણી મરેળિિા કરરેલ ખાડો 

ખાધ (સ્તી.) નુકસાન, ટોટો 

ખાધરો (વિ.) ખાઉધરો, ખૂબ ખાનાર 

ખાપ (સ્તી.) દપ્કણ

ખાપ (સ્તી.) લાકડાની ચીપ, લાકડાની 
ફાડ 

ખાપરો (પું.) પ્રખ્યાત ચોરનું નામ, ચોરીમાં 
હોવશ્યાર હોિું 

ખાબોવચ્યું (નપું.) ખાબોવચ્યું, પાણીથી 
ભરરેલો નાનો ખાડો

ખાર (પું.) ઈષા્ક, દુશમનાિટ 

ખારો (કક્ર.) કાચા ચામડાનરે મીઠુ ં અનરે 
રાખ ચોપડિાની કક્ર્યા 

ખારોડ (સ્તી.) ખારિાળી જમીન, 
ખારલટૅનડ 

ખાલ (સ્તી.) ચામડી, ચામડુ ં

ખાલું (નપું.) ઘરથાળની જમીન, ઘર 
બનાિિા માટરેની ખાલી જમીન 

ખાિું (કક્ર.) જમિું, ખાધું (કક્ર.) જમ્યા 

ખાહડાં (નપું.) ખાસડાં, જોડા

ખાંખરેત (સ્તી.) કાળજી રાખિી, ઉતસાહ 

ખાંજરંુ (નપું.) કૂટણખાનું 

ખાંટુ ં(વિ.) હોવશ્યાર, ચાલાક 

ખાંડિું (કક્ર.) ખાંડિું 

ખાંડુ ં(નપું.) લગ્ન માટરે મોકલાતી તલિાર, 
લાકડાની રંગરેલી તલિાર 

ખાંણ (સ્તી.) ખાણ, (નપું.) િોરનું વનરણ,

ખાંવણ્યો (પું.) ખાણમાં કામ કરનાર, 
ખાંડિા માટરેનું પથથરનું સાધન, 
ખાંડણો, ખાં્યણો

ખાંણં (નપું.) ભોજન 

ખાંધ (સ્તી.) ખભો, કાંધ 

ખાંવધ્યો (પું.) ઠાઠડી ઊંચકનાર, કાંવધ્યો, 
કાંધ આપનાર

ખાંનું (નપું.) ખાનું 

ખાંપિું (કક્ર.) ભરેળસરેળ કરિી, એક 
કરિાની કક્ર્યા 

ખાંમણં (નપું.) નાનો ખાડો, (પાવણ્યારરે  
માટલું ગોઠિિા ખામણં કરા્ય છરે) 

ખાંમી (સ્તી.) ભૂલ 

ખાં્યણી (સ્તી.) ખાંડણી 

ખાં્યણો (પું.) ખાંડણો

ખાંસી (સ્તી.) ખાંસી, ધાંસ

વખજાિું (કક્ર.) ગુસસરે થિું 

ખીખી (અ.) ખીખી કરી હસિું 

ખીજ (સ્તી.) ગુસસો 
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ખીજડો (પું.) સીજડો, સીમડો 

ખીલ (સ્તી.) ચાકડાની ગબી નીચરે 
ગોઠિરેલી લાકડાની આડી ચીપ 

ખીલિું (કક્ર.) આનંકદત થિું 

ખીલો (પું.) ખૂંટો, ખીલડો 

ખીલોડી (સ્તી.) ખલી, વખસકોલી 

ખુંખલી (સ્તી.) ખેંખલી, પાતળી

ખુંખલું (નપું.) પાતળું, ખેંખલું 

ખુંખારિું (કક્ર.) ખોંખારો ખાઈ અિાજ 
કરિો, ચરેતિિું 

ખુંચિું (કક્ર.) કંુચિું, દુખિું 

ખુંવણ્યા (નપું.) ખૂણા, િાળ કાપિાની 
ખૂવણ્યાની ફટૅશન 

ખુંમચો (પું.) લાકડાની દુકાન, ગલ્ો 

ખુંિાર (વિ.) બરબાદ, ઘસાઈ જિું 

ખૂંખા (નપું.) કરેડ, ખોળો (ખૂંખામાં ભરાિું 
: સંતાિું) 

ખૂંખૂં (નપું.) ખાંસીનો અિાજ, સોડ 

ખૂંટ (પું.) ધણખૂંટ -- ખૂટો

ખૂંટિું (કક્ર.) બેંટિું, તોડિું, ચૂંટિું 

ખૂંટો (પું.) લાકડાનો ખીલો

ખૂંવણ (સ્તી.) કોણી

ખૂંદિું (કક્ર.) ગૂંદિું, કચરિું 

ખૂંપ (પું.) ફૂલનો ઓછાડ, ફૂલનો બુરખો 

ખૂંભી (સ્તી.) કંૂભી

ખરેપ્યો (પું.) ખરેવપ્યો, સમાચાર લાિનાર 

ખરેર (અ.) ભલરે, િાંધો નહીં 

ખરેરિું (કક્ર.) ખરેરિિું 

ખરેહ (પું.) ખરેસ, ઉપરણી

ખેં (સ્તી.) જુિારની કાંજી, પાણ, આર, 

ખરેર (પું.) ક્્ય, (કક્ર.) બાદ થિું, 
ઓછુ ંકરિું 

ખેંખલી (સ્તી.) પાતળી સ્તી 

ખેંગારિું (કક્ર.) ખંગાળિું, િીછળિું, ધોિું 

ખેંટી (સ્તી.) ખૂંટી, ખીંટી 

ખેંણ (સ્તી.) ખીણ, ખાડો 

ખેંપ (કક્ર.) ખરેપ, િહન કરિું 

ખેંપટ (સ્તી.) િાંસની પાતળી પટ્ટી 

ખેંપાની (વિ.) લુચચું 

ખેંરી (પું.) જગંલી બાિળ, ખરેર

ખૈડિું (કક્ર.) ખરડિું, બગાડિું, (2) 
બદનામ કરિું 

ખૈડાિું (કક્ર.) બગડિું, બદનામ થિું 

ખૈનઅ (કક્ર.) ખાઈનરે 

ખો (સ્તી.) આદત, ખૉહ (ખો કાિિી : 
જડમૂળથી કાિિું) 

ખોઈ (સ્તી.) કપડાનું ઘોકડ્યું, ખો્યું, ઝોળી 

ખોખરંુ (વિ.) બોદું, તૂટરેલું, બોદા 
અિાજિાળું 

ખોખાં (નપું.) ખોખાં, હાંગકર્યો 
(ખીજડાની સીંગો) (બ. િ.)

ખોખું (નપું.) પોલું, દમ િગરનું 

ખોટ (પું.) પથથર, િરેખાળો, ઓછુ,ં નુકસાન 

ખોટરેણં (નપું.) ઈંટનો ફરમો સાફ કરિાનું 
છરી જ રેિું સાધન 

ખોકડલું (વિ.) ખોડિાળું, મશકરંુ

ખોત (કક્ર.) ખાધું હોત, ખાત

ખોતરિું (કક્ર.) ધીમરે ધીમરે કરકોલિું 

ખોધું (નપું.) મોટુ ંસૂકંુ થડ 

ખોબો (પું.) ખોબો -- બરે હાથના પંજાનરે 
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જોડીનરે થતો આકાર

ખોભડુ ં(નપું.) િોલનું પોલું ખોભડુ ં

ખોલકી (સ્તી.) ગધરેડી

ખોલકો (પું.) ગધરેડો 

ખોહિું (કક્ર.) ઘાલિું, ખોસિું

ખોળ (કક્ર.) બરેિડુ ંકરિું 

ખોળ (સ્તી.) ગોદડી બનાિિાનું કિર 

ખૉરંુ (વિ.) બગડી ગ્યરેલું 

ખૉહ (સ્તી.) ખસ, એક રોગ

ખૉહલું (સ્તી.) ખસના રોગિાળું

ખૌઉ (કક્ર.) ખાઉ

ગ

ગઈ (સ્તી.) દાિ, ઘઈ, ગઈ 

ગઉ (પું.) ગાઉ (સ્તી.) ગા્ય 

ગઉદાન (વિ.) ગા્યનું દાન 

ગગલાબબું (કક્ર.) ગગલાિિું, ઠપકો 
આપિો

ગચરકંુ (નપું.) ખાટો, તીખો ઓડકાર 

ગચચું (વિ.) ગઠ્ો, ગવચ્યું 

ગજ (પું.) બરે ફૂટનું માપ 

ગજિરેલ (નપું.) સારા પ્રકારનું લોખંડ 

ગવજ્યું (વિ.) બરે ફૂટના પનાિાળું 
હાથિણાટનું કાપડ 

ગજી (સ્તી.) ઈંટિાડાનરે પાકી ઈંટોનંુ કરરેલ 
આિરણ 

ગજુ ં(નપું.) વખસસું, ગજિું, કહમમત 

ગકઠ્યો (પું.) છરેતરનાર, ગાંઠનો રોગ

ગડથોલું (નપું.) ગુલાંટ 

ગડદો (પું.) ગુમબો, મુક્ો, ઠૂહંો, ફેંટ 

ગડમડ (અ.) એકબીજામાં ગોટમોટ 

ગડડુ ુ(નપું.) માટીનું મોકર્યું, માટીનું નાનું 
પાત્ 

ગડલૂો (પુ.) ઘડલૂો, ઘડો 

ગિી (સ્તી.) માટીની પાકી કોઠી 

ગિો (પું.) કોઠાર, માટીનો મોટો પાકો 
કોઠો

ગણ (પું.) ગુણ, ઉપકાર 

ગત (અ.) વસથવત 

ગદડિું (કક્ર.) ગદડિું, કચરિું, હરેરાન 
કરિું 

ગદરા્યરેલું (વિ.) પાકી ગ્યરેલું 

ગદરેલું (નપું.) તકક્યો, ઓશીકંુ, ઓસંગું 

ગદ્ા (સ્તી.) ગદા 

ગધમણ (વિ.) ગધરેડુ ં ઉપાડી શકરે તરેટલું 
િજન, દોિ મણ 

ગધરેળી (સ્તી.) ગધરેડી 

ગધરેળું (નપું.) ગધરેડું

ગધરેળો (પું.) ગધરેડો 

ગનકા (સ્તી.) ગુનકા, િરેશ્યા, ગવણકા 

ગનો (પું.) ગુનો 

ગપ (નપું.) જૂઠ 

ગપોળી (વિ.) જુઓ ગપપી 

ગપપી (વિ.) જૂઠો માણસ, ગપપાં મારનાર, 
ગપોળી 

ગફા (સ્તી.) ગુફા, ગફોલ 

ગફોલ (સ્તી.) જુઓ ગફા.

ગફોલાં (નપું.) ગાલફોરાં, ગાલફાકર્યાં 

ગફોલો (પું.) ગાલ 

ગબી (સ્તી.) નાનો ખાડો, ટિૂો (2) ચાકડા 
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ઉપરનું કાણં 

ગબીદાિ (સ્તી.) બાળકોની ગબી-
લખોટીની રમત 

ગબો (વિ.) અક્લ વિનાનો, મોટો ખાડો 

ગભારો (પું.) મંકદરનું ગભ્કગૃહ 

ગમ (અ.) ખબર,-ની તરફ 

ગમતીલું (વિ.) આનંદી, ગમી જા્ય તરેિું 

ગરગોટી (સ્તી.) માટીની ગોળ લખોટી 

ગરથ (પું.) નાણાં, રૂવપ્યા 

ગરદી (સ્તી.) ટોળું, ભીડ 

ગરાક (પું.) જજમાન, ગ્ાહક, ઘરાક 

ગરાકિટી (સ્તી.) જજમાની, ગરાશનો 
હક્ 

ગરાશ (પું.) જજમાનીનો હક્ 

ગકર્યો (પું.) કરોડનો મણકો 

ગરુ (પું.) ગુરુ

ગરોહ (પું.) ગ્હ 

ગલ (પું.) હોકાની બળરેલી તમાકુની ગોળી 

ગલકંુ (નપું.) એક શાક, એક િરેલો

ગલપચોડુ ં(નપું.) ગળામાં થતો રોગ 

ગલાલ (પું.) ગુલાલ 

ગલોલો (વિ.) તંદુરસત 

ગલ્ી (સ્તી.) ગલી કરી હસાિિું 

ગિાળો (પું.) ગિાડો, ચોરસ થરેલો 

ગહિું (કક્ર.) ઘસિું 

ગહાતું (કક્ર.) ઘસડાતું, ઘસરેડાતું

ગહારો (કક્ર.) ઘસારો

ગહાિું (કક્ર.) ઘસાિું

ગહરેડાતું (કક્ર.) ઘસડાતું, ગહડાતું

ગળાિ (પું.) આશરો, કૂિો ગાળતાં કાિરેલી 
માટી 

ગળી (સ્તી.) લાકડાની ખૂંટી, ખીલી 

ગળું (નપું.) ગળું (શરીરનું એક અંગ - જ રે 
મોિાની દાિી નીચરેથી શરૂ થઈ 
હાથના ખભા સુધી જોડા્યરેલું)

ગંજ (પું.) િરેપારનું સથળ, અંબાર, િગલો

ગંઠિું (કક્ર.) ગૂંથિું, સાંઠગાંઠ કરિી

ગંઠોડાં (પું.) કાનમાં પહરેરિાનાં ઘરરેણાં

ગંઠોડાં (પું.) એક ઔષધ 

ગંધ (સ્તી.) ગંધ, િાસ, સોડ, દુગુંધ

ગંવધલું (વિ.) બકબક કરનાર, ચીકણં

ગા (સ્તી.) ગા્ય, ગાિડી

ગાગરેર (સ્તી.) ગાગર, માટીનું પાણી 
ભરિાનું પાત્ 

ગાડિો (પું.) ઘી, તરેલ ભરિાનું માટીનું 
પાત્ 

ગાડુ ં(નપું.) ગાડુ,ં ગાડાં (બ.િ.) 

ગાડરેર (નપું.) એક કાંટાળી િનસપવત

ગાડરેર (નપું.) ઘરેટાંનું ટોળું

ગાતર (નપું.) કાઠુ,ં શરીર, દરેખાિ

ગાિડી (સ્તી.) થૂિરનાં પાન, ગા્ય

ગાિંત્ી (પું.) મંત્, શ્ોક

ગાસતરેલ (નપું.) કરેરોસીન

ગાળ (સ્તી.) ગાળ

ગાળ (પું.) સમજિા પ્ર્યતન કરિો (ગાળ 
લરેિો - વિચાર જાણિા / સમજિા) 

ગાળિું (કક્ર.) ખોદિું (કૂિો ગાળિો : કૂિો 
ખોદિો)

ગાંગણા (વિ.) ઓગણા, કઠોર દાણા 
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ગાંગળો (પું.) ગાંગડો, ટકુડો 

ગાંગરેરિું (કક્ર.) ગાંગરિું, મોટરેથી બોલિું

ગાંગરેરિું (કક્ર.) ઊંટની બોલી 

ગાંગો (પું.) અધ્કપાગલ, અણસમજુ 

ગાંઠનું (અ.) પદરનું, પોતાનું 

ગાંઠિું (કક્ર.) તાબરે થિું, કહ્ામાં રહરેિું 

ગાંઠાળ (વિ.) ગાંઠોિાળું, મનમાં ઝરેર 
રાખનાર 

ગાંકઠ્યા (પું.) ચણાના લોટનું ફરસાણ 

ગાંડ (સ્તી.) મળદ્ાર, ગાંડ, હરિડો

ગાંકડ્યું (નપું.) ગાંડુ ં

ગાંણં (નપું.) ગીત (પ્રરેમગીત)

વગરિી (વિ.) ગીરો મૂકિું, અડાણરે મૂકિું 

વગલીદંડો (સ્તી.) લાકડાના દંડા અનરે 
મોઈની રમત, મોઈદંડાની રમત 

વગલરેટ (વિ.) દાગીનાનરે સોનાનો િોળ 
ચિાિિો

વગલરેટબાજી (સ્તી.) છરેતરવપંડી 

ગીધ (પું.) ગીધ -- એક પંખી 

ગુગોળ (પું.) ગૂગળ 

ગુચપૂચ (અ.) ચૂપચાપ ચચા્ક કરિી, 
છાની ચચા્ક કરિી 

ગુજરુ (નપું.) ગુજકર્યું, નાની હોકલી, 
તમાકુ પીિા માટરેનું માટીનું સાધન 

ગુજુ (નપું.) ગુંજુ, ગજિું, ગુંજો, ખીસું 

ગુણ (સ્તી.) શણની મોટી ગૂણ, (નપું.) 
ગુવણ્યું

ગુણ (પું.) ઉપકાર

ગુણચોર (વિ.) ઉપકાર ભૂલી જનાર 

ગુમળું (નપું.) ગૂમડુ ં

ગુમૂતર (નપું.) ગૂમૂતર

ગુંગણો (વિ.) નાકમાંથી બોલનાર (2) 
ગૂંગણં 

ગુંચળું (નપું.) ગૂંચિા્યરેલું, ભરેગા મળી 
(બરેસિું) 

ગુંજી્યું (નપું.) તુક્ો, મમરો મૂકિો 

ગુંદિું (કક્ર.) ખૂંદિું, મસળિું 

ગુંલ્ાં (નપું.) ગુંલ્ીનું બહુિચન 

ગુંલ્ી (સ્તી.) પગના નળાનો અડધો ભાગ 

ગુંિરેળો (વિ.) ગંદકીિાળું, ગંદું (2) ગુગંદું 
: મરેલું

ગૂડો (પું.) થાપાનું હાડકંુ

ગૂં (નપું.) વિષ્ા, મળ

ગૂંગું (વિ.) નાકમાંથી નીકળતો સુકા્યરેલ 
કચરો

ગૂંઠા (નપું.) જમીનનું માપ 

ગૂંદ (પું.) ગુંદર 

ગૂંદા (પુ.) ગૂંદીનાં ફળ 

ગૂંદી (સ્તી.) ફળાઉ િૃક્

ગરેમરાજી (વિ.) ડોફરાજી, ખોટો દંભ 
દરેખાડિો 

ગરેલફાડ્ું (વિ.) ઘરેલું

ગેંગો (વિ.) અડિો, અદિગો 

ગેંગોડો (પું.) લોહી ચૂસનાર જીિડું
ગૈણ (નપું.) ગ્હણ

ગોખલો (પું.) ગોખલો, ગોખ, છજુ,ં 
ઝરૂખો

ગોગ (પું.) નાગદરેિ 

ગોઝારંુ (વિ.) અપવિત્ થ્યરેલું 

ગોટમોટ (અ.) પગથી માથા સુધી િકંા્યરેલું 

ગોટલો (પું.) ગોટલો, પગની વપંડી
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ગોઠ (નપું.) ગરાકનરે અપાતી શીખ, ભરેટ 

ગોઠમડુ ં(નપું.) એક િરેલનું ફળ 

ગોકઠ્યો (પું.) વમત્ 

ગોઠીપણાં (વિ.) સકહ્યરપણં

ગોત (કક્ર.) ગા્યું હોત 

ગોતકરજો (પું.) ગોત્જ, કળશ અનરે 
નાવળ્યરેર લઈ પૂજા માટરે જિું

ગોથું (નપું.) માથું મારિું, િીંક 

ગોદિું (કક્ર.) ખોદિું

ગોદળી (સ્તી.) ગોદડી

ગોદળું (નપું.) ગોદડું
ગોદો (પું.) હાથનો ગોદો, મુક્ો, ઠોંસો

ગોધો (પું.) આખલો 

ગોફણો (પું.) બનાિટી ચોટલો 

ગોફરેણ (સ્તી.) ગોફણ, િરેફાં ફેંકિાનું જોતર 
જ રેિું સાધન 

ગોબો (પું.) િાસણ પર પડરેલ ટીચો, ખાડો 

ગો્યણી (સ્તી.) સ્તીઓ દ્ારા કરિામાં 
આિતી પૂજા

ગોર (પું.) ગોર, કક્ર્યા-કરમ કરાિતા 
બ્ાહ્મણ 

ગોરાડુ ં(સ્તી.) જમીનનો એક પ્રકાર 

ગોરંુ (વિ.) ઊજળું (2) ગોરાશ (વિ.) 
ઊજળું 

ગોરંુચંદન (નપું.) ગોરોચંદન, ગોરમટ 

ગોલણ (સ્તી.) ગોિાલણ 

ગોવલ્યું (નપું.) નાનો બળદ, તીતીઘોડો 

ગોિાળ (પું.) ગોિાળ, િોર ચરાિનાર 

ગોસ (નપું.) માંસ, ભોથાં

ગોળ (પું.) પરગણં, ગોળ 

ગોળિો (પું.) લાકડાનો લાંબો ગોળ ટકુડો 

ગોવળ્યો (પું.) િહીિંચો, િહી લખનાર 
બારોટ 

ગોળી (સ્તી.) માટલું

ગોળો (પું.) મોટુ ંમાટલું

ગૉંદરંુ (નપું.) ભાગોળ

ગાઁમ (નપું.) ગામ 

ગાઁમલરેણી (વિ.) ગામની હારોહાર, 

ગાઁમહૈણી (વિ.) ગામનરે શરણરે 

ગાઁમરેતી (પું.) ગામનો રહીશ, ગામધણી 

ગાઁમોટ (પું.) ગામનો જજમાન બ્ાહ્મણ, 
ગામનો ગોર

ઘ

ઘઈ (સ્તી.) િારો, સમ્ય 

ઘઘૈણં (નપું.) ઘરગૈણં, નાતરંુ, સાજનું, 
બીજાં લગ્ન 

ઘચૂમલી (સ્તી.) ટોળું, ગૂંચળું િળીનરે બરેસિું 

ઘચચ (અ.) ઘોંચિાનો અિાજ 

ઘટ (વિ.) ઓછુ ં

ઘટિું (કક્ર.) ઓછુ ંથિું, નરેઠિું 

ઘટારો (વિ.) ઘટાડો, ઓછુ ંથિું 

ઘડઈ (સ્તી.) દાગીના ઘડિાની મજૂરી, 
મહરેનતાણં, ઘડામણ 

ઘડતર (નપું.) ઘડતર, ઘડિું 

ઘડભાંજ (અ.) ઘડભાગ 

ઘડમથલ (સ્તી.) ગડમથલ, મૂંઝિણ 

ઘડામણ (નપું.) જુઓ ઘડઈ.

ઘડા્યરેલું (નપું.) પાક્ ુ,ં હોવશ્યાર, 
કારીગરના હાથરે તૈ્યાર થ્યરેલું

ઘડલૂો (પું.) માટીનો ઘડો 

ઘઘાબબું (કક્ર.) પરરેશાન કરિું, પદાિિું 
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ઘરભમરી (સ્તી.) શુભ પ્રસંગરે ઘરેર ઘરેર 
જઈ પહરેરામણી આપિી 

ઘરિટો (પું.) ઘરમાંથી કાિી મૂકિું 

ઘરરેડ (સ્તી.) ચાલી આિતી વસથવત; 
પરંપરા 

ઘલાણો (પું.) સાથરે હોિું 

ઘલ્ી (સ્તી.) સળ (પડિો) (ઘલ્ી િાળી 
મૂકિું : સરખું િાળી મૂકિું) 

ઘિ (પું.) ઘઉં, એક અનાજ 

ઘિરાબબું (કક્ર.) ઘિરાિિું, કચરાિિું, 
કચડાિિું, ડૂડંામાંથી દાણા છૂટા 
પાડિા ખળામાં હાલરુ કરી બળદ 
ફરેરિિા.

ઘહણી (વિ.) બરેઠાં બરેઠાં ચાલિું, ગાંડ 
ઘસીનરે ચાલિું 

ઘહરકો (પું.) ઘસરકો 

ઘહરેડિું (કક્ર.) ઘસડિું

ઘંટ (પુ.) િગાડિાનો ઘંટ

ઘંકટલો (પું.) ઘંટીના ઉપલા પડનરે 
ફરેરિિાનો દાંડો 

ઘંટડૂી (સ્તી.) ઘંટી, અનાજ દળિાનું 
સાધન

ઘાઘરી (સ્તી.) છોકરીઓનરે પહરેરિાનું િસ્ત

ઘાઘરો (પું.) ચવણ્યો

ઘાટડી (સ્તી.) ચૂંદડી, સ્તીના માથાનો 
કપાળનો ભાગ, 

ઘાટિું (કક્ર.) ઘાટ આપિો, તૈ્યાર કરિું 

ઘાટી (સ્તી.) એક જાવત 

ઘાણ (પું.) તૈ્યાર કરિું

ઘાત (સ્તી.) મોત થા્ય એિું, ઘાંટી

ઘારંુ (નપું.) ઘારંુ, સડરેલો ઘા 

ઘાલિું (કક્ર.) અંદર નાખિું, ખોસી દરેિું 

ઘાિ (પું.) દુહો, ઘા 

ઘાિું (કક્ર.) કચડિું, પીલિું

ઘાંવઘલો (પું.) માટલાનો તૂટરેલો કાન, 
કાંનો, કાંઠો 

ઘાંઘું (વિ.) ઉતાિવળ્યું, હડપવત્યું

ઘાંટી (સ્તી.) આંટી 

ઘાંણી (સ્તી.) ઘાણી, તરેલીવબ્યાં પીલિાનું 
સાધન. (ઘાણી થિી : પરરેશાની 
થિી)

ઘૂઘરાં (પું.) િોરની ચરબી ઉકાળી તૈલી 
પદાથ્ક જુદો પાડતાં િધરેલો ભાગ 

ઘૂઘરી (સ્તી.) પોલી ખખડતી ગોળ િસતુ 

ઘૂવણ્યો (પૂં.) માટીનો / ધાતુનો ઘડો 

ઘૂમટો (પું.) ઘૂંઘટ 

ઘૂમૈડી (સ્તી.) ફૂદડી, ફુદરડી

ઘૂરિું (કક્ર.) ઘૂરકિું, ઘૂરી કરિી 

ઘૂંટ (પું.) પાણીનો ઘૂંટડો -- ગળા િાટરે 
એકીસાથરે ઊતરી શકરે તરેટલું પ્રિાહી

ઘરેડ (સ્તી.) સમજણ

ઘરેડ (સ્તી.) પડ

ઘરેર (નપું.) ઘર; ઘાઘરાનો ઘરેરાિો (પું.) 
હોળીનાં ઘરૈ્યાં (નપું.) ઘરેકર્યાંની 
ટોળી 

ઘરેકર્યાં (નપું.) ઘરેરૈ્યાં -- હોળી રમરેલા 
માણસો

ઘેંણ (પું.) ઘણ, લોખંડનું ટીપિાનું સાધન 

ઘેંહ (સ્તી.) ઘેંશ, ખાિાની િાનગી 

ઘૈડઈ (વિ.) સમજણ, મોટપણ 

ઘૈડાપો (વિ.) ઘડપણ 
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ઘૈડા ભા (પું.) દાદા 

ઘૈડાં (નપું. બ.િ.) ઘરડાં 

ઘૈડાંિારી (વિ.) ઘરડાંઓના િખતની/નું 

ઘૈડી મા (સ્તી.) દાદી 

ઘૈણ (નપું.) ગ્હણ 

ઘૈણઘરેલો (વિ.) આળસુ 

ઘો (સ્તી.) ઘો, એક જીિ 

ઘોઘર (વિ.) ભ્યંકર 

ઘોઘરો (પું.) કોકકડ્યો કંુભાર 

ઘો્યું (નપું.) ખાડો પાડિો, ઘા મારિો 

ઘોરાવલ્યું (નપું.) ઘોડાવલ્યું, િાંસની 
ચીપમાંથી બનાિાતું લોકિાદ્

ચ

ચકતું (કક્ર.) ચગતું, ચળકતું, ઝળકતું 

ચકલાકડી (સ્તી.) ચાકડો ફરેરિિાની 
લાકડી, ચાકળી 

ચકી (સ્તી.)  ચચી, ચકલી 

ચકરેરી (સ્તી.) જુઓ ચકરેળી.

ચકરેળી (સ્તી.) ચકરેરી, ચકરડી, (બ.િ.) 
ચકરેડાં, ચકરડાં 

ચકો (પું.) ચકલો 

ચગદિું (કક્ર.) દબાિી દરેિું, જમિું 

ચગદોળ (સ્તી.) ચકડોળ, ફુદરડી 

ચણ (નપું.) ચકલાના દાણા 

ચણબઈ (વિ.) ચૂમાઈ, દબાઈ

ચણિું (કક્ર.) ચણતર કરિું, પંખી દાણા 
ચણરે તરે

ચણિું (કક્ર.) ચણતર કરિું

ચણા (પું.) એક કઠોળ

ચપટી (વિ.) થોડુ,ં કપડાનરે ભરાતી ચપટી 

ચપવણ્યું (નપું.) રાવમ્યું, રામપાતર, 
રામૈ્યું, માટીનો િાટકો 

ચપાટ (સ્તી.) સપાટ, સ્તી માટરેનાં ચામડાનાં 
ચંપલ 

ચબૂતરી (સ્તી.) બાળકોની એક રમત, 
કબૂતરી 

ચબૂતરો (પું.) કબૂતરો માટરે દાણા 
નાખિાનું સથળ 

ચમચી (કક્ર.) ભડકી, ભડકિું

ચમચી (સ્તી.) નાની ચમચી 

ચમરઈ (નપું.)  કરમાઈ, ચીમડાઈ 

ચમાર (પું.) એક જાવત, વમ્યોર, ભાંભી 

ચ્યણામત (નપું.) ચરણામૃત 

ચરિો (પું.) કલુડો, માટીનો લોટો 

ચરાડી (સ્તી.) ખારોડ, (નપું.) ગોચર, 
ચરાણ

ચરીતર (નપું.) વબિડાિિા માટરે કરરેલું 
ચાલાકીભ્યુું િત્કન

ચરુ (પું.) તાંબાનું કડાિાળું બરેડુ,ં મોટુ ં
તાંબાનું પાત્ 

ચરુડી (સ્તી.) પાણી ભરિાનાં બરેડાનું 
નીચરેનું મોટુ ંપાત્ 

ચરરેડી (સ્તી.) કોસની મોટી ગરગડી 

ચરરેરાટી (સ્તી.) ચચરાટી

ચલકચલાણં (નપું.) બાળકોની એક રમત 

ચલાહુ (નપું.) િરરાજાનરે અપાતું ઘી-
ગોળનું જમણ

ચિકટ્યાં (નપું.) પગની આંગળીની િીંટી 

ચિલી (સ્તી.) ચાર આનાનો વસક્ો 

ચહકિું (કક્ર.) ચસકિું, છટકિું, છૂટિું 
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ચહકરેલ (વિ.) ચસકરેલ, ગાંડો 

ચહકો (પું.) સણકો, આદત પડિી

ચળાંમણ (નપું.) લોટ ચાળતાં િધરેલું 
કોરમું

ચંખલો (પું.) માંસ સાથરે ચોંટરેલો ચરબીનો 
ટકુડો 

ચંત્યા (સ્તી.) વચંતા, ઉચાટ 

ચંદણી (સ્તી.) મંડપ માટરેની ચાદર, 
ચાંદરણી, ચાંદલી 

ચંબુ (નપું.) કુદરતી હાજતરે જિા પાણી 
ભરી લઈ જિા માટરેનું પતરાનું 
ડબલું

ચાઇણી (સ્તી.) ચારણી, લોટ ચાળિાનું 
સાધન

ચાક (વિ.) સાફ, ચોખખું 

ચાકરી (સ્તી.) નોકરી, સરેિા

ચાકરો (પું.) ચાકળો, માટીનાં િાસણ 
બનાિિાનું સાદું ્યંત્ 

ચાકરેણ (સ્તી.) આંધળી ચાકરણ, એક 
પ્રકારનો સાપ 

ચાખડી (સ્તી.) લાકડાની પાિડી, લાકડાનાં 
ચંપલ 

ચાચર (સ્તી.) રકાબી, સૉંસર - (saucer)

ચાટ (સ્તી.) એંકઠ્યું, એંઠિાડ નાખિાનું 
પાત્, ચાકટ્યું 

ચાટિું (કક્ર.) ચાટિું – જીભ ફરેરિી િસતુનરે 
ચાખિી, ચૂસિી કરે ખાિી

ચાટિો (પું.) લાકડાનો ચમચો 

ચાકટ્યું (નપું.) જુઓ ચાટ.

ચાડ (સ્તી.) ખારોડ, ખારી જમીન 

ચાકડ્યો (સ્તી.) ચાકડ્યો, ખરેતરમાં પંખીનરે 

ડરાિિા ઊભો કરરેલ માણસ જ રેિો 
આકાર

ચાપડો (પું.) ફૂટપટ્ટી; લખિાની પાટીનો 
પાટો

ચાપડો (પુ.) માથામાં પહરેરિાનું ઘરરેણં; 
ચાંપ 

ચામઠી (સ્તી.) ભૂતડી, ગંદી સ્તી 

ચામડુ ં (નપું.) ચામડુ,ં િોરની ઉતારરેલી 
ખાલ

ચા્યડો (પું.) ક્યારો 

ચા્યણો (પું.) અનાજ સાફ કરિાનું 
સાધન, ચારણો 

ચાર (સ્તી.) ઘાસ 

ચારિું (કક્ર.) િોર ચરાિિાં 

ચાકર્યાં (નપું.) ઘાસ લરેનારા / કાપનારા 

ચાલણચૂલો (પું.) ખસરેડી શકા્ય તરેિો 
ચૂલો 

ચાલણચૂલી (સ્તી.) ખસરેડી શકા્ય તરેિો 
નાનો ચૂલો 

ચાલી (સ્તી.) એક રૂમની ઓરડીઓની 
િસાહત

ચાિંડા (સ્તી.) એક દરેિી, ચામુંડા દરેિી 

ચાસ્યું (કક્ર.) ચાખ્યું 

ચાહટ ુ(નપું.) બાજરીની એક જાત 

ચાળ (સ્તી.) ઘાઘરાની પગ તરફની 
ઘરેરિાળી પટ્ટી 

ચાંચર (પું.) ચાચરચોક

ચાંચરિું (કક્ર.) સંચરિું, ચાલિું, આગળ 
િધિું 

ચાંવચ્યાત (પું.) ચોકક્યાત 

ચાંચી (સ્તી.) ચોકી, ચોકીદારી 
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ચાંચૂડી (સ્તી.) ચાંચ, અણીિાળી ટોચ 

ચાંદણી (સ્તી.) ચાંદરણી, ચંદણી 

ચાંદિું (કક્ર.) ચાંપલું, બહુ બોલનાર, 
બટકબોલું 

ચાંદો (પું.) ચંરિ 

ચાંપ (સ્તી.) પીન, એક ઘરરેણં, ચાપડો

ચાંપલું (નપું.) જુઓ ચાંદિું. 

ચાંપિું (કક્ર.) સળગાિિું, દબાિિું

વચતરામા (સ્તી.) શીતળામાતા, એક દરેિી 

વચતરી (સ્તી.) અણગમો 

વચતરૉંમણ (નપું.) ચીતરરેલું, વચત્, 
રુશિાઈ

વચબડી (સ્તી.) ચીબરી 

ચીખું (વિ.) તીખું 

ચીડ (સ્તી.) ગુસસો, અભાિ (2) એક 
ઘાસ 

ચીડબબું (કક્ર.) ચીડિિું, વખજાિિું 

ચીડો (પું.) કીડો

ચીડો (નપું.) એક ઘાસ 

ચીપ (સ્તી.) દબાણમાં રહરેિું, લાકડાની 
નાની પટ્ટી, ચપટી

ચી્યો (અ.) ક્યો, એક ઘાસ

ચીરંુ (નપું.) િણાટમાં તાર તૂટિાથી ખાલી 
રહરેલી જગા, (કક.) ચીરિું

ચીહ (સ્તી.) ચીસ, બૂમ 

ચીહો (પું.) શીશો, બાટલો

ચુહણી (સ્તી.) ચૂસણી, ધાિણી, બાળકનરે 
આપિામાં આિતું લાકડાનું ચૂસિાનું 
રમકડું

ચુહિું (કક્ર.) ચૂસિું

ચુંિાણ (પું.) ચૌહાણ

ચુંિાળ (નપું.) પરગણાનું નામ

ચૂક (સ્તી.) ભૂલ, ખીલી, નાકમાં પહરેરિાની 
કાંટી

ચૂકિું (કક્ર.) ચૂકી જિું 

ચૂટલી (સ્તી.) ચૂંટી 

ચૂડી (સ્તી.) ચાંદીનું સ્તીના હાથરે પહરેરિાનું 
ઘરરેણં 

ચૂડરેલ (સ્તી.) એક સ્તી ભૂત, ડાકણ, ડાચરેણ

ચૂરમું (નપું.) ઘી, ગોળ, ઘઉંના રોટલાનું 
વમશ્ણ

ચૂરો (પું.) ભૂકો 

ચૂલાગરેર (સ્તી.) ચૂલા આગળનો ભાગ, 
આજ રેણ 

ચૂલાબરેડ (સ્તી.) ચૂલા ઉપરનો બાજુનો 
ભાગ 

ચૂલો (પું.) ચૂલો 

ચૂિો (પું.) િરસાદમાં છતમાંથી પાણી 
ટપકતું હો્ય તરે જગ્યા 

ચૂંક (સ્તી.) પરેટમાં દદ્ક થિું 

ચૂંકારો (પું.) ઊંહકારો 

ચૂંગી (સ્તી.) તમાકુ પીિાની નાની ચલમ, 
ધતૂરી

ચરેઈ (અ.) કઈ 

ચરેટલું (અ.) કરેટલું 

ચરેડી (સ્તી.) પાછળ 

ચરેડો (પું.) હઠ, રિ 

ચરેણ (સ્તી.) ઘાઘરાનો નરેફો બરેસાડિા 
ચીપટી ભરી તૈ્યાર કરરેલ ચરેણ 

ચરેણો (પું.) એક પ્રકારનું અનાજ
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ચરેન (નપું.) આરામ, રાહત 

ચરેવન્યું (નપું.) સતત ચચા્ક કરનાર, ચચા્ક 
ચાલુ રાખનાર, લવપ્યું

ચેંકણં (વિ.) ચીકણં 

ચેંકલાં (નપું.) અવિતરાઈ, ટાપસી

ચેંગલાં (નપું.) જુઓ ચેંકલાં. 

ચેંચૂડો (પું.) છોકરાંની રમત 

ચેંટુ ં (નપું.) ઘી તાિી કાિી લરેતાં િધરેલ 
ભાગ 

ચેંબળું (નપું.) એક પ્રકારનું ઘાસ 

ચેંહ (સ્તી.) વચતા

ચૈડ (સ્તી.) બૂટ પહરેરીનરે ચાલતાં ચૈડ જ રેિો 
અિાજ નીકળરે તરે માટરે મૂકિામાં 
આિતું ચામડું

ચૈડકો (પું.) ટડૈકો, ગુસસો 

ચોઈટો (પું.) ચોર 

ચોકળું (નપું.) ચોકડુ,ં (2) ઘોડાના મોિામાં 
પહરેરાિિામાં આિતું ચોકઠું

ચોકાસી (સ્તી.) િધારાનું બોલિું, 
દોિડહાપણ

ચોખા (પું.) મીઠા ભાત

ચોડિું (કક્ર.) ચોટાડિું, મારિું 

ચોતારંુ (નપું.) ચાર તારિાળું 

ચોવથ્યું (નપું.) રોટલાનો ચોથો ભાગ 

ચોપ (વિ.) કાળજી, ખબર રાખિી 

ચોપડિી (કક્ર.) ખરંુ-ખોટુ ં સંભળાિિું, 
લગાડિું

ચોપડીખાિા (નપું.) શાકપાંદડુ ં

ચોપિું (કક્ર.) રોપિું 

ચોરંગ (સ્તી.) હાથરી, સાથરી, 

િોરચીરફાડની જગ્યા 

ચોરાસી (સ્તી.) નક્ક, ગંદકી

ચોિટ (સ્તી.) ચોખખાઈ, સફાઈ 

ચોિકટ્યું (વિ.) ચોખખાઈિાળું 

ચોહરંુ (નપું.) ચાર પડિાળું 

ચોળા (નપું.) રામરેળા, એક કઠોળ

ચ્યમ (અ.) કરેમ 

ચ્યાંકણ (અ.) ક્યાં આગળ 

જ

જઈ (કક્ર.) ગઈ 

જઈ (પું.) પૈસો 

જક (સ્તી.) હઠ, જીદ 

જકીલું (વિ.) હઠીલું 

જક્ ુ(નપું.) જોડી 

જખ (સ્તી.) ગુદા 

જગવત્યું (નપું.)  જીિતાં નાત જમાડિી 

જગન (પું.) ્યજ્, િરો 

જજમૉંન (પું.) ્યજમાન 

જજ્યા (સ્તી.) સથળ, જગ્યા 

જટા (સ્તી.) બાિાની બાબરી 

જડતોર (વિ.) જડતર 

જડિું (કક્ર.) ચોટાડિું, મળિું, ઠોકી 
બરેસાડિું 

જણ (પું.) માણસ

જણિું (કક્ર.) પરેદા કરિું

જણોસ (સ્તી.) જણસ, દાગીનો, ચીજિસતુ 

જવત (પું.) પવિત્, બ્હ્મચારી 

જધામણ (વિ.) હરેરાન થિું 

જન (પું.) જદં, માથા વિનાનું ભૂત,
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જન (પું.) માણસ 

જપ (પું.) શાંવત, આરામ 

જભલું (નપું.) ઝભલું, નાના બાળકનું િસ્ત 

જમઈ (પું.) જમાઈ 

જમડો (પું.) જમ, ્યમ 

જમી (સ્તી.) પૃથિી, જમીન 

જ્યો (અ.) ગ્યો 

જરકોસ (નપું.) જરક, િરખ, 
ચળકાટિાળો કાગળ

જરબ (પું.) ગરભ, ફળનો અંદરનો ભાગ

જરાક (વિ.) થોડુ,ં લગીર

જલમ (પું.) જનમ, અિતાર

જિાર (પું.) જુહાર, રામપ્રણામ

જિાર (સ્તી.) જુિાર, જાર, એક અનાજ 

જિાસી (નપું.) એક િનસપવત 

જહ (પું.) િાહ િાહ, જશ 

જહુરો (વિ.) ટોળાંબંધ, એકસાથરે 

જળતું (કક્ર.) સળગતું, અજિાળતું

જળતો (કક્ર.) બળતો, પ્રકાશ આપતો 

જળિું (કક્ર.) સળગિું, બળિું 

જળ્ું (કક્ર.) જડ્ું, મળ્ું

જાકારો (પું.) સિીકાર ન કરિો, વતરસકાર

જાગતી (વિ.) જાગતું, હાજરાહજૂરંુ 

જાગકર્યો (પું.) ડાકલું િગાડી રરેડી 
ગાનાર, ભૂિાનો સાથી 

જાજ રેમ (અ.) ઘણાં િધારરે  

જાજ્યો (કક્ર.) જાગ્યો, જજો 

જાતર (સ્તી.) જાતોર, માતાજીનરે નામરે 
રમાતી ભિાઈ 

જાતરા (સ્તી.) ્યાત્ા, દશ્કનરે જિું, 

જાપતો (કક્ર.) કબજો, ધ્યાન રાખિું 

જાબુ (નપું.) ઝાબુ, ડાઘ 

જારિું (કક્ર.) ઝારિું, પાતળી ધારરે  રરેડિું 

જાકર્યું (નપું.) જારનું કણસલું 

જાલિું (કક્ર.) પકડિું, ઝાલિું 

જાલું (અ.કક્ર.) પકડુ,ં જાલ્યો : પકડ્ો

જાિરો (વિ.) ઘસારો, જિું 

જાિસો્ય (સ્તી.) ્યા હુસરેનનું અપભ્ંશ, 
ખોટી ચચા્ક 

જાિળી (વિ.) સંભાળપૂિ્કક 

જાહો (કક્ર.) જશો, (પું.) જાસો 

જાંખરાં (નપું.) ઝાંખરાં 

જાંઘ (સ્તી.) જાંઘ, શરીરનું એક અંગ, કરેડ 
નીચરેનો ભાગ, સાથળ

જાંવન્યા (નપું.) જાનૈ્યા

જી (નપું.) ઘી 

જી્યાણં (નપું.) દીકરીનરે બાળકના જનમ 
પછી માતાવપતા દ્ારા અપાતો 
કકર્યાિર

જીિતિરો (પું.) જીિતરે જગવત્યું

જુવકત (સ્તી.) ્યુવકત, જોડી, જુગલબંધી 

જુતલી (વિ.) માથામાં જૂ પડી હો્ય તરેિી 
સ્તી 

જુતલો (વિ.) માથામાં જૂ પડી હો્ય તરેિો 
પુરુષ

જુિારુ (નપું.) જુદા પડિું, િહેંચણી કરિી, 
જુદારંુ, ભાઈઓ િચચરે િહેંચણી 
થિી

જૂ (સ્તી.) માથામાં પડતી જીિાત 

જૂિા (પું.) કોિમાં પડતી જીિાત
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જ રે (સ્તી.) થળી, ઉંબર

જ રેકડ્યો (પું.) જુઓ જ રેડો. 

જ રેડી (સ્તી.) ગરેડી, િોલ િગાડિાની દાંડી 

જ રેડો (પું.) દંડો, જ રેકડ્યો, જાડી લાકડી, 
ગરેકડ્યો 

જ રેણો (વિ.) નાનો, પાતળો 

જ રેબ (સ્તી.) આબરૂ, શોભા 

જ રેર (સ્તી.) ઉંબર, ઉંબરો 

જ રેરજ રેર (અ.) હોળીમાં ઘરેરૈ્યા બૂમો પાડરે 
તરે (ઘરેરિું) 

જ રેરિું (કક્ર.) આંતરિું, રોકિું, ઘરેરિું 

જ રેરો (પું.) ભુક્ો (જ રેરો થઈ જિું : મમત 
છોડી દરેિી) 

જ રેલો (કક્ર.) ગ્યરેલો, ગરેલો 

જ રેહજ રેહ (અ.) ઊંટ બરેસાડિા કરાતો 
અિાજ 

જ રેહલો (પું.) ટાંગાટોળી (જ રેહલો કરિો : 
ટાંગાટોળી કરિી) 

જ રેહુડી (સ્તી.) રરેતી, રરેત

જ ેં (પું.) જ્યઘોષ, જ્ય હો 

જ ેંગોડો (પું.) લોહી ચૂસનાર જીિડુ,ં 
ગેંગોડો

જ ેંડિું (નપું.) જોડકંુ, સાથરે અિતરરેલાં 
બાળક

જ ેંડિું (નપુ.) કપાસનાં જીંડિાં

જ ેંડરુતન (નપું.) ઝળહળતું રતન 

જોખિું (કક્ર.) િજન કરિું, તોલિું

જોટી (સ્તી.) જુઓ જોટો.

જોટો (પું.) જોડી, જોડ, બરે 

જોટુ ં(નપું.) િરેતર વિનાની ભેંસ 

જોડા (પું.) દરેશી બૂટ 

જોડાજોડ (અ.) પાસરે પાસરે 

જોણં (નપું.) તમાસો, ફજ રેતો 

જોતરઈ (અ.) જોતરાઈ રહરેિું, િળગી 
રહરેિું 

જોતરાં (નપું.) જોતર 

જોર (પું.) તાકાત, બળ 

જોિન (નપું.) ્યૌિન 

જોિનાઈ (વિ.) ્યુિાની 

જોસ (પું.) જોશ, ભવિષ્ય 

જોસબંધ (વિ.) ઝડપથી

જંન (સ્તી.) જાન

જોં્ય (કક્ર.) જા્ય

ઝ

ઝટ (પું.) ઝડપથી 

ઝટકાબબું (કક્ર.) ઝટકાિિું, કાપી નાખિું 

ઝકટ્યાં (નપું.) બાલ, િાળ, લોકટ્યાં 

ઝકટરિું (કક્ર.) મારિું 

ઝણરેણી (સ્તી.) ઝણઝણાટી 

ઝરણ (નપું.) ગોમૂત્ 

ઝળાળા (પું.) ઝળરેળા, ફોલ્ા

ઝાકળો (પું.) આડાઓ ઉપર મોદનું 
આિરણ કરી ગાડામાં સામાન 
ભરિા બોડી બનાિિી 

ઝાકોળ (નપું.) હીમ, ઠાર 

ઝાટકો (પું.) તલિારનો ઘા, ઝટકો 

ઝાપટ્યું (કક્ર.) સાફ ક્યુું 

ઝાપોટ્યું (કક્ર.) જમી ગ્યા, મા્યુું 

ઝા્યણી (સ્તી.) બરેસતું િષ્ક 
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ઝારિું (કક્ર.) ઓતિું, ઝીણી ધારરે  રરેડિું 

ઝારી (સ્તી.) માટીનું નાળચાિાળું નાનું 
પાત્

ઝૂડિું (કક્ર.) જૂડિું, ખંખરેરિું, ખંચરેરિું 

ઝૂરિું (કક્ર.) કોઈની રાહ જોિી, ઝૂરિું 

ઝરેમ (પું.) એક ધાવમ્કક કક્ર્યા 

ઝરેમી (વિ.) ઝરેમીનો સાડલો 

ઝરેમરેલ (સ્તી.) લાલ મોટી કીડીઓ

ઝેંકારિું (કક્ર.) ઊંટ બરેસાડિું 

ઝૈડ (નપું.) ઝરડુ,ં સૂકંુ જાળું, ફાલનો 
કહસસો 

ઝૈડ ઝૈડ (અ.) િલોણાનો અિાજ 

ઝૈડકો (પું.) કાપડનું ફાટિું, િલોણાનો 
અિાજ

ટ

ટકટકારો (પું.) બોલિું, બકિાસ 

ટકાબબું (કક્ર.) ટકાિિું, ટકાડિું, વનશાન 
પાડિું, આંટિું 

ટકો (પું.) માથરે મૂંડો કરાિિો

ટકો (પું.) ત્ણ પૈસા 

ટચકો (પું.) ઝટકો, ઘા કરિો 

ટચાકા (પું.) આંગળાં ફોડિાં, ઓિારણાં 
લરેિાં 

ટચ્યું (નપું.) કમરનો દુ:ખાિો

ટચ્યું (કક્ર.) ટકી રહ્ું 

ટટળિું (કક્ર.) િંવચત રહરેિું 

ટટળાબબું (કક્ર.) રાહ જોિડાિિી, ઇચછા 
પૂરી ન થિા દરેિી 

ટટમુિું (કક્ર.) ઝળૂંબી રહરેિું 

ટટમુી (વિ.) ઝળૂંબી, લટકી રહરેલ 

ટપ (વિ.) ઝડપથી 

ટપકાબબું (કક્ર.) ટપકાિિું, નોંધિું 

ટપલી (સ્તી.) ટપલાથી નાનું સાધન 

ટપલો (પું.) માટલાં ઘડિા માટરેનું લાકડાનું 
ભાવત્યા જ રેિું સાધન 

ટપાકો (પું.) બરે હથરેળી ભરેગી કરી અિાજ 
કરિો, રોટલા ઘડતાં થતો અિાજ 

ટપારિું (કક્ર.) સમજાિિું, ઠપકો આપિો 

ટબૂકતું (વિ.) ચળકતું

ટબૂકલું (નપું.) ચાંદરણં, ચાંદરેણી, ચંદણી

ટહકાં (બ.િ.) ડસૂકાં 

ટહકંુ (નપું.) ડસૂકંુ 

ટહણ (નપું.) આદત, રૂિ 

ટળ્ું (કક્ર.) ગ્યું, બાદ થ્યું 

ટકં (પું.) એક સમ્યનું જમિાનું, િરેળા

ટકં (સ્તી.) ટ્રકં, પતરાની પરેટી 

ટકંારામ (વિ.) ભૂખ્યા રહરેિું, જમિાનું ન 
મળિું 

ટાટુ ં(નપું.) દૂબળું, બકરંુ 

ટાિુ ં(વિ.) ઠડંુ ં

ટાિરેણ (સ્તી.) િણતાં પનો સરખાઈમાં 
રાખિા માટરે િપરાતી પટ્ટીઓ 

ટાિો (વિ.) ધીમો, કામમાં િીલો

ટાિો (પું.) ડામ

ટાિોકડ્યું (વિ.) ઠડંા પાણીનું માટલું 

ટા્યડુ ં(નપું.) દૂબળું, નક્ામું 

ટાલકંુ (નપું.) બોડુ ંમાથું, માથું

ટાંકો (પું.) સરેિો, ટરેભો

ટાંકો (પું.) પાણી ભરિાનો ટાંકો 

ટાંગો (પું.) પગ, ટાંકટ્યો 
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ટાંકટ્યો (પું.) જુઓ ટાંગો. 

ટાંણં (નપું.) શુભ પ્રસંગ, સમ્ય, િખત 

કટચઈ (વિ.) અથડાઈ, ટકરાઈ 

કટચિું (કક્ર.) ટીચિું, ટીપિું, તોડિું, મારિું, 

કટચાિું (કક્ર.) રખડિું, કામ વિના ફરિું 

કટટ્યારો (પું.) કટકટ્યારો, કવજ્યો 

કટપણં (નપું.) પંચાંગ 

કટપિું (કક્ર.) જુઓ ટીચિું. 

ટીચો (પું.) ગોબો, િાસણ પરનો ઘા 

ટીલડી (સ્તી.) મોરપીંછુ,ં ચાંલ્ો

ટકૂ્લ (સ્તી.) ગુબબારો 

ટચૂકંુ (કક્ર.) કામણટમૂણ કરિું, નાનું

ટટૂમૂટ (વિ.) તૂટરેલફૂટરેલ 

ટૂકં (સ્તી.) ટોકાર, ટોચ, વશખર 

ટૂવંપ્યો (પું.) ગળામાં પહરેરિાનો સોનાનો 
દાગીનો 

ટૂપંો (પું.) ગળાફાંસો, ફાંસો (ટૂપંો ખાિો : 
આપઘાત કરિો) 

ટૂિંો (નપું.) ગબી, ચાકડા ઉપરનું કાણં 

ટરેક (સ્તી.) બાધા, આખડી, માનતા, ટરેકી 

ટરેકો (પું.) જુઓ ટરેભો.

ટરેભો (પું.) ટાંકો, ટરેકો, સરેિો 

ટરેલ (સ્તી.) વભક્ાિૃવતિ માટરે ફરિું 

ટરેવલ્યો (વિ.) વભક્ાિૃવતિ માટરે ફરનાર 
માણસ 

ટરેસ (પું.) આનંદ, મોજ 

ટરેસણ (નપું.) સટરેશન

ટેં (વિ.) થાકિું 

ટેંખળ (નપું.) મશકરી, ટીખળ 

ટેંગારિું (કક્ર.) કટગંાડિું, લટકાિિું 

ટેંટુ ં(વિ.) દૂબળું 

ટેંટોળિું (કક્ર.) ટાંગાટોળી કરી ઝુલાિિું 

ટેંટોળી (કક્ર.) લટકાિીનરે 

ટેંટોળી (સ્તી.) ટાંગાટોળી, જ રેહલો 

ટેંપું (નપું.) ટીપું, પાણીનો છાંટો 

ટેંબો (પું.) ટીંબો, ટરેકરો

ટેંમ (પું.) સમ્ય, િરેળા 

ટેંલુ (નપું.) ટીલું, કલંક, અપ્યશ 

ટોકર (નપું.) તગારંુ, ઘમરેલું

ટોકરી (સ્તી.) ઘંટડી 

ટોકરો (પું.) ઘંટ, ટોકરો 

ટોકિું (કક્ર.) ઠપકો આપિો 

ટોકારરે  (સ્તી.) ટોચરે, વશખરરે  

ટોચકંુ (નપું.) ટોચ, ઉપરનો ભાગ 

ટોચિું (કક્ર.) કોચિું, ખોદિું, ચાંચ મારી 
ખાિું 

ટોપરંુ (નપું.) કોપરંુ 

ટો્યલી (સ્તી.) નાની લોટી 

ટોલું (નપું.) ટકો કરાિરેલ માથું, બોડુ ંમાથું 

ટોલો (પું.) મોટી જૂ

ઠ

ઠકરઈ (સ્તી.) ઠકરાઈ, ઠાકોરપણં, શરેઠાઈ, 
મોટાઈ

ઠકરાંણી (સ્તી.) ઠકરાણી, ઠાકરાણી, 
ઠાકોરની સ્તી

ઠગ (વિ.) ધુતારો, ઠગારો, છરેતરનારો 

ઠગઈ (સ્તી.) ઠગાઈ, છરેતરવપંડી, છરેતરિું 

ઠચકો (પું.) ટચકો, ઘા કરિો, ઠચાકો 

ઠનઠન (અ.) ખાલી હોિું, ગરીબ હોિું 
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ઠપકારિું (કક્ર.) ખખડાિિું 

ઠમકો (પું.) ઠમૂકો 

ઠમઠોરિું (કક્ર.) મારિું 

ઠરિું (કક્ર.) ઠડંા થિું, શાંવત રાખિી 

ઠલબબું (કક્ર.) ઠાલિિું, ખાલી કરિું, 
ઠાલબબું 

ઠાકૈડા (પું.) ઠાકરડા – એક જાવત 

ઠાગા (પું.) દાંકડ્યા (ઠાગરે રમિું - દાંકડ્યરે 
રમિું) 

ઠાઠુ ં (નપું.) ખખડી ગ્યરેલું, વબસમાર, 
ભંગાર

ઠાઠુ ં(નપુ.) ઊંટની પીઠ પર મૂકિાનું કાઠું

ઠાવલ (સ્તી.) ખાલી, કપાસના કાલામાંથી 
રૂ લઈ લરેતાં િધરેલો ભાગ (2) 
ઠાવલ્યો (બ.િ.)

ઠાવલ (નપું.) કપાસની સોટીમાંથી બનાિરેલ 
બૉવબન

ઠાલું (વિ.) ખાલી, નક્ામું

ઠાંઠ રેર (સ્તી.) કામકાજ

ઠીકરાં (બ.િ.) ઠીકરંુ (નપું.) માટીના 
િાસણનો ભાગરેલો કકડો

ઠીકરી (સ્તી.) માટીના િાસણનો નાનો 
ટકુડો

ઠીઠ્યારો (પું.) કઠકઠ્યારો, મશકરી, હસિું 

ઠીઠોળી (સ્તી.) મશકરી, ઠેંઠોળી 

ઠીબ (સ્તી.) ચાટ, તૂટરેલા માટલામાંથી 
બનાિરેલ એંઠિાડ નાખિાનું પાત્. 

ઠીબું (નપું.) માટીનું શકોરા જ રેિું પાત્ 

ઠૂઠંિો (પું.) મોટરેથી રડિું, પોક મૂકિી 

ઠૂઠંા (પું.) સુક્ાં થકડ્યાં,

ઠૂઠંુ ં (નપું.) બુઠ્ુ,ં આંગળાં વિનાના કરે 

કપાઈ ગ્યરેલા હાથિાળું, ડાળા 
િગરનું ઝાડનું થકડ્યું, બીડી વપિાઈ 
રહ્ા પછી રહરેલો ભાગ

ઠૂહં (વિ.) થકિી નાખિું, બડાઈ, ગપપાં, 
ઠસૂ 

ઠૂહંિું (કક્ર.) ભરિું, ઘાલિું 

ઠૂહંાટિું (કક્ર.) મુક્ા મારિા 

ઠૂહંો (પું.) ઠસૂો, મુક્ો, ફેંટ 

ઠરેક (પું.) કૂદકો (2) ઠરેકડો (બ.િ.) કૂદકા 

ઠરેકમઠરેક (અ.) કૂદકા ભરિા, વ્યિવસથત 
ન હોિું 

ઠરેકિું (કક્ર.) કૂદિું, ફાળ ભરિી 

ઠરેકાણં (નપું.) સરનામું

ઠ રેઠ (અ.) છરેક, અંત સુધી

ઠરેઠુ ં (નપું.) બાટી, આગમાં શરેકી તૈ્યાર 
કરરેલ જાડા રોટલા, (2)   ઠરેઠાં   
(બ.િ.) 

ઠરેડ (પું.) ચોક્સ, પૂણ્ક, અંત સુધી 

ઠરેબલા (પું.) ઠોકર, આમથી તરેમ અથડાિું

ઠ રેર (પું.) ચોક્સ સથળ, સંપૂણ્ક 

ઠરેલિું (કક્ર.) ધકરેલિું, આઘુંપાછુ ંકરિું 

ઠરેલી (સ્તી.) થરેલી 

ઠરેલો (પું.) થરેલો

ઠરેહ (સ્તી.) ઠોકર, ધક્ો, ઠરેસ

ઠરેહલો (પું.) ધક્ો, (2) ઠરેહલા (બ.િ.) 
ધક્ા 

ઠરેહી (સ્તી.) ઠરેસી, અણી, પીકસ્ક

ઠરેહુ (નપું.) કામ કરી આપિું

ઠેંગણં (વિ.) ઓછી ઊંચાઈિાળું, ટૂકંું 

ઠેંગણો (વિ.) ઓછી ઊંચાઈનો પુરુષ, (2) 
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ઠેંગણી (સ્તી.) 

ઠેંગરિું (કક્ર્યા.) ઠરિું 

ઠેંગરાિું (કક્ર.) ઠરી જિું, ઠડંી લાગિી 

ઠેંગો (પું.) અંગૂઠો (ઠેંગો દરેખાડિો : કાંઈ 
ન આપિું; ફરી જિું) 

ઠડૈ (પું.) રીસ, ગુસસો; રુઆબ, દરેખાિ 

ઠડૈાિું (કક્ર.) મૈડાિું, કરસાિું 

ઠોક (સ્તી.) ઉપાલંભ, પાપ, આક્રેપ 

ઠોકણી (સ્તી.) લાકડાની હથોડી, મોગરી 

ઠોકણં (નપું.) લાકડાનો હથોડો 

ઠોકિું (કક્ર.) મારિું, જડિું (ખીલી ઠોકિી 
- ખીલી જડિી) 

ઠોકી (અ.) મારી, મા્યુું

ઠોચી (સ્તી.) મા્યુું 

ઠોડી (સ્તી.) છરેડો 

ઠોડુ ં(નપું.) છરેડો, (સ્તી.) અણી ટોચ 

ઠોડજુી (વિ.) બડાઈ મારનાર, બડાઈખોર, 
દંભી, લુચચો 

ઠોડો (પું.) દાંડો, છરેડો, દંડો 

ઠોલિું (કક્ર.) કરકોલિું, કાતરિું 

ઠોલરેલું (અ.) કાતરરેલું, ફોલરેલું 

ઠોળ (સ્તી.) છોળ (ઠોળ ઊડી : આનંદની 
છોળ ઊડી) 

ઠોવળ્યાં (નપું.) લાકડાના કાપ, કાનમાં 
પહરેરિાનો લાકડાનો દાગીનો

ડ

ડખળિખળ (વિ.) િરેરવિખરેર, ડખરેળિખરેળ 

ડખરેળિખરેળ (વિ.) જુઓ ડખળિખળ.

ડખો (પું.) ઝઘડો, અંટસ, િાંધો 

ડગડવગ્યું (નપું.) અિાજ કરતું રમકડુ ં

ડગમગ (વિ.) ડગુંમગું, હાલકડોલક, 
અવસથર 

ડગલી (સ્તી.) બાં્ય વિનાની બંડી 

ડગલું (નપું.) પગલું 

ડગલો (પું.) પહરેરણ, ઝબબો 

ડચકલી (સ્તી.) હરેડકી, ડચકી 

ડચકારો (પું.) ગા્ય-બળદ જ રેિાં 
પ્રાણીઓનરે હાંકિા માટરે કરિામાં 
આિતો અિાજ 

ડચકો (પું.) આંચકો; ડચકા (પું. બ.િ.) 
આંચકા 

ડચૂરો (પું.) ગળું રૂંધાઈ જિું 

ડટાિું (કક્ર.) દટાિું, નીચરે દબાઈ જિું 

ડણકી (સ્તી.) નાનો દાંકડ્યો, ડરેણકી 

ડણકો (પું.) દાંકડ્યો, ડરેણકો 

ડપડાબબું (કક્ર.) પૂરંુ કરિું 

ડફણં (નપું.) ગધરેડાનરે મારિાનો દંડો, 
ધોકો 

ડફલિું (કક્ર.) ગાળો દરેિી 

ડફલાબબું (કક્ર.) ગાળો દરેિડાિિી 

ડફોળ (પું.) મૂખ્ક 

ડફોળાઈ (વિ.) મૂખ્કતા, મૂખા્કમી, મૂખા્કઈ

ડબકડો્યાં (નપું.) િારરેિારરે  ડબૂકી ખાિી 

ડબલી (સ્તી.) ડબબી, ડાબલી, નાનો ડબબો 

ડબો (પું.) ડબબો 

ડબોળિું (કક્ર.) પાણીમાં ડબુાડિું, પલાળિું 

ડબબાક (અ.) પાણીમાં ડબૂિાનો અિાજ 

ડમચી (સ્તી.) ડકંી 

ડમરી (સ્તી.) નાનો િંટોળ, ફુદરડી 

ડમરંુ (નપું.) ચામડાનું િાદ્ 
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ડમરો (પું.) એક િનસપવત, શાંત 

ડર (પું.) બીક 

ડરાબબું (કક્ર.) ડરાિિું 

ડલ્ો (પું.) દલ્ો, વમલકત, જથથો 

ડળક ડળક (વિ.) ટપક ટપક, ડળોક 
ડળોક 

ડળોક ડળોક (વિ.) જુઓ ડળક ડળક.

ડકંી (સ્તી.) ડમચી, જમીનમાંથી પાણી 
કાિિા હાથથી ચલાિાતું ્યંત્ 

ડકંો (પું.) િોલનો અિાજ, બધરે ફરેલાિી 
દરેિું, િાહ િાહ થિી

ડખં (પું.) સાપ, િીંછીનું કરડિું; િરેરભાિ 

ડગંો (પું.) રખડતી જાવતઓનો પડાિ, 
ડરેરો, દંગો, છાિણી 

ડગંોરો (પું.) જાડો ધોકો 

ડડંી (સ્તી.) નાનો ધોકો 

ડડંો (પું.) ધોકો 

ડફંાસ (પું.) ખોટી બહાદુરી

ડાક (સ્તી.) ડાકલું, ડાકુ, ચામડાનું િાદ્, 
ડમરંુથી મોટુ ંિાદ્

ડાકલી (સ્તી.) મોિુ,ં નાનું ડાકલું

ડાકલું (નપું.) જુઓ ડાક.

ડાકુ (વિ.) લુટારો 

ડાગળી (સ્તી.) ઘરમાં કરરેલ સામાન 
મૂકિાનું નાનું માવળ્યું 

ડાગળો (સ્તી.) સામાન મૂકિાનો મરેડો, 
માવળ્યું 

ડાવઘ્યો (વિ.) બૂકિ્યો - ભ્યંકર 

ડાઘો (પું.) ડાઘ, ભ્યંકર; મોટો િાંદરો 

ડાવચ્યું (વિ.) ભૂખડુ,ં લાલચુ; ડાવચ્યો 

(પું.) ભૂખાળિો 

ડાચું (નપું.) મોિુ,ં દીદાર 

ડાચરેણ (સ્તી.) ડાકણ, સ્તી-ભૂત 

ડાટ (પું.) અનથ્ક, નુકસાન 

ડાટિું (કક્ર.) દાટિું, જમીનમાં ઘાલિું 

ડાિ (સ્તી.) દાિ 

ડાિી (સ્તી.) દાિી 

ડાપણ (વિ.) ડહાપણ 

ડાફરેર (સ્તી.) ડાફોર, નજર (ડાફરેર મારિી 
: આમતરેમ જોિું) 

ડાબો (પું.) ડાબો 

ડાભળો (પું.) ડાભડો, એક ઘાસ 

ડાભરેણ (વિ.) ડાબી તરફ 

ડામચો (પું.) ગાડાં આગળનો બરેસિાનો 
ભાગ 

ડા્યું (વિ.) ડાહ્ું (2) ડા્યા (બ.િ.) ડાહ્ા 

ડાહકંુ (નપું.) િડકંુ, િાંદરનું કરડિું, 
દાંવત્યું 

ડાહકોર (નપું.) દાંત બંધાઈ જિા, બરેભાન 
થઈ જિું

ડાળું (નપું.) ડાળું, ડાળ (સ્તી.)

ડાંગ (સ્તી.) ડાંગ, મજબૂત લાકડી 

ડાંગવશ્યું (નપું.) ડાંગ રાખનાર, ભરિાડ 

ડાંડ (વિ.) અવિતરંુ 

ડાંમચ્યો (પું.) ડામવચ્યો, ગોદડાં િગરેરરે  
મૂકિાનું લાકડાંનું સાધન 

ડાંહિું (કક્ર.) પીિું (બીડી ડાંહિી; બીડી 
પીિી)

ડીબું (નપું.) છાપ, બીબું

ડકુિું (કક્ર.) ભૂલી જિું, ચૂકી જિું 
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ડકુાબબું (કક્ર.) ભુલાિિું, ડકુાિિું, ભુલાિી 
દરેિું 

ડમુચી (સ્તી.) ડબૂકી 

ડમુલી (સ્તી.) આંજણી, આંખમાં થતી 
ફોડકી 

ડસુમુસ (વિ.) પ્રવતકૃવત, આબરેહૂબ, - ના 
જ રેિું

ડચૂાટિું (કક્ર.) કરડિું

ડચૂો (પું.) કપડાનો ગંદો કકડો; બચકંુ-
કરડિું, લહાિું

ડલૂ (નપું.) ગુમ, ખોિા્યરેલ, િસૂલ થિું 

ડિૂો (પું.) ઘેંસ-છાશ ભરેગાં કરી બનાિરેલ 
રગડો

ડૂખં (સ્તી.) કંૂપળ, ફણગો, અંકુર, સો્યા 

ડૂખંરાબબું (કક્ર.) ડુખંરાિિું, ડરાિિું 

ડૂઘંું (નપું.) દુણાતું / સળગતું લાકડુ ં

ડરેકંુ (નપું.) ખોધું, લાકડાનું સડરેલું (સુક્ ુ)ં 
થડ 

ડરેગ (સ્તી.) દરેગ, તાંબાનું મોટુ ંપાત્ 

ડરેગરી (સ્તી.) દરેગડી, નિાવણ્યું 

ડરેગરંુ (નપું.) દરેગડુ,ં બરેડુ ં

ડરેરો (પું.) આડો, તોફાની ભેંસના ગળામાં 
બાંધિામાં આિતું લાકડું

ડેંકલી (સ્તી.) ડેંગલી, પળી 

ડેંકલું (નપું.) ચામડાનું િાદ્ (ડમરંુ જ રેિું) 

ડેંગ (નપું.) ગપ, જુઠ્ુ ં

ડેંગી (વિ.) ગપોડી, ડેંગ મારનાર 

ડેંટડી (સ્તી.) ડીંટડી, સતનાગ્ 

ડેંટી (સ્તી.) નાના રીંગણ; ડીંટા; (વિ.) 
ઓછી ઊંચાઈિાળું, નાનું 

ડેંટુ ં(વિ.) નાનું 

ડેંડ ુ(નપું.) પાણીનો સાપ, થૂિરનું ભૂંભૂ

ડેંફુ (નપું.) લેંફંુ, માંસનો ટકુડો; લાકડાનું 
મોટુ ંફાચરંુ; લોચો

ડોક (સ્તી.) ગળું, ડોકંુ 

ડોકાગાલ્ી (સ્તી.) જુિાર-બાજરીના 
રાડાના ગરમાંથી બનાિરેલું રમકડા-
ગાડુ ં

ડોકાબારી (સ્તી.) માથું દરેખા્ય તરેિી બારી 

ડોકક્યું (કક્ર.) સંતાઈનરે જોિું, ચોરી-છૂપીથી 
જોિું, ડોવચ્યું 

ડોકક્યું (નપું.) ગળામાં / ડોકમાં પહરેરિાનું 
ઘરરેણં 

ડોકો (પું.) જુિાર-બાજરીનું રાડું

ડોવચ્યું (કક્ર.) જુઓ ડોકક્યું. 

ડોઝું (નપું.) પરેટ, ડોઝર 

ડોડિો (પું.) જીભ 

ડોડી (સ્તી.) એક િરેલ

ડોડી (સ્તી.) ડોડીની કરેરી/ફળ

ડોડી (સ્તી.) ગળામાં પહરેરિાનું સોના/
ચાંદીનું ઘરરેણં

ડોડો (પું.) મકાઈ-ભુટ્ટો

ડોડો (પું.) આકડાની કરેરી/ફળ

ડોફંુ (નપું.) અપમાનજનક શબદ; (સ્તી.) 
ડોફી; ડોફો (પું.)

ડોબું (નપું.) ભેંસ 

ડોકર્યું (નપું.) ડોવળ્યું, ડોળનું તરેલ 

ડોળ (પું.) મહુડાનાં ફળ 

ડોળમોળ (વિ.) એકલપંડરે, એકલા એકલા 

ડોળા (પું.બ.િ.) આંખો 
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ડોહી (સ્તી.) ડોસી, િૃદ્ સ્તી 

ડોહો (પું.) ડોસો, િૃદ્ પુરુષ

ડૉળ (પું.) દરેખાિ, રુઆબ 

ડૉળઘાલું (વિ.) ખોટો દરેખાિ કરનાર 

ડૉળનાર (વિ.) ડહોળનાર, બગાડનાર 

ડૉળિું (કક્ર.) ગંદું કરિું, ડહોળિું, ચાંપલાશ 
કરિી 

ડૉળું (નપું.) ડહોળું, ગંદું

ડૉંમ (પું.) ડામ; ટાિો

િ

િગ (પું.) િગલો, ખૂબ િધારરે , િગુલો 

િગરા (પું.) કૂલા, કુલહા 

િગલી (સ્તી.) નાનો િગલો 

િગુલો (પું.) જુઓ િગ. 

િચકા (પું.) િચૂકા, લંગડાઈનરે ચાલિું 

િચૂક (અ.) એક પ્રકારનો અિાજ, (પું.) 
આંચકો 

િચૂકા (પું.) જુઓ િચકા. 

િપ (સ્તી.) ધબબ (અિાજ) 

િફ (અ.) ગબડીનરે વસથર થઈ જિું 

િબી (સ્તી.) પડી જિું; મરી જિું. 

િબુ (સ્તી.) િીંગલી

િબુ (નપું.) બરે પૈસાનો વસક્ો, જૂનું ચલણ

િબુ (સ્તી.) છોકરીઓની રમત

િબુ (નપું.) અક્લ વિનાનું 

િબૂડી (સ્તી.) િીંગલી; બરે પૈસાનો વસક્ો 

િબૂલો (પું.) પાણીની એક રમત 

િમિમ (અ.) િોલનો અિાજ 

િમિોલ (નપું.) ફૂલી ગ્યરેલું, જાડુ ંથ્યરેલું 

િહરેડિું (કક્ર.) િસડિું 

િહરેડા (પું.) િસરડા, ખૂબ મહરેનત કરિી 

િગં (વિ.) રીતભાત, િગંિાળો, દરેખાિ 

િિંરેરો (પું.) િોલ િગાડી કરાતી જાહરેરાત

િાિી (પું.) કલાકાર કોમ, મીર

િાિુિુંગં (અ.) ડાકલાનો અિાજ 

િાપલાં (પું.) ખોટાં લાડ 

િાપલી (સ્તી.) ખોટાં લાડ કરનાર સ્તી 

િાપલું (વિ.) ખોટાં લાડ કરનાર 

િાપલો (વિ.) ખોટાં લાડ કરનાર પુરુષ 

િાલ (સ્તી.) ઘા ઝીલિાનું હવથ્યાર 

િાળિું (કક્ર.) પાથરિું, ખાટલો િાળિો 

િાવળ્યું (નપું.) ઘરનું એક િાળિાળું છજુ,ં 
એક તરફ િળતું છજુ ં

િાવળ્યો (પું.) કોસ ખેંચિા બળદનરે 
ચાલિા કરરેલો કૂિા પાસરેનો િાળ

િાંક (કક્ર.) િાંક, સંતાડ; િાંકિું (કક્ર.) 
સંતાડિું 

િાંક (નપું.) એક પંખી 

િાંકણી (સ્તી.) માટલાં િાંકિાનું માટીનું 
પાત્, ઘૂંટણની િાંકણી 

િાંચરેલું (વિ.) િાંકરેલું

િાંિો (પું.) િીંછીં, ઉંમરલા્યક પુરુષ

કિચકારા (વિ.) જુઓ કિચાકા.

કિચાકા (વિ.) આનંદ કરિો, િીચકારા 

િીબિું (કક્ર.) મારિું 

િીલું (વિ.) પોચું, કહંમત વિનાનું 

િકૂડુ ં(વિ.) નજીક; િકૂડી (વિ.) નજીક 

િબૂ (સ્તી.) ખૂંધ 

િબૂલું (નપું.) ખૂંધિાળું 
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િબૂલો (વિ.) ખૂંધિાળો 

િસૂ (વિ.) થાકરેલું 

િૂગં (પું.) િોંગ; િૂગંી (પું.) િોંગી 

િૂવંગલું (વિ.) િોંગ કરનાર (2) િૂવંગલી 
(વિ.) િોંગ કરનાર સ્તી

િરેકા (પું.) કૂલા 

િરેખલો (પું.) પથથર 

િરેખાવળ્યું (વિ.) પથથરમારો, િરેખવલ્યું 

િરેડ (પું.) દવલતો માટરે અપમાનજનક 
શબદ; એક જાવત 

િરેડઘચૂમલી (સ્તી.). જુઓ િરેડિબૂલી. 

િરેડિબૂલી (સ્તી.) િરેડખાટલી, િરેડઘચૂમલી, 
સપ્તવષ્ક 

િરેપ (પું.) માટીનો ટકુડો 

િરેફા (પું.બ.િ.) માટીનાં િરેફાં 

િરેબરાર (વિ.) જાડી સ્તી

િરેબરંુ (નપું.) રોટલો

િરેમડુ ં(નપું.) િીમચું 

િરેરા (પું.) િગલા, વિષ્ા, કચરો 

િરેલડી (સ્તી.) િરેલ

િેંકિું (નપું.) એક પ્રકારની રમત; િેંકિો 

િેંગલી (સ્તી.) િીંગલી 

િેંચણ (પું.) િીંચણ 

િેંચિું (કક્ર.) પીિું - દારૂ પીિો 

િેંચરેલો (વિ.) પીધરેલો, દારૂકડ્યો

િોકળી (સ્તી.) કણઝીના પરપવલ્યાં, એક 
િાનગી 

િોચકંુ (નપું.) માટીનું પાણી ભરિાનું પાત્ 

િો્યણી (સ્તી.) માંચી, ખાટલી 

િોર (નપું.) પશુ 

િોલ (પું.) બન્નરે બાજુથી પીટીનરે િગાડી 
શકા્ય તરેિું ચામડાનું િાદ્ 

િોવલ્યો (પું.) મોટો ખાટલો, પલંગ 

િોલી (પું.) િોલ િગાડનાર 

િોલો (પું.) ફૂલ 

િોળ (અ.) આિરણ ચિાિિું 

િોળિું (કક્ર.) િોળિું, રરેડિું, ગબડાિિું

ત

તકલી (સ્તી.) રૂમાંથી તાર કાંતિાનું સાધન 

તકિું (કક્ર.) જોિું 

તક્યો (પું.) તકક્યો, ઓસંગું 

તગારંુ (નપું.) તગારંુ, ધમરેલું 

તજ (નપું.) તજનું લાકડુ ં

તડકી (વિ.) મીઠો તડકો - હળિો તડકો 
- કૂણો તડકો 

તણસ (નપું.) ઝરેરી સાપ 

તણાિું (કક્ર.) ખેંચાિું, -ની પાછળ જિું 

તનાતની (સ્તી.) ખેંચતાણ 

તપિું (કક્ર.) રાહ જોિી, ગરમ થિું

તપસી (સ્તી.) છીંકણી, તપ કરનાર, 
તપકીર 

તપસ્યા (સ્તી.) તપસ્યા, તપ કરિું તરે

તપારો (વિ.) ગુસસો, ઊકળાટ 

તપાસું (નપું.) પતાસું 

તફો (પું.) તફાિત, ફરેરફાર, આંતરો

તબરેલો (પું.) ઘોડાર, ભેંસનો તબરેલો, ભેંસ 
રાખિાની જગા 

તબો (પું.) ચલમ(હોકા)નો તિો 

તરકડી (સ્તી.) મુવસલમ સ્તી
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તરકડો (પું.) મુસલમાન; તરક, તુરક 

તરકારી (સ્તી.) રસાિાળું રાંધરેલું માંસ, 
શાક

તરપતું (કક્ર.) ટપકતું, નીતરતું 

તરબૂચ (નપું.) તડબૂચ 

તરભાંણં (નપું.) તરભાણં, કાંસાનું થાળી 
જ રેિું પાત્ 

તરિાડી (સ્તી.) કંુભાર, એક અટક, જાવત 

તરિરેર (સ્તી.) તલિાર

તરાક (પું.) તાર

તરાક (સ્તી.) ત્ાક

તરાગ (પું.) તાર અગર દોરો

તરાટ (પું.) ત્ાકહત, તટસથ, અન્ય 

તરાસ (પું.) ત્ાસ, દુ:ખ 

તરાંટી (સ્તી.) સાંઠીકડુ,ં પાતળી લાકડી

તરોહ (સ્તી.) તરસ, તરહ 

તલ (પું.) તરેવલબી્યાનું નામ 

તલપ (સ્તી.) છલાંગ, કૂદકો (તલપ મારિી 
: કૂદકો મારિો)

તલપ (સ્તી.) ઇચછા 

તલાબબ (નપું.) તળાિ 

તલાિળી (સ્તી.) નાનું તળાિ

તિી (સ્તી.) કલરેડી

તળ (નપું.) તવળ્યું, મૂળ

તળઈ (સ્તી.) ગાદલું, રૂ ભરરેલું ગાદલું

તંગ (પું.) િોલના પડા બાંધિા િપરાતી 
રસી, ઘોડાનું પલાણ બાંધિા 
િપરાતી ચામડાની પટ્ટીઓ

તંબોળિું (કક્ર.) લોહી છાંટિું, દરેિનરે લોહી 
ચિાિિું 

તંબોળી (પું.) પાનિાળો

તા (પું.) ગરમ કરરેલ લોખંડનો ટકુડો 

તાક (અ.) જો (જોિું), તાકિું 

તાકડરે (અ.) ્યોગ્ય સમ્યરે, ્યોગ્ય ટાણરે 

તાકિું (કક્ર.) જોિું, વનશાન પાડિું, તકિું 

તાજિું (નપું.) ત્ાજિું, િજન કરિા માટરેનું 
સાધન 

તાજ્યા (પું.) તાવજ્યા 

તાપ (પું.) ગરમી, ગુસસો, તડકો, તપારો 

તાપણં (નપું.) લાકડાં મરેદાનમાં સળગાિિાં

તાપિું (કક્ર.) તાપણામાં હાથપગ ગરમ 
કરિા

તાપોલ્યું (નપું.) તાપોકડ્યું, ગૂમડું

તાબૂત (નપું.) ઊંચું, તાવજ્યો 

તાબોટો (પું.) મોટરેથી તાળી િગાડિી, 
ફાતડા તાળી િગાડરે તરે

તા્યફો (પું.) ભિાડો, ખરેલ 

તારભૈણી (સ્તી.) તારભરણી, સારણી, 
તારફરેણી 

તારો (પું.) તરિૈ્યો, આકાશનો તારક 

તાલી (સ્તી.) તાળી 

તાલરેિંત (પું.) તાલરેિાન, તિંગર

તાિડી (સ્તી.) માટીનું તાંસળા જ રેિું પાત્

તાિડો (પું.) મોટી કિાઈ, (તાિડો કૂટિો : 
ખોટી ચચા્કઓ કરિી) 

તાિણી (સ્તી.) કસોટી, તાિિું

તાિિું (કક્ર.) માખણનું ઘી બનાિિાની 
કક્ર્યા

તાિીતો (પું.) તાિીથો, કણચો 

તાસ (પું.) ભાગ, ખરેલ, તાસીરો
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તાસીરો (પું.) ખરેલ, તમાસો

તાંણિું (કક્ર.) ખેંચિું, ઘસડિું 

તાંવણ્યો (પું.) સરૈ્યો, તાણો તૈ્યાર 
કરિાનો લાંબો સોટો

તાંણો (અ.) ખેંચો 

તાંણો (પું.) સૂતર િણિા તાણો તૈ્યાર 
કરિો 

તાંતણો (પું.) સૂતરનો તાર 

તાંતો (પું.) તંત, ચચા્ક કરિી, ચાસણીનો 
તાર 

તાંબાકંૂડી (સ્તી.) તાંબાની કંૂડી, નાિવણ્યું 

તાંબાિૈણં (વિ.) તાંબાિરણનું 

તાંવબ્યો (પું.) તાંબાનો પૈસો (જૂનું ચલણ)

તાંહળી (સ્તી.) તાંસળી, કાંસાનું પાત્ 

તાંહળું (નપું.) તાંસળું, કાંસાનું પાત્

વત્યાર (અ.) તૈ્યાર 

વત્યારી (સ્તી.) તૈ્યારી 

તીખુ (વિ.) તીખું 

તુમલી (સ્તી.) ખોપરી, માથું, તુંબડી

તુલસ્યા (સ્તી.) તુલસી 

તુિરેર (સ્તી.) તૂિર

તુંકાર (કક્ર.) તુંકાર કરિો

તૂરી (સ્તી.) કલાકાર કોમ

તૂતી (સ્તી.) પીપૂડી

તૂંક (સ્તી.) મહરેણં લાગિું, ગુસસો 

તૂંબી (સ્તી.) તુંબડી, ટાલકંુ

તરેડિું (કક્ર.) ઉપાડી લરેિું, વનમંત્ણ આપિું 

તરેતાજુગ (પું.) ત્રેતા્યુગ 

તરેલી (પું.) ઘાંચી, મરેવલ્યો, તરેલ િરેચનાર

તરેિાર (પું.) તહરેિાર, તરે િખતરે

તેંડ (સ્તી.) વતરાડ, પાળ

તેંસ (પું.) ગુસસો

તૈણ (પું.) ત્ણ 

તૈણં (નપું.) તરણં 

તોડ (કક્ર.) તોડિું, લઈ લરેિું 

તોણ્ય (નપું.) તોરણ, તો્યણ 

તોતળું (વિ.) તોતડુ,ં જીભ અટકિી 

તોબરો (પું.) ઘોડાનરે ચણા ખિડાિિાની 
થરેલી (તોબરો ચિિો : અબોલાં 
લરેિાં)

તૉંણ (સ્તી.) આગ્હ કરિો

તૉંણ (નપું.) ખેંચાણ

તૉંર (પું.) ગુસસો, (સ્તી.) શાકમાં તરતું 
તરેલ, સાળની તૉંર જ રેના પર િણા્યરેલું 
કાપડ લપરેટાઈ જતું હો્ય છરે.

થ

થપરેડો (પું.) લપરેડા 

થર (નપું.) પડ (થર પર થર), થોર

થહઅ (કક્ર.) થશરે 

થળી (સ્તી.) ઊમરો

થળું (નપું.) થાળું, કૂિાનું થાળું

થાક (પું.) થાક, શ્મ, મહરેનત, તકલીફ, 
શરીરનરે આરામની જરૂર લાગિી તરે

થાકોડુ ં (વિ.) થાક લાગરેલું, થાકનરે લીધરે 
થ્યરેલ બીમારી 

થાચી (અ.) થાકી

થાચરેલી (વિ.) થાકરેલી

થાચરેલું (વિ.) થાકરેલું

થાપ (સ્તી.) થાપ, હાથથી મારિું

થાપ (સ્તી.) ચોરી (થાપ મારિી : ચોરી 
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કરિી) 

થાપો (પું.) લરેલું, કકડ્યાનું ઓજાર (2) 
થાપી (સ્તી.) નાનો થાપો

થારી (સ્તી.) થાળી, તાંબા વપતિળનું ગોળ 
િાસણ 

થાહબંધ (વિ.) એકધારંુ, વ્યિવસથત, 
જાહોજલાલીિાળું

થાવળ્યું (નપું.) ચામડાનો કોશ િરેતરિો 

થાળું (નપું.) કૂિા પાસરે કોસમાંથી પાણી 
ઠલિિા કરરેલું પાકંુ બાંધકામ, થળું

થાંન (પું.) સતન, (નપું.) થાંનરેલું 

થાંનક (નપું.) સથાનક, દરેિની જગ્યા 

થાંનરેલું (નપું.) જુઓ થાંન. 

થાંભલી (સ્તી.) કંુભી, થાંભલી 

થાંભલો (પું.) થાંભલો, સતંભ 

વથગળું (નપું.) થીંગડુ,ં કપડાનો ટકુડો 
મૂકી સાંધરેલું 

થુકિું (કક્ર.) થૂંકિું, થૂ કરી મોંમાંથી બહાર 
ફેંકાતી લાળ

થૂઈથપપા (નપું.) બાળકોની રમત 

થૂકર્યા (પું.) થૂિર, થોર, થર 

થૂલ (પું.) બાજરીનાં ફૂલ

થરેઈથરેઈ (અ.) ભિાઈમાં નાચિા માટરે 
કરાતો અિાજ 

થરેક (સ્તી.) થરેક લરેિી, નાચતાં કૂદિાની 
કક્ર્યા, નાચતાં કૂદિું

થરેકિું (કક્ર.) કૂદિું 

થરેકળી (સ્તી.) થરેકડી, મશકરી 

થરેકળો (પું.) થરેકડો, જાડો રોટલો, કૂદકો 

થરેપિું (કક્ર.) થાપિું, આંગણામાં માટી 
થરેપિી 

થરેપિું (કક્ર.) બનાિિું (છાણાં થાપિાં)

થરેપાડુ ં(નપું.) થરેપાળું

થરેપાડુ,ં (સ્તી.) ધોતી 

થરેલું (કક્ર.) થ્યરેલું 

થરેલો (વિ.) ભૂત-પલીત થ્યરેલો

થેંણં (વિ.) જામરેલું, ઘટ્ટ, થીણં

થોથર (સ્તી.) સોજો આિિો

થોબરંુ (નપું.) થોબડુ,ં મોિું

થોબરંુ (પું.) ચહરેરો

દ

દઈ (સ્તી.) દહીં, મઈ, મહી (પું.) દૈિ, દરેિ 

દકાળ (પું.) દુકાળ, દુષકાળ 

દખ (નપું.) દુ:ખ 

દગદગો (પું.) અિિિ, અવિશ્વાસ, િહરેમ 

દદરિું (કક્ર.) દડિું, પાતળી ધારરે  િહરેિું 

દદૂડી (સ્તી.) પાણીની ધાર, નગારી, નાના 
નગારા જ રેિું ચામડરે મિરેલ િાદ્

દદૂડો (પું.) પાણીની મોટી ધાર, ધધૂડો 

દબઈ (અ.) દબાઈ, દબા્યરેલું 

દબાબબું (કક્ર.) દબાિિું, પરરેશાન કરિું 

દમ (પું.) દમનો રોગ

દમ (પું.) ધમકી (દમ ભીડાિિો : ધમકી 
આપિી) 

દમલું (વિ.) દૂબળું, દમના રોગિાળું 

દવમ્યલ (વિ.) નબળું, િીલું, કામ ન કરી 
શકનાર 

દિ (પું.) આગ, દરેિતા 

દિધ્યા (સ્તી.) ખાર, અભાિ, ગુસસો 

દિરાબબું (કક્ર.) દિરાિિું, પશુ(નર-માદા)
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નો સં્યોગ કરાિરાિિો 

દિલું (વિ.) દિાલું, જ રેના પર હરેત ન હો્ય 

દસમન (પું.) દુશમન, િરેરી 

દસમની (વિ.) દુશમની, િરેર 

દસાિળ (સ્તી.) સૂતરના છરેડા, દવસ્યાળ 

દસી (સ્તી.) દુ:ખી, રસી 

દસ્યુ (નપું.) દોરડી, રસી, િણાટનું કાપડ 
ઉતા્યા્ક પછી બાકી રહરેતા સૂતરના 
છરેડા

દંગો (પું.) પડાિ

દંતાળી (સ્તી.) પંજ રેટી, ખરેડતૂનું એક 
ઓજાર

દાકતર (પું.) દાગતર, ડૉકટર 

દાઝ (સ્તી.) ગુસસો 

દાઝીલું (વિ.) ખારીલું, ગુસસાિાળું 

દાટ (પું.) નુકસાન પહોંચાડિું 

દાકડ્યા (નપું.) એક કદિસની મજૂરીએ 
આિતા મજૂર 

દાડો (પું.) કદિસ 

દાતાર (વિ.) દાનરેશ્વરી 

દાતરેડી (સ્તી.) નાનું દાતરડુ ં

દાતૈડુ ં(નપું.) દાતરડુ,ં ખરેડતૂનું ઓજાર 

દાથરી (સ્તી.) માટીની નાની કથરોટ 

દાથરો (પું.) માટીની મોટી કથરોટ 

દાદરેર (સ્તી.) ધાધર, દાદર, ચામડીનો 
રોગ 

દાધારંગુ (વિ.) અધ્ક પાગલ 

દાપુ (નપું.) લગ્નમાં િર પક્થી કન્યા 
પક્નરે આપિામાં આિતી નક્ી 
કરરેલ રકમ, દરેજ, દહરેજ

દામું (નપું.) સૂતરના છરેડા 

દા્યણ (સ્તી.) સુ્યાણી, પ્રસૂવત કરાિનાર 
સ્તી 

દારૂ (પું.) દારૂ, નશાિાળું પીણં 

દારૂડી (સ્તી.) ગારુડી, એક િનસપવત

દાંડ (પું.) અન્યા્યી, નફફટ, લુચચો 

દાંડાઈ (વિ.) લુચચાઈ, આડાઈ 

દાંકડ્યો (પું.) રાસ રમિાનો દંડકૂો

દાંકડ્યો (વિ.) નફફટ 

દાંડો (પું.) નાકમાં પહરેરિાનું ઘરરેણં, કાંટો 

દાંવણ્યો (પું.) કપડાના ઘોકડ્યાનરે પહોળું 
રાખિા િપરાતો લાકડાનો ટકુડો, 
સાળમાં ઉપ્યોગમાં લરેિાતો 
લાકડાનો ટકુડો (2) દાંવણ્યા (બ.િ.)

દાંનઈ (વિ.) ઉદારતા, દાનિીરતા 

દાંનરેસરી (વિ.) દાનરેશ્વરી, દાન આપનાર, 
દાતાર

કદ્યોર (પું.) સાળો, કદ્યર 

કદિાળી (સ્તી.) કદિાળીનો તહરેિાર 

દીચરી (સ્તી.) દીકરી 

દીચરો (પું.) દીકરો 

દી્યા (સ્તી.) દ્યા 

દીિાટાંણં (નપું.) સંધ્યાિરેળા, સાંજ, દીિો  
સળગાિિાનો સમ્ય 

દીિાધરી (સ્તી.) દીિો મૂકિાની લાકડાની 
ઘોડી 

દીિાહળી (સ્તી.) દીિાસળી 

દીિરેટ (સ્તી.) દીિટ, દીિાની િાટ

દુલો (પું.) મસત, બરેકફકર 

દુંણિું (કક્ર.) િારરેિારરે  ઠપકો આપિો 
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દૂઝણં (વિ.) દૂધ આપતું િોર 

દૂઝિું (કક્ર.) ટપકિું 

દૂબળું (વિ.) રાંક, દૂબળું 

દૂંટી (સ્તી.) દૂંટી, નાવભ

દૂંણી (સ્તી.) હાંડલી, દોણી 

દરેખિું (કક્ર.) જોિું 

દરેખાણં (કક્ર.) દરેખા્યું, જોિા્યું

દરેજ (નપું.) દહરેજ, દાપું 

દરેઝાર (પું.) દરેખાિ, દરેદાર 

દરેટુ ં(નપું.) રીંગણ, નાનું, મૂળ, નાકંુ 

દરેતિા (સ્તી.) આગ, દરેિતા 

દરેતાં (કક્ર.) આપતાં 

દરેન (સ્તી.) કહંમત, તાકાત 

દરેરી (સ્તી.) નાનું મંકદર, દરેરંુ (નપું.) 

દરેિલી (સ્તી.) દરેિચકલી 

દરેિાડિું (કક્ર.) મારિું, દરેિું

દરેસ (સ્તી.) કદશા

દરેહ (પું.) દરેશ, ગામ 

દરેહઈ (પું.) રબારી, દરેસાઈ 

દરેહંુ (અ.) આપીશું 

દેંગ (નપું.) ગપપું, ડેંગ

દેંગી (વિ.) ગપપાં મારનાર, ડેંગી 

દોિુ ં(નપું.) િાંકંુ, ત્ાંસું, દોિગણં

દોરિું (કક્ર.) માગ્ક બતાિિો, હાથ પકડીનરે 
ચાલિું 

દોિું (કક્ર.) દોહિું 

દોસ (પું.) વમત્, ગોકઠ્યો, ભરેરુબંધ 

દોસદારી (સ્તી.) વમત્તા 

દૉતોર (નપું.) પરગણાનું નામ

ધ

ધઈ (સ્તી.) ધા્ય, સતન 

ધખના (સ્તી.) ઝંખના, ઇચછા 

ધગડો (પું.) લંગોકટ્યો બાિો, મફતનું 
ખાનાર

ધગડો (પું.) કૂલો

ધચરેલિું (કક્ર.) ધકરેલિું, હડસરેલિું 

ધજા (સ્તી.) ધિજ 

ધજાગરો (વિ.) ફજ રેતો 

ધડ (નપું.) શરીરનો માથાથી નીચરેનો 
ભાગ 

ધડાધડ (અ.) ઉપરાઉપરી 

ધડીમ (અ.) એકદમ, ધડાકા સાથરે 

ધડો (પું.) દાખલો

ધડો (પું.) ધારણ, તાજિાનું સરખું ધારણ

ધવણ્યાણી (સ્તી.) પતની, િહુ 

ધવણ્યાપું (વિ.) માવલકીહક્, ધણીપણં 

ધણી (પું.) પવત, માવલક; માંટી

ધતૂરી (સ્તી.) ચૂંગી, નાની ચલમ

ધતૂરો (પું.) ધતૂરાનો છોડ, એક િનસપવત, 
ધંતૂરો

ધધડાબબું (કક્ર.) ઠપકો આપિો, ખખડાિિું, 
ધધડાિિું 

ધધૂણી (સ્તી.) ખાલી ચિિી, (પું.) ગુસસો

ધનતરેરશ (સ્તી.) એક તહરેિાર 

ધબાકો (પું.) મોટો અિાજ 

ધબરેડિું (કક્ર.) મારિું, ખાિું 

ધબબો (પું.) ડાઘ, પોલા હાથરે લાફો મારિો 

ધમકાર (પું.) ધમકારો, અિાજની ભ્મણા 

ધમપસાડા (પું.) તોફાન, ધમપછાડા 
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ધમરેણ (સ્તી.) ધમણ, હિા ફંૂકિાનું સાધન

ધમરેણ (પું.) ધામણ, સાપની એક જાવત

ધરબિું (કક્ર.) ખાિું, સંતાડિું, જમીનમાં 
દાટિું 

ધરાબબું (કક્ર.) ધરાિિું, અપ્કણ કરિું 

ધરાિું (કક્ર.) ધરાઈ જિું, સંતોષ થિો 

ધરંુ (નપું.) ધરંુ, બીજી િાર િાિિા માટરેનો 
છોડ 

ધરંુિાકડ્યું (નપું.) ધરંુ િાિિાનું ખરેતર 

ધરરેટ (સ્તી.) નજર 

ધરરેટાિું (કક્ર.) નજર લાગિી 

ધિરાબબું (કક્ર.) ધિરાિિું 

ધિરા્યરેલું (કક્ર.) ધિરાિરેલું 

ધાબળી (સ્તી.) ધાિળી, ગા્યની ડોકરે 
લટકતી ચામડી 

ધાબું (નપું.) ડાઘ 

ધાબબું (કક્ર.) ધાિિું 

ધા્યમા (સ્તી.) ધાિમા 

ધાિણી (સ્તી.) ચૂસણી, લાકડાની ચૂસણી, 
તૂત્કનું જનમરેલું બાળક 

ધાસતી (સ્તી.) બીક, ડર

ધાંણા (પું.) ધાણા, એક િનસપવત 
(મસાલો) 

ધાંણી (સ્તી.) ધાણી શરેકિાથી ફૂટરેલા 
અનાજના દાણા 

ધાંસ (સ્તી.) ખાંસી

ધીજ (સ્તી.) વનશાની, ઓળખ

ધીજ (સ્તી.) માતાના ધૂણિામાં બોલાતો 
બોલ 

ધુજારી (સ્તી.) ધ્ુજારી, ફફડાટ 

ધુધિો (પું.) ધોધ 

ધુપરેલ (નપું.) ધુપરેલ તરેલ 

ધુંણિું (કક્ર.) ધુંણિું 

ધૂણી (સ્તી.) ધુમાડો

ધૂણો (પું.) ્યજ્કંુડ

ધૂતિું (કક્ર.) છરેતરિું, પડાિી લરેિું 

ધૂપ (પું.) અવગ્નમાં હોમિા માટરેની 
િનસપવત 

ધૂપા્યણં (નપું.) જુઓ ધૂવપ્યું.

ધૂવપ્યું (નપું.) ધૂપદાની, ધૂપા્યણં 

ધૂર (સ્તી.) ધૂળ, રરેતી 

ધૂસ (અ.) ઝડપ, ઉતાિળ, રમઝટ 

ધરેધાં (પું.) જાડા રોટલા 

ધરેધું (વિ.) જાડુ,ં અક્લ િગરનું, જાડો 
રોટલો 

ધરેમું (અ.) ધીમું

ધોકવલ્યું (નપું.) છૂટા દંડા મારિા, મારિું 

ધોકલી (સ્તી.) દંડી, સોટી 

ધોકાબબું (કક્ર.) ધોકાિિું, ધોકા િડરે મારિું 

ધોકરેણં (નપું.) કપડાં ધોિાનો ધોકો 

ધોકો (પું.) લાકડાનો દંડો 

ધોતલી (સ્તી.) ટૂકંી પોતડી 

ધોવત્યું (પું.) ધોત્યું, ધોતી 

ધોબી (પું.) ધોબી, કપડાં ધોિાનો ધંધો 
કરનારો

ધોબરેણ (સ્તી.) ધોબી સ્તી 

ધોરંુ (નપું.) ધોળું, સફરેદ

ધોલ (સ્તી.) તમાચો

ધોિઈ (સ્તી.) ધોિાઈ, કપડાં ધોિાનું 
મહરેનતાણં
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ન

ન (અ.) ના, નઈ, નહીં

નઈ (અ.) નહીં 

નઈડી (સ્તી.) છોકરી 

નઈડુ ં(નપું.) છોકરંુ 

નઈડો (પું.) છોકરો 

નકટુ ં(વિ.) નાક વિનાનું, આબરૂ વિનાનું 

નકર (અ.) નહીંતર 

નકરા (અ.) પૂરરેપૂરા 

નકરંુ (અ.) સાિ, બધું જ, પૂરરેપૂરંુ 

નકળંગી (પું.) નકળંગ, નકલંકી, નકલંગી 
અિતાર, કવલક અિતાર

નકંદિું (કક્ર.) વનંદા કરિી, િખોડિું

નકારો (પું.) નકાર પાડિો 

નકો્યડો (વિ.) નકોરડો, ખાધાપીધા વિના 
રહરેિાનો અપિાસ 

નકૉંમું (વિ.) કામમાં ન આિરે તરેિું 

નક્રુ (વિ.) ભરરેલું, પોલાણ વિનાનું, 
મજબૂત 

નખ (પું.) આંગળાંના નખ 

નખલી (સ્તી.) કાનમાં પહરેરિાનું ઘરરેણં

નખલી (સ્તી.) નાની રાંપી 

નખલો (પું.) રાંપી, ચામડુ ં કાપિાની 
ઊભી છરી 

નખરેતર (પું.) નક્ત્ 

નખરેદ (વિ.) હલકટ, નક્ામું 

નખખોદ (નપું.) િંશિરેલો ના રહરેિો 

નખખોકદ્યું (વિ.) વનિુંશ જનારનું ધન 

નગરંુ (નપું) કીડીનું દર; નગરાં (બ.િ.) 

નગોડ (વિ.) નાગું, આબરૂ વિનાનું

નગોડ (નપું.) એક િનસપવત 

નજરબુકટ્યાં (નપું.) બાળકનરે હાથરે 
પહરેરાિાતા કાળા-પીળા મણકા 

નજકર્યું (નપું.) બાળકનરે નજર ન લાગરે 
તરે માટરે પહરેરાિિામાં આિતી કાળા 
કાચની બંગડીઓ 

નઠારંુ (વિ.) નાલા્યક, નુકસાન પહોંચાડરે 
તરેિું 

નણી (સ્તી.) નખ કાપિાનું સાધન 

નધવણ્યાતું (વિ.) માવલક વિનાનું, ધણી 
વિનાનું 

નફકરંુ (વિ.) વચંતા વિનાનું 

નબરંુ (વિ.) નબળું 

નભઈ (વિ.) ભાઈ વિનાની

નભઈ (કક્ર.) વનભાિી 

નભાબબું (કક્ર.) વનભાિિું 

નભા્યું (વિ.) વનભાવ્યું, સહકાર આપ્યો 

નમણં (વિ.) રૂપાળું, ઘાટીલું 

નમિું (અ.) નમિું, નીચા િળિું, નમસકાર 
કરિા, નમ્ર થિું, તાબરે થિું, શરણરે 
જિું

ન્યણો કોઠો (વિ.) એકદમ ખાલી પરેટ, 
નરણો કોઠો 

નરમ (વિ.) િીલું, પોચું 

નરમાિું (કક્ર.) નરમ થિું, િીલા પડિું 

નરમાસ (સ્તી.) નમ્રતા 

નરિું (વિ.) તંદુરસત 

નરસંગ (પું.) નરવસંહ, નારવસંહ 

નરાતાર (અ.) પૂરરેપૂરંુ 

નલજ (વિ.) લાજ વિનાનું વનલ્કજ્જ



133

તળની બોલી

નિકળી (સ્તી.) નિ કળીની ધજા 

નિટાંક (નપું.) શરેરનો આઠમો ભાગ, 
િસતુના િજનનો જૂનો દરેશી 
પકરમાણ

નિરાબબું (કક્ર.) નિરાિિું, સનાન કરાિિું 

નિરંુ (વિ.) કામ વિનાનું 

નિસરેકંુ (વિ.) હંૂફાળું, થોડુકં ગરમ 

નિાવણ્યું (નપું.) નાિવણ્યું, પાણી ગરમ 
કરિાનું પાત્ 

નિરેરી (સ્તી.) નિરેળી, નરેળ, બરે દીિાલો 
િચચરેથી પસાર થતો રસતો

નિરેલી (સ્તી.) નિી, ્યુિાન 

નહકોરંુ (નપું.) નાક, નસકોરંુ

નળો (પું.) ઘૂંટીથી િીંચણ સુધીનો પગનો 
ભાગ, કાંઠલો

નંદ્યું (કક્ર.) તોડ્ું 

નંદાબબુ (કક્ર.) નંદાિિું, તોડાિિું

ના (કક્ર.) નાહિું, નાહી લરેિું

નાઈઓ (સ્તી.) લોખંડની પોલી નળીઓ 

નાકંુ (નપું.) કાણં, નાકંુ, ઝાંપો 

નાકોડી (સ્તી.) નાક 

નાકોડુ ં(નપું) નાક

નાગું (વિ.) ઉઘાડુ,ં કપડાં પહરે્યાું વિનાનું, 
આબરૂ વિનાનું 

નાઠુ ં(કક્ર.) દોડ્ું, ભાગ્યું 

નાડી (સ્તી.) નાડ, રગ, નસ 

નાડુ ં (નપું.) દોરી, ઘાઘરાના નરેફામાં--
ખોલમાં પરોિરેલી દોરી 

નાણિું (કક્ર.) ચકાસિું, પરીક્ા કરિી 

નાણં (નપું.) નાણાં, પૈસા, ચલણ

નાત (સ્તી.) જાવતપંચ, જાવત 

નાતકર્યું (વિ.) નાતરાનું 

નાતરંુ (નપું.) સાજનું, બીજી િારનું લગ્ન 

નાથ (સ્તી.) ધોિાણ અટકાિિા બાંધરેલી 
પાળ

નાથ (સ્તી.) નકરેલ ઊંટ, બળદ િગરેરરે  
પ્રાણીઓનાં નાકમાં પાડરેલ કાણં, 
કાણામાં પરોિરેલ રસી

ના્યક (સ્તી.) ભિાઈ કરનાર એક જાવત 

ના્યણ (પું.) નારા્યણ 

નારી (સ્તી.) નાસતો 

નાલ (પું.) ન્યાલ 

નાિોર (પું.) નાર, િરુ 

નાસી (કક્ર.) નાખી, ભાગી 

નાહ (અ.) દોડ

નાહ (સ્તી.) નાક િડરે શ્વાસમાં િરાળ લરેિી 

નાહિું (કક્ર.) દોડિું

નાળ (સ્તી.) માટીની પોલી નળી, (નપું.) 
નાળચું, નવળ્યું

નાળિા (પું.) ઘઉંના છોડનાં રાડાં 

નાળરેલ (નપું.) નાવળ્યરેર 

નાંદ (સ્તી.) નસની રસી

નીમ (સ્તી.) વન્યમ, પ્રવતજ્ા, ટરેક

ની્યા્ય (પું.) ન્યા્ય 

નુંખિું (કક્ર.) લૂછિું, ભૂંસિું 

નુંગરંુ (વિ.) ગુરુ વિનાનું 

નુંતરંુ (નપું.) વનમંત્ણ 

નુંધિું (કક્ર.) નોંધિું 

નુંધાબબું (કક્ર.) નોંધાિિું 

નુંધારંુ (વિ.) ઉઘાડુ,ં રક્ણ વિનાનું
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નુંસણં (કક્ર.) અણિારિું

નરેકરિું (કક્ર.) નીકળિું, નરેહરિું (2) નરેકળ્ો 
(અ.) નીકળ્ો 

નરેજિું (કક્ર.) આંખ ઉપર હથરેળીની 
છાજલી કરીનરે જોિું 

નરેજો (પું.) જુદા જુદા રંગની નિ (નિકળી) 
ધજાઓ સળંગ સીિીનરે એક િાંસમાં 
ભરેરિિામાં આિરે છરે. (રામાપીરનો 
‘નરેજો’ કહરેિા્ય)

નરેડો (પું.) પ્રરેમ, સનરેહ 

નરેતરંુ (નપું.) િલોણાનું દોરડું

નરેફો (પું.) ઘાઘરાની ઉપરનો નાડુ ં
પરોિિાનો ભાગ 

નરેકર્યું (નપું.) નરેવળ્યું, બરે થૂિરની િાડ 
િચચરે થઈ પસાર થતો રસતો. નેંળ 

નરેહાકર્યાં (બ.િ.) વનશાવળ્યાં 

નરેહાકર્યું (નપું.) વનશાવળ્યું, વનશાળમાં 
ભણનાર

નેં (સ્તી.) હોકાની નળી

નેંક (સ્તી.) નીક 

નેંકળ (અ.) નીકળ, નરેહર, બહાર જા

નેંઘલ્યું (કક્ર.) અંકુર ફૂટ્યા 

નેંચું (વિ.) નીચું, હલકંુ 

નેંઠિું (કક્ર.) ખાલી થિું, ઓછુ ંથિું 

નેંઠ્ું (કક્ર.) ઓછુ ંથ્યું

નેંતરિું (કક્ર.) નીતરિું 

નેંતારિું (કક્ર.) વનતારિું 

નેંદર (સ્તી.) નીંદર 

નેંદિું (કક્ર.) નીંદિું, ખરેતરમાંથી િધારાના 
છોડ, ઘાસ ખેંચી કાિિાં

નેંદામણ (નપું.) નીંદામણ 

નેંધવણ્યું (વિ.) હરા્યું, ધણી વિનાનું, 
રખડરેલ 

નેંનડ (પું.) નાનો સાળો 

નેંપજિું (કક્ર.) નીપજિું, પરેદા થિું 

નેંબળિું (કક્ર.) પાકંુ થિું 

નેંભાડો (પું.) વનભાડો 

નેંમોણં (નપું.) ગરીબડુ ં

નેંમોણો (વિ.) ગરીબડો, દ્યાજનક 

નેંહકિું (કક્ર.) નસીકિું, નાક સાફ કરિું 

નેંહર (અ.) નીકળ 

નેંહરિું (કક્ર.) નીકળિું 

નેંહાર (સ્તી.) વનશાળ

નેંળ (સ્તી.) નિરેળી 

નોખું (અ.) જુદું

નોરતું (નપું.) નોરતું, (બ.િ.) નોરતાં 

નોવળ્યો. (પું.) એક નાનું પ્રાણી 

ન્યોમ (અ.) થોડુકં, નાનું, લગીર

પ

પઈ (સ્તી.) પાઈ, રૂવપ્યાનો એકસો 
બાણંમો ભાગ (જૂનું નાણં) 

પકડ (અ.) પકડિું 

પકિૉંન (પું.) પકિાન, મીઠાઈ 

પક્ાબબું (કક્ર.) પકાિિું, પાકા કરિું, 
બાળકોની રમતમાં પાકા કરિાની 
કક્ર્યા 

પખાલ (સ્તી.) પાણી ભરિાની ચામડાની 
મસક 

પખાલી (પું.) પખાલિાળો માણસ 

પગથાકર્યું (નપું.) પાિઠુ,ં પગવથ્યું 

પગલું (નપું.) શોક્યના ગળામાં પહરેરિાનો 
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સોનાનો દાગીનો

પજ રે (અ). પગરે 

પજ્જબબું (કક્ર.) પરરેશાન કરિું 

પકટ્યાં (નપું.) સરખા િાળ હોળિા 

પટોળું (નપું.) પટોળું, એક પ્રકારનો 
રરેશમનો સાડલો 

પટ્ટો (પું.) ચામડાનો પટો 

પઠ્મ્ (અ.) -ની જ રેમ, પરેઠરે 

પડ (અ.) પડિું 

પડખઉ (વિ.) કામ ક્યા્ક વિના જમનાર, 
મફતનું ખાનાર

પડધી (સ્તી.) પરેલ્ી, પાળ 

પડિા (પું.) ઊપણતી િખતરે કપડા િડરે 
નાખિામાં આિતી હિા 

પડિરે (સ્તી.) ગુજરાત મકહનાઓનો પહરેલો 
કદિસ

પડા (પું.) હાડકાં (પડા તોડિા : હાડકાં 
ભાંગિા)

પડાપૂસ (સ્તી.) પૂછપરછ, પૂછતાસ, 
લરેિાદરેિા

પડાર (પું.) િાળ, કૂિા પાસરે બળદનરે કોસ 
ખેંચતા ચાલિાની જગ્યા

પડાળી (સ્તી.) ઓસરી, પડાળ 

પડો (પું.) પડીકંુ, તમાકુની બાંધરેલી જૂડી

પડો (કક્ર.) પડી જાિ 

પણસ (સ્તી.) ડાિરેણ, પનો કડક રાખિાની 
પટ્ટીઓ 

પણઝા (પું.) ભણકાર, પડઘા 

પત (સ્તી.) આબરૂ 

પતરંગું (નપું.) એક પંખી 

પતરપુકર્યું (વિ.) પાત્માં વભક્ા લરેનાર, 
દાન લરેનાર, રાિળ

પતાહંુ (નપું.) પતાસું 

પવત્યું (વિ.) કુષ્રોગી

પતિર (સ્તી.) આબરૂ (પરરેશાન) 

પતિો (પું.) ઠરેકાણં 

પથારો (નપું.) િગલો, બધી િસતુઓ 
ભરેગી રાખિી 

પદપદારો (પું.) બબડાટ, ચચા્ક 

પદાબબું (કક્ર.) પદાિિું, ગદાિિું, મોડરે 
સુધી રમતનો દાિ લરેિો, થકિી 
નાખિું 

પદા્યો (અ.) થકવ્યો, હરેરાન ક્યયો 

પધરાબબું (કક્ર.) ખોટી િસતુ આપિી, 
બારોબાર આપિું

પધરા્યું (અ.) આપી દીધું, આપ્યું 

પધરૉંમણી (સ્તી.) પધરામણી, આગમન, 
સંત પુરુષનું આિિું 

પનુતી (સ્તી.) પનોતી, દશા 

પનો (પું.) કાપડની પહોળાઈનું માપ

પનો (પું.) ગજુ,ં કહંમત

પમદાડો (પું.) બીજો કદિસ, આિતી કાલ 
પછીનો કદિસ

પરખૉંમણી (સ્તી.) ઓળખ થિી, 
સમજાિિું 

પરજી્યો (પું.) છાવજ્યો, પરજ્યો, 
પણવજ્યો, રાવજ્યો 

પરદો (પું.) પડદો 

પરપોકટ્યું (વિ.) િીલું, તરત નાશ પામરે 
તરેિું 

પરપોટો (પું.) પરપોટો, હિાથી પ્રિાહીમાં 



136

તળની બોલી

થતો ફુગગો-બુદબુદ (સ્તી.) પરપોટી 

પરબ (સ્તી.) મુસાફરની પાણીની તરસ 
વછપાિિા ધમા્કદા જગ્યા

પરબ (નપું.) તહરેિાર

પરબડી (સ્તી.) પરબડી, પંખીઓનરે પાણી 
પીિા કરે દાણા ચણિા માટરે પાણી 
ભરરેલું કરે દાણા નાખરેલું પાત્ જાહરેરમાં 
લટકાિિું તરે

પરબલું (નપું.) તહરેિાર િખતરે િસિા્યાનરે 
અપાતું જમણ, પરબ 

પરભારંુ (અ.) બારોબાર, પરબારંુ 

પરમૉંણં (નપું.) માપ, ્યોગ્ય; પ્રમાણ, 
માપસર 

પરસ્યાદ (પું.) પ્રસાદ 

પરહાર (સ્તી.) ઓસરી, પરસાળ 

પરાંણ (પું.) પ્રાણ, જીિ 

પરાંણી (અ.) જબરજસતી, પરાણરે, 
મહામહરેનતરે 

પરાર (સ્તી.) ત્ીજુ ંિષ્ક 

પરાળ (નપું.) ડાંગરનું ભૂસું

પકર્યાં (નપું.) માથાના સફરેદ િાળ

પરંુ (નપું.) પાંચ, ગામનું નાનું ઉપગામ

પરંુણો (પું.) મહરેમાન 

પલાળિું (કક્ર.) પલાળિું, ભીનું કરિું

પલીત (પું.) ભૂત

પલીતો (પું.) ગંદો, ગંદકી

પલુંઠી (સ્તી.) પલાંઠી, પાલોંઠી 

પલોટિું (કક્ર.) ્યોગ્ય રીતરે તૈ્યાર કરિું 

પલૉંણ (નપું.) ઘોડાનું પલાણ

પલૉંણિું (કક્ર.) સિારી કરિી 

પલ્ી (સ્તી.) ખોબો, સ્તીઓ સાડી પહરેરતાં 
સાડીનરે કમરરે  પહરેરતાં જ રે પાટલી 
પાડરે છરે તરે, માતાજીનો રથ કાિી 
કંુડમાં ઘી હોમિાની કક્ર્યા

પિા્યો (પું.) જુઓ પિૈ્યો.

પિૈ્યો (પું.) પિઈ, પિા્યો, હીજડો 

પસળાિું (કક્ર.) પછડાિું 

પસાળિું (કક્ર.) પછાડિું 

પસી (અ.) પછી 

પસીત (સ્તી.) પછીત 

પસરેળી (સ્તી.) પછરેડી 

પસરેળો (પું.) પછરેડો, ઓિણી

પંકાબબું (કક્ર.) પ્રવસદ્ થિું 

પંકા્યું (કક્ર.) િખણા્યું. 

પંગત (સ્તી.) ઓળબંધ, એકહાર 

પંચ (નપું.) પાંચ માણસોનું જૂથ, જ્ાવતપંચ, 
કાણં પાડિાનો ખીલો. 

પંચાત (સ્તી.) પંચા્યત, ચચા્ક કરિી 

પંજ રેટી (સ્તી.) ખરેડતૂનું એક સાધન 

પંજ રેત (સ્તી.) પાંગોત, ખાટલાનો પગ 
તરફનો ભાગ 

પંજ રેળિું (કક્ર.) હરેરાન કરિું

પંજ રેળી (અ.) હરેરાન કરી

પા (કક્ર.) વપિડાિો

પા (પું.) ચોથો કહસસો

પા (પું.) સડરેલો પાતળો ગોળ, રસી

પાઇટિું (કક્ર.) ધોતી/રૂમાલ પહરેરિા 

પાઇટી્યું (નપું.) નાહિા-ધોિાનો રૂમાલ 

પાક (પું.) પાકરેલું અનાજ 

પાકઈ (વિ.) પક્ાપણં, હોવશ્યારી 
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પાક્ ુ ં(વિ.) ન છરેતરા્ય તરેિું, પાકંુ 

પાગ (સ્તી.) પાઘડી 

પાગડુ ં(નપું.) પાઘડુ,ં ફાવળ્યું 

પાચ (નપું.) (ગૂમડાનું) પરુ

પાજણં (નપું.) તાણો સરખો કરિાની 
કક્ર્યા 

પાટલો (પું.) લાકડાનું બરેસણં 

પાકટ્યારો (પું.) પાટી ભરરેલો ખાટલો 

પાટી (સ્તી.) ભાગ

પાટી (સ્તી.) ખાટલો ભરિાની પાટી

પાટી (સ્તી.) લખિાની પાટી

પાટુ ં(નપું.) લાત 

પાઠુ ં(નપું.) ચાંદું, પાઠુ ં

પાડરંુ (નપું.) પાડુ,ં ભેંસનું બચચું 

પાથૈણં (નપું.) પાથરણં 

પાદિું (કક્ર.) િાછૂટ થિી, િા હરિો

પાદું (નપું.) પાદ, િાછૂટ 

પાધરા (અ.) સીધા, બારોબાર 

પાન (નપું.) મુખિાસનું પાન 

પાપડી - (સ્તી.) બાિળની પાપડી 

પા્યણં (નપું.) પારણં

પા્યલાગણ (વિ.) પગરે લાગિું 

પા્યલું (નપું.) ચાર આના, પાિલી 

પા્યો (પું.) ખાટલાનો પા્યો 

પાર (પું.) અંત, સામો કકનારો, આરપાર 

પારખું (નપું.) ચકાસણી, પરીક્ા 

પારરે  (પું.) કકનારરે  

પારરેિું (નપું.) કબૂતર 

પારો (નપું.) કકનારો, સથાન, 

પાલબબુ (કક્ર.) પાલિિું, પાળિું, વનભાિિું 

પાલિું (કક્ર.) નિરા થિું, 

પાલસી (સ્તી.) પાલખી, ઠાઠડી

પાલુ (નપું.) નિરો થાઉં 

પાલરેિ (પું.) પાલિ, છરેડો 

પાલોક (પું.) માંચડો, પાલક, મંચ 

પાિઠુ ં(નપું.) પગવથ્યું, પાિઠડું

પાિડી (સ્તી.) લાકડાની ચાખડી

પાિડી (સ્તી.) સાળની ચાખડી 

પાિડો (પું.) માટી ખેંચિાનું લોખંડનું 
સાધન 

પાિલું (નપું.) પ્યાલું

પાિલું (પું.) પગનાં ચંપલ, સપાટ 

પાિું (કક્ર.) વપિડાિિું, ટોિું

પાિો (પું.) િાંસળી

પાશરેર (પું.) શરેરનો ચોથો ભાગ; પાશરેરો, 
પાશરેકર્યો (િજનનું દરેશી પકરમાણ)

પાહટિું (કક્ર.) મારિું, પાડી દરેિું 

પાહણ (અ.) પાસરે, નજીક 

પાહન (વિ.) પછીનું, મોડુ,ં પાછોતરંુ, 
અષાિ પછીનું િાિરેતર

પાહલી (સ્તી.) પાસલી, ખોબો, પસલી 

પાહિું (કક્ર.) પાસિું, ઉતારિું, (દોરડુ ં
બાંધી ઘડો, ડોલ િગરેરરે  કૂિામાં 
ઉતારિાં)

પાહંુ (નપું.) પાસું, પાસ, રંગ લાગિો, 
અસર થિી 

પાહો (પું.) ફાંસો, પાસો, છટકંુ

પાહોળી (સ્તી.) પાંસળી, પાહિાળી

પાળો (પું.) પાળ (ખરેતર / ક્યારાની પાળ) 
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પાંખ (સ્તી.) પંખીની પાંખ

પાંખ (સ્તી.) મદદ, સાથ 

પાંખોર (સ્તી.) છરેડો કાિરેલું, બાજુમાં હોિું

પાંગોથ (સ્તી.) પાંજ રેત, ભરરેલા ખાટલાનો 
પગ તરફનો ભાગ

પાંવચ્યા (પું.) પાંચીકા, કૂકા, છોકરીઓની 
રમતના પથથરના ટકુડા 

પાંચો (પું.) પાંચરે આંગળરે પહરેરિાનું ઘરરેણં

પાંચો (કક્ર.) પહોંચો

પાંચો (કક્ર.) મળી જાિ 

પાંણ (નપું.) ખેં, ખરેર, કાંજી 

પાંણી (નપું.) પાણી, કહંમત 

પાંણોત (નપું.) પાણી િાળિું 

પાંન (નપું.) મુખિાસનું પાન

પાંનું (નપું.) પતિું, પાન, પાંદડું

પાંનરેતર (નપું.) પાનરેતર, લગ્નનો સાડલો 

પાંનો (પું.) છાતીમાં દૂધ ભરાઈ જિું, 
કહંમત 

પાંન્યો (કક્ર.) માની જિું, (નપું.) પાન 
નામનું ઘાસ 

પાંસરા (વિ.) જિાબદાર, સીધા, 
સમજદાર 

વપતરઈ (પું.) વપત્ાઈ 

વપતળ (નપું.) વપતિળ, એક ધાતુ

વપપૂળી (સ્તી.) વપપૂડી 

વપ્યોર (નપું.) વપ્યર 

વપલાબબું (કક્ર.) કચડિું, દબાિિું 

વપલાિું (કક્ર.) કચડાિું, દબાિું 

પીટ્યું (વિ.) નખખોકદ્યું, મૂિું, પીટ્યા 
(પું.બ.િ.) નખખોકદ્યા 

પીઠ (સ્તી.) બરડો (બ્યડો)

પીઠી (સ્તી.) લગ્નની હળદર

પીઠુ ં (નપું.) દારૂની દુકાન, લાકડાની 
દુકાન 

પીડ (સ્તી.) દદ્ક, પીડા, દુ:ખ

પીર (પું.) પીર, મુવસલમ સંત 

પીરહા (પું.) પીરસા, ભાથું, શુભ પ્રસંગરે 
જમિા ન જનારનરે ભાથું મોકલિું તરે

પીલિું (કક્ર.) કચરિું 

પીલુ (નપું.) પીલુડીનાં ફળ 

પીલુડી (સ્તી.) િગદો, એક િૃક્ 

પુત (પું.) દીકરો, ્યોવન 

પુન (નપું.) પુણ્ય, દાન 

પુનારથ (વિ.) પૈસાનું દાન 

પુનારથી (વિ.) પૈસાનું દાન કરનાર 

પુમ (સ્તી.) પૂમ, રજોટી, રૂની રજ 

પુસ (સ્તી.) પૂછ, ધાવમ્કક કક્ર્યામાં થતી 
પૂછપરછ 

પુંખ (પું.) પોંક, પૂંક 

પુંસગંધ (વિ.) ખણખોદ કરિી 

પૂરણપોળી (સ્તી.) એક િાનગી

પરેટ (નપું.) પરેટ 

પરેટિું (વિ.) ખાઉધરંુ, એકલપરેટુ ં

પરેલ્ી (સ્તી.) ટોડલી, પરેિલી, માટીનો વપંડ 

પરેલ્ું (નપું.) પહરેલું, ફીંડલું 

પરેલ્ો (પું.) માટીનો વપંડ

પેંડલી (સ્તી.) તૈ્યાર તમાકુની વપંડી, પેંડી

પેંડાર (પું.) િોર ચરાિનાર, પેંડાકર્યું 
(નપું.) 

પેંડી (સ્તી.) જુઓ પેંડલી. 
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પેંધિાડિું (કક્ર.) આદત પાડિી

પેંધિું (કક્ર.) આદત પડિી 

પેંધો (વિ.) આદત પડરેલ (જણ) 

પેંપરી (સ્તી.) પીંપળ

પેંપળો (રો) (પું.) પીંપળો 

પેંસું (નપું.) પીંછુ ં

પેંહ (અ.) ઘૂસ, અંદર જા.

પેંહિું (કક્ર.) પરેસિું, ઘૂસિું, અંદર આિિું

પૈડા (પું.) બાિળના કચૂકા, બી

પૈણિું (કક્ર.) પરણિું, લગ્ન કરિાં 

પૈણાબબું (કક્ર.) પરણાિિું, લગ્ન કરાિિાં 

પૈણા્યું (કક્ર.) પરણાવ્યું

પૈણા્યું (નપું.) પરણા્યું, કોકડ્યું 

પૈનો (વિ.) પાઈનો, કકંમત વિનાનો 

પૈરંુ (નપું.) પૈડુ,ં પૈરાં-પૈડાં (બ.િ.)

પોચકાં (નપું.) ડર

પોચકંુ (નપું.) છાણનો નાનો પો્યલો, 
પોદરો 

પોકઠ્યો (પું.) મહાદરેિનો પોકઠ્યો, આખલો 
(પોચકાં મૂકિાં : ડરી જિું) 

પોથ (સ્તી.) દાંત રંગિા, (નપું.) પવતના 
મૃત્યુ પછી સ્તીનાં કપડાં બદલાિિાં. 

પો્યલો (પું.) પોદળો, છાણ

પોહિું (કક્ર.) વનભાિિું, પાળિું

પોવળ્યો (પું.) દંડાધારી દરિાન, 
ચોકીદાર, પોકઠ્યો, રક્ક 

પોળી (સ્તી.) પરોઠા, રોટલો, પૂરણપોળી

પૉંચ (સ્તી.) પહોંચ, કહંમત, પાંચ

ફ

ફઈ (સ્તી.) ફૂઈ, વપતાની બહરેન 

ફકાબબું (કક્ર.) ફકાિિું 

ફક્ાબારંુ (નપું.) ચારરે  બાજુથી ઉઘાડુ ં

ફગફગ (વિ.) ખૂબ ગંદું 

ફગફગિું (કક્ર.) અસતવ્યસત થ્યરેલું, 
ઊભરાઈ ગ્યરેલું 

ફટ (અ.) વતરસકારનો શબદ 

ફડક (સ્તી.) સાડીનો છરેડો, ડર, બીક 

ફડફડ (અ.) ગભરાિું, ફડફડિું 

ફદફદિું (કક્ર.) સડિું 

ફરકડી (સ્તી.) ચકરડી, બાળકોનું રમકડુ ં

ફરતરેલ (વિ.) રખડરેલ, ચકરત્હીન 

ફરફોલ્ો (પું.) દાઝિાથી થ્યરેલો ફોલ્ો, 
ફોડલો 

ફરરંુ (નપું.) પાકટ્યું 

ફસસ (અ.) એક પ્રકારનો અિાજ

ફહડિું (કક્ર.) છૂટી પડિું, લપસી પડિું 

ફળફળતું (કક્ર.) ઊકળતું, ગરમ 

ફળી (સ્તી.) સીંગ (દા. ત. િાલની ફળી) 

ફંદ (સ્તી.) અવિતરાઈ, નખરા

ફંદો (પું.) ગાવળ્યો, ફાંસો

ફાકબું (કક્ર.) ફાકિું 

ફાકંુ (નપું.) કાણં 

ફાગ (પું.) ફાગણનાં ગીત, નિરા હોિું 

ફાચરંુ (નપું.) લાકડાનું ફાકડ્યું, લાકડાના 
ચીરરેલા ગોળ ટકુડા, ફાચોર

ફાચોર (સ્તી.) જુઓ ફાચરંુ. 

ફાટ (સ્તી.) વતરાડ, ચીરો
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ફાટિી (કક્ર.) ડર લાગિો 

ફાટરેલ (વિ.) નઠારંુ, નક્ામું

ફાડ્ું (અ.) ફાડી નાખિું

ફાડ્ું (અ.) ગાળ

ફાતડો (પું.) માતાજી, હીજડો, ખસી 
કરરેલ પુરુષ 

ફારગતી (સ્તી.) છૂટાછરેડા

ફાિડી (સ્તી.) અગનપંખી, ઘુિડ, વનશાચર 
પંખી 

ફાસ (વિ.) ઝડપથી 

ફાંક (વિ.) ગપપીદાસ, બટકબોલું 

ફાંટ (સ્તી.) ઝોળી, સાડલાનો છરેડો કમરરે  
ખોસી ઝોળી બનાિિી 

ફાંદ (સ્તી.) ફાંદ, મોટુ ંપરેટ 

ફાંહ (સ્તી.) ફાંસ, ચીપ 

ફાંહલો (પું.) છટકંુ, ફાંસલો 

ફાંહિું (કક્ર.) તોડફોડ કરિી, ચીરિું, 
ફાંસિું, ફસાિિું 

ફાંહો (પું.) ફાંસો, ગાવળ્યો, પાસો 

ફુલરેકંુ (નપું.) સ્તીનું સામૈ્યું 

ફૂકણી (સ્તી.) પોલી ભૂંગળી 

ફૂદાં (નપું. બ.િ.) પતંવગ્યાં 

ફૂદરેડી (સ્તી.) ફુદરડી 

ફૂમવત્યાળ (વિ.) ફૂમતાં લટકાિી 
શણગારરેલું 

ફૂમતું (નપું.) બનાિટી ફૂલ

ફૂલરેલું (કક્ર.) ફૂલી ગ્યરેલું, િમિોલ 

ફૂસ (સ્તી.) બદનામી, આળ, ફૂસી

ફૂસ (સ્તી.) હિા નીકળી જિી, િીલા થઈ 
જિું 

ફૂસી (સ્તી.) જુઓ ફૂસ.

ફંૂક (સ્તી.) ફંૂક, મોંથી હિા ફેંકિી

ફંૂગરાબબું (કક્ર.) ફંૂગરાિિું, ગુસસરે કરિું 

ફંૂગરાિું (કક્ર.) ગુસસરે થિું

ફરેણિું (કક્ર.) તારણ કાિિું, મરેળિિંુ, ચચા્ક 
કરિી 

ફરેફરંુ (નપું.) ફરેફસું, રોગનું નામ 

ફરેર (પું.) ચક્ર (અ.) ફરીથી 

ફરેરફૂદરેડી (સ્તી.) ફરેરફુદરડી, રમતનું નામ 

ફરેરબબું (કક્ર.) ફરેરિિું 

ફરેરો (પું.) આંટો, િારો, ચક્ર 

ફરેલ (પું.) ખરાબ કૃત્ય, અિળચંડાઈ

ફેં ફાટિી (સ્તી.) ધાક હોિી, ડર લાગિો 

ફેં ફાટ્યરે (અ.) સિારરે  

ફેંકિું (કક્ર.) નાખિું, ફેંકિું 

ફેંચિું (કક્ર.) ધમકી આપિી. (થા્ય તરે કરી 
લરે) 

ફેંચાિું (કક્ર.) દૂર ચાલ્યા જિું 

ફેંડલું (નપું.) ફરેલ્ું, વપંડલું, પીલ્ું 

ફેંડિા (નપું.) જ ેંડિા, કપાસ/આકડાના 
ડોડા (કરેરી) 

ફેંડિું (કક્ર.) ચુકિણી કરી આપિી, આપિું 

ફેંદિું (કક્ર.) શોધિું, ખોળિું, ફીંદિું 

ફેંફાટ (વિ.) બરેફામ, કહ્ામાં ન હોિું 

ફોડિું (કક્ર.) તોડિું 

ફોદા (પું.) ઝીણા ટકુડામાં િહેંચાઈ જિું 

ફોરિું (કક્ર.) ગંધાિું 

ફોરી (સ્તી.) સરળ, હલકી, િજન વિનાની

ફોરંુ (નપું.) િરસાદનું ટીપું

ફોલ્ી (સ્તી.) ફોડકી, નાનું ગૂમડું



141

તળની બોલી

ફોલ્ો (પું.) ફોડલો

ફોલિું (કક્ર.) ફોલિું, ખોલિું, ઠોલિું

ફોહલાબબું (કક્ર.) ફોસલાિિું, રાજી કરિું

ફૉરંુ (વિ.) િજન વિનાનું, હલકંુ

બ

બઈ (સ્તી.) માડી, મા 

બઈજી (સ્તી.) સાસુ 

બઈણી (સ્તી.) બરણી 

બકિા (વિ.) બકિાસ, લિારો 

બકાબબું (કક્ર.) બકાિિું, જુઠ્ુ ંકહરેિું 

બકા્યું (પું.) છરેત્યુું 

બકારી (વિ.) સૂગ થિી, ઊબકા આિિા 

બકાલ (પું.) શાકપાંદડુ ંિરેચનાર 

બખકડ્યું (નપું.) બકકડ્યું, કડાંિાળી 
તાંબાકંૂડી 

બખા (વિ.) ખૂબ આનંદ, જલસા, મોજ 

બખારંુ (નપું.) કાણં, બાકંુ, બાખું 

બખાળો (પું.) બખરેડો, બોલાચાલી, ઝઘડો

બખોલ (સ્તી.) પોલ, આરપાર ન હો્ય તરેિું 
ખોદાણ, પોલાણ 

બગઈ (સ્તી.) બગાઈ, એક જીિાત 

બગદો (પું.) કચરો, ગંદગી 

બગદોઈ (વિ.) બૂરાઈ 

બગરો (પું.) બગડો 

બગલ (સ્તી.) કાખ, બગલ 

બગલઈ (સ્તી.) કાખબલાઈ, બગલમાં થતું 
ગૂમડુ ં

બચકંુ (નપું.) નાનું પોટલું 

બચબચ (અ.) ધાિિાનો અિાજ 

બચી (સ્તી.) ચુંબન, બચી ગ્યરેલું 

બચચારંુ (વિ.) વબચારંુ 

બજાવણ્યું (નપું.) બજાવણ્યા જાવતનું 

બઝાડિું (સ્તી.) પરાણરે આપિું 

બટ (નપું.) ડાઘ, બટ્ટો, (વિ.) આબરૂ 
ખોિી 

બટકણ (વિ.) તૂટી જા્ય તરેિું, બટકાળ 

બડ (સ્તી.) ગાંડ, બુંલું 

બડબોકટ્યો (પું.) મશાલ, મરેરા્યું 

બડમૂવસ્યો (વિ.) મૂછ વિનાનો, 
અપશુકવન્યાળ

બડકૂો (પું.) ખાતાં અિાજ થા્ય તરેિું કડક 
માંસ, કૂરચા

બતાબબું (કક્ર.) બતાિિું, દરેખાડિું 

બત્યક (સ્તી.) બતક, પાણી ભરિાનો 
કૂજો, ભોટિો 

બદફરેલ (વિ.) દુરાચાર, ખરાબ કૃત્ય 

બધિાર (પું.) બુધિાર 

બધરેભારરે  (અ.) નામ દીધા વિના 

બનાત (સ્તી.) શાલ, ઊનનો ધાબળો 

બનરેિી (પું.) બહરેનનો પવત 

બફાટ (પું.) એલફરેલ, બોલિામાં વિિરેક ન 
હોિો, બોલી બગાડિું

બમણાટ (પું.) ગણગણાટ 

બમરેણ (સ્તી.) જીિાત, બૂમરેણ

બરબોટી (સ્તી.) સતનની દીંટડી 

બરસિું (કક્ર.) બરસી નાખિું, કાપી નાખિું 

બરસી (કક્ર.) કાપિું (સ્તી.) છરી (પું.) 
હવથ્યાર - ભાલો 

બરસો (પું.) મોટો છરો 
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બરાસ (નપું.) બ્શ, કૂચડો

બરરેમ (વિ.) બરામ, તોફાની, ન માનરે તરેિું 

બલા (સ્તી.) આફત, માથરે પડરેલું 

બલ્યાવળ (સ્તી.) વબલાડી

બલ્યાળો (પું.) વબલાડો 

બવલ્્યાં (નપું.) બલો્યાં 

બહરંુ (નપું.) બરેિડુ,ં બરેતારંુ

બળિો (પું.) પંચ િચચરે િખાણ કરનાર 
ના્યક 

બવળ (સ્તી.) બરી, દૂધની િાનગી 

બંગ (વિ.) ગપોડી 

બંટી (સ્તી.) એક હલકંુ અનાજ 

બંદલો (પું.) ભાઈ

બંદલો (અ.) બંધી હોિી, િહરેિાર બંધ 
કરિો

બંધાણી (વિ.) આદતિાળો, ટરેિિાળો 

બંધી (સ્તી.) બકહષકાર, અટકાિિું

બાકર (નપું.) બકરાં 

બાકળા (પું.) ટોઠા, બાફરેલું ધાન 

બાકંુ (નપું.) કાણં, બાખું

બાખા (પું.બ.િ.) કાણાં, બાકા

બાજ (પું.) એક પંખી, શકરોબાજ

બાજરી (સ્તી.) એક અનાજ 

બાટ (નપું.) િજવન્યાં, કાટલાં 

બાટી (સ્તી.) ઠરેઠાં, જાડા રોટલા 

બાટુ ં(નપું.) હલકંુ અનાજ, બાિટો

બાડુ ં(નપું.) બાડુ,ં ત્ાંસી નજરરે  જોતું 

બાિુ ં(નપું.) ્યોગ્ય ન લાગિું

બાતલ (વિ.) નક્ામું 

બાથ (સ્તી.) બાથ, બરે હાથથી પકડિું 

બાદર (પું.) બહાદુર 

બાધા (સ્તી.) આખડી, માનતા

બાપુજી (અ.) બાપદાદાની વમલકત 

બાપો (પું.) વપતા 

બાબકર્યું (નપું.) દારૂ ગાળિાનું માટલું 

બાબરી (સ્તી.) માથાના િાળ (જનમ 
િખતના) 

બામણી (સ્તી.) ભરામણી, બ્ાહ્મણી 

બા્યડી (સ્તી.) પતની, સ્તી 

બા્યણ (નપું.) લાકડાં, બળતણનાં લાકડાં 

બા્યણં (નપું.) બારણં

બા્યણરે જિું (કક્ર.) લાકડાં િીણિા જિું 

બા્યણરે (અ.) બહાર

બા્યલો (પું.) નપુંસક, ડરપોક

બાર (અ.) બહાર, બા્યણરે

બારમું (નપું.) પ્રરેતભોજન (મૃત્યુના બારમા 
કદિસરે અપાતું ભોજન)

બારંુ (નપું.) ઉપા્ય

બાલાસ (સ્તી.) ધ્યાન રાખિું, દ્યા રાખિી 

બાલરેટન (પું.) બટૅકરસટર, મોટો માણસ

બાિટો (પું.) એક ધાન, બાટુ

બાિન્યો (વિ.) બાિન હાથ ઊંડો કૂિો, 
બાિવન્યો 

બાિરેણ (સ્તી.) બાિણ, બાિી 

બાિોળ (પું.) બાિળ

બાળોત્યું (નપું.) બાળોવત્યું, નાના 
બાળકનરે રાખિાનું કપડુ ં

બાંધરેિ (પું.) ભાઈ

બાંધો (પું.) દરેખાિ, કાઠુ ં
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બાંધિું (કક્ર.) બાંધિું

વબ્યરાબબું (કક્ર.) ડરાિિું, વબિરાિિું 

વબ્યાિું (કક્ર.) ડરિું 

બીજિર (પું.) બીજી િાર પરણનાર 

બીબડી (સ્તી.) બીબી, િરેલ ઉપરનાં ફૂલ, 
બીબલી

બી્યારંુ (નપું.) બીજ, વબ્યારણ 

બી્યું (નપું.) બીજ, ઠવળ્યો 

બીરી (સ્તી.) બીડી 

બુક્ો (પું.) મૂત્વપંડ, બુક્ા (બ.િ.)

બુલાળ (વિ.) બુંકદ્યાળ, અક્રમી 

બુહલું (નપું.) ધોકરેણં, ધોકરે્યણં, કપડાં 
ધોિાનો ધોકો 

બુંકદ્યાળ (વિ.) જુઓ બુલાળ.

બૂચું (વિ.) નાક વિનાનું, અડિાણં : હાથરે 
બંગડી વિનાનું, નાકમાં ચૂની વિનાનું

બૂટ (સ્તી.) કાનની બૂટ, જોડા

બૂટા (પું.) ભરત ભરરેલાં ફૂલ 

બૂકિ્યો (પું.) મોટો િાંદરો, ટોળાનો ના્યક

બૂલું (નપું.), તવળ્યું, ગુદા

બૂહંુ (નપું.) બુવદ્ વિનાનું 

બૂહો (વિ.) બુવદ્ વિનાનો

બૂંવગ્યો (પું.) શૂરાતન ચિાિિા માટરે 
િગાડાતો િોલ 

બૂંગું (નપું.) ઝાડનું ખૂબ જાડુ ંથડ, જાડું

બૂંદું (પું.) થડ, બુંદ, ટીપું

બરેકિું (કક્ર.) બહરેકિું, તોફાનરે ચિિું 

બરેકી (સ્તી.) બરે, કુદરતી હાજતરે જિાની 
સંજ્ા 

બરેજીિી (સ્તી.) બરે જીિિાળું, સગભા્ક 

બરેઠાળું (વિ.) બરેઠાડુ,ં બરેસી રહરેનાર, 
બરેહકોર

બરેઠરેલું (કક્ર.) સડરેલું, કોહ્રેલું 

બરેડ (સ્તી.) ચૂલાની ઉપરનો ભાગ, 
ચૂલાબરેડ 

બરેડુ ં (નપું.) ઘડો અનરે ચરૂડી, પાણી 
ભરિાનાં તાંબાનાં પાત્ 

બરેદ (પું.) બરે બાપનું, ફરી જનાર 

બરેદલાં (વિ.) જુઠ્ાં, ફરી જનાર

બરેરાંન (વિ.) ન માનરે તરેિું, હરેરાન કરનાર 

બરેલડી (સ્તી.) જોડી, બરે ટીલડીિાળું 
મોરપીંછ 

બરેલાં (નપું.) જુઓ બરેલું. 

બરેલું (નપું.) જોડી, જોડકંુ 

બરેિડ (નપું.) બરે પડ કરરેલું, િાંકંુ િળરેલું 

બરેસ્ય (કક્ર.) બરેસ 

બરેહકોર (વિ.) જુઓ બરેઠાળું.

બરેહણં (નપું.) બરેસણં 

બરેહર (પું.) બરે તરફનું, ફરી જનાર, 
અડિો 

બરેહિું (કક્ર.) બરેસિું, કાપડનું સડિું 

બેંટ (નપું.) મૂળ, િંશિરેલો 

બેંટિું (કક્ર.) તોડિું, ચૂંટિું, છોડ પરથી 
ઉતારી લરેિું 

બેંતાલા (નપું.) બરેતાળાં, બેંતાળીસ િષવે 
આંખરે નંબર આિિા 

બૈડ (વિ.) તૂટી જા્ય તરેિું, બરડ 

બૈડો (પું.) બરડો, પીઠ 

બૈ્યર (સ્તી.) પતની 

બોકડાદાકિ (વિ.) બકરાદાિી 
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બોકકડ્યો (પું.) બોકડો, બકરો 

બોકડો (પું.) બકરો, બોકકડ્યો 

બોખ (સ્તી.) નહરેર, તળાિ 

બોવચ્યું (નપું.) િાંસનો ટોપલો 

બોટિું (કક્ર.) ચાખિું, પોતાનું કરી લરેિું 

બોટાં (પું.) માંસના ટકુડા, શાકના ટકુડા

બોડાબબું (કક્ર.) બોડાિિું, િાળ ઉતરાિિા, 
બદનામી િહોરિી

બોતડી (સ્તી.) ્યુિાન સાંિણી 

બોતડુ ં(નપું.) ઊંટનું બચચું 

બોતડો (પું.) ્યુિાન ઊંટ 

બોદાં (વિ.) પોચાં, ડરપોક, સડરેલાં

બોવબલ (નપું.) ઠાવલ્યાં, બૉવબન 

બોર (નપું.) બોર

બોરફૂલ (નપું.) બાિળનાં ફૂલ 

બોલસા (સ્તી.) ઠપકો, બોલચાલ 

બોળિું (કક્ર.) પલાળિું, બોડુ ંકરિું 

બોળીબૉંમણી (સ્તી.) ગરોળી જ રેિો જીિ 

બોળું (નપું.) નાની તલાિડી

બૉંડુ ં(વિ.) પૂંછડા વિનાનું 

બૉંણ (નપું.) બાણ, વનશાની

બૉંધરો (પું.) હાિૈણો, ઝરડાંનો સાિરણો

ભ

ભઈણી (સ્તી.) ભરણી, તારભરણી, ભૈણી 

ભકનાળું (નપું.) મોટુ ંબાકોરંુ, ભખનાળું, 
ગરનાળું 

ભગતી (સ્તી.) ભવકત 

ભચડભચડ (અ.) િોરના ચાિિાનો 
અિાજ

ભચડાબબું (કક્ર.) કચડાિિું, બરે પડ િચચરે 
કચડાિું 

ભચાભચ (અ.) છરી મારિાનો અિાજ 

ભચરેડિું (કક્ર.) દબાિિું, દાિો િચચરે કચરિું 

ભજિાડ (પું.) ભંજિાડ, નુકસાન 

ભજ્યું (નપું.) ભવજ્યું 

ભટકાબબું (કક્ર.) અથડાિિું, ટકરાિિું

ભટકા્યું (કક્ર.) અથડા્યું 

ભટકૂર્યું (નપું.) કુરકુકર્યું, જાડુ ંતંદુરસત 
કુરકુલ્યું

ભકઠ્યો (પું.) ભલીિાર, કા્ય્કદક્તા, 
સંસકાર 

ભડ (વિ.) બહાદુર, બાદુર 

ભડથોવલ્યું (નપું.) મરરેલા નાના પ્રાણી 
પરથી ઉતારરેલી ખાલ 

ભડભડ (અ.) એકદમ, ઝડપથી 

ભડભૂહ (વિ.) કડડભૂસ, તૂટી પડિું

ભડિો (પું.) હીજડો, ભાંડ, સ્તીઓનો 
દલાલ 

ભડાક (અ.) ધડાકાભરેર 

ભડાવચ્યું (નપું.) ફટાકડો, ભડાવચ્યાં 
(બ.િ.) ફટાકડા 

ભડાભૂટ (નપું.) અસતવ્યસત, િરેરણછરેરણ 

ભણભણ (અ) માખીઓનો ગણગણાટ, 
એક અિાજ 

ભણિું (કક્ર.) ભણિું

ભણાબબું (કક્ર.) ભણાિિું 

ભતિારી (સ્તી.) ભવત્યારી, ભવત્યારંુ, 
ભાથું લઈ આિનાર સ્તી

ભદિી (વિ.) જાડી સ્તી 
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ભદિું (વિ.) જાડુ,ં તંદુરસત

ભદિો (પું.) કદિો, માટીનો મોટો લોટો, 
ચરિો 

ભફ (અ.) ધબ, ઝડપથી, ધફ, એકદમ 

ભફલું (વિ.) તાજુમંાજુ,ં તંદુરસત 

ભભકિું (કક્ર.) દીિાનું ભપપ ભપપ અિાજ 
સાથરે સળગિું, મોટી જ્યોત થઈ 
જિી, હોલાતાં પહરેલાં દીિો ભભકરે 
તરે

ભભડાટ (પું.) ખખડાટ, ચણભણ 

ભભડાબબું (કક્ર.) ભભડાિિું, ખખડાિિું 

ભભરાબબું (કક્ર.) ભભરાિિું, છાંટિું, 
ઉમરેરિું 

ભભૂતી (સ્તી.) ધૂણાની રાખ

ભભૂતી (સ્તી.) ગુસસો (ભભૂતી ચિાિિી; 
ગુસસો કરિો)

ભમભોલ (વિ.) મોટા પરેટિાળું, ખૂબ જાડુ ં

ભમરાળ (વિ.) અપશુકવન્યાળ 

ભમરી (સ્તી.) એક જીિડુ ં

ભમાવિું (કક્ર.) ભમાિિું, ફરેરિિું (ભમરેડો 
ભમાિિો : ભમરડો ફરેરિિો)

ભમરેડો (પું.) ભમરડો 

ભમોર (વિ.) મોટા ભમરાિાળું મધ

ભરાંખ (નપું.) પ્રાણીનું હાડવપંજર, ભરોંખ 

ભરંુહો (પું.) ભરોસો, ભરૂંસો

ભલીિાર (વિ.) સમજણ, આિડત 

ભિ (પું.) જનમારો, જીિન 

ભિઈ (સ્તી.) ભિાઈ, તૂરીના િરેશ, 
ભિા્યાના િરેશ 

ભિ્યો (પું.) તૂરી જાવતનો પુરુષ

ભિા્યો (પું.) ના્યક 

ભહિું (કક્ર.) ભસિું

ભળભાંખળું (નપું.) પરોિ, િહરેલી સિાર, 
પરોકિ્યું 

ભળાબબું (કક્ર.) સોંપિું, ભલામણ કરિી, 
ભળાિિું 

ભળાંમણ (વિ.) ભલામણ, સોંપિું, 
ભળાિિું 

ભંઠ (પું.) કાંટાિાળી િનસપવત 

ભંડારિું (કક્ર.) દફન કરિું, દાટિું 

ભંભોલ (વિ.) ખૂબ જાડુ,ં ફૂલી ગ્યરેલું 

ભંભોલો (પું.) ફુગગો

ભા (પું.) મોટા બાપા, દાદા, િૃદ્જન માટરે 
િપરાતો સનમાનજનક શબદ 

ભાગ (પું.) કહસસો, માંસનો કહસસો 

ભાગિું (કક્ર.) દોડિું; દસ્યુનરે િળ ચિાિી 
રસી િણિી; તોડિું, લૂંટિું 

ભાચરો (પું.) મોટુ ંમાટલું, ગોળો

ભાજ્યું (કક્ર.) ભાગ્યું

ભાજ્યું (નપું.) ભાવગ્યું, કહસસરેદાર 

ભાઠુ ં(નપું.) ચાઠુ,ં પાઠુ ં

ભાત (નપું.) ભાથું

ભાત (સ્તી.) વચતરામણ 

ભાથકડ્યું (નપું.) કમાિરેલું નાના પ્રાણીનું 
ચામડું

ભાથો (પું.) તમાકુ ભરિાનો ચામડાનો 
થરેલો 

ભાભો (પું.) રાજપૂત જાવતનો માણસ 

ભા્યગ (નપું.) ભાગ્ય, નસીબ 

ભા્યાત (પું.) કુટુબંી, વપતરાઈ
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ભા્યારી (સ્તી.) ભાઈપો, ભાઈનો સંબંધ

ભાર (પું.) િજન 

ભારિટ (પું.) મોટો પાટડો, ઓસરીનું 
િજન જ રેના પર વઝલા્ય તરે પાટડો 

ભારિું (કક્ર.) રાખમાં સંતાડિું, છુપાિિું, 
દાટિું 

ભારો (પું.) ઘાસ, લાકડાનો ભારો, 
ભારોકટ્યું 

ભાલો (પું.) એક હવથ્યાર 

ભાલોડુ ં(નપું.) તીર, એક હવથ્યાર 

ભાિ (પું.) કકંમત, હરેત, લાગણી 

ભાિતું (વિ.) ગમતું

ભાળિું (કક્ર.) જોિું 

ભાંખરી (સ્તી.) નાનો પહાડ, ટરેકરી 

ભાંખરો (પું.) પહાડ, મોટો ટરેકરો 

ભાંખોકડ્યું (નપું.) નાના બાળકનું િીંચણ 
િડરે ચાલિું (ભાંખોકડ્યાં ભરિાં - 
ચાલિું) 

ભાંજ (સ્તી.) ભાંગ, એક નશાિાળી 
ઔષધ

ભાંજગડ (સ્તી.) ચચા્કવિચારણા, પંચાત 

ભાંજણી (સ્તી.) સાંધણી 

ભાંડિું (કક્ર.) ગાળો દરેિી 

ભાંડ ુ(નપું.) પરેટ, ભાઈ, રરેદું 

ભાંણ (નપું.) કીડીનો રાફડો

ભાંવણ્યું (નપું.) ભાણરેજ

ભાંણી (સ્તી.) ભાણી

ભાંણં (નપું.) કાંસાની થાળી; લગ્ન થ્યા 
પછી તરે સંદભવે લરેિડદરેિડ માટરે ભરેગા 
થિું (ભાણરે બરેસિું)

ભાણો (પું.) ભાણરેજ

ભાંન (નપું.) સમજણ, ભાન, અક્લ 

ભાંભળું (નપું.) ડહોળું, ઝાંખું

વભખારિું (વિ.) બાળકનરે વભખારી 
રાખિાની બાધા (જ રેમાં બાળકનરે 
સગાંઓ તરફથી ભરણપોષણ, 
કપડાંલતિાં અપા્ય)

ભીલુ (પું.) ભીલ્ું, સાથી, રમતના 
જોડીદાર 

ભૂ (નપું.) પાણી 

ભૂંકિું (કક્ર.) ભૂંકિું, ગધરેડાના ભૂંકિાની 
કક્ર્યા

ભૂંકિું (કક્ર.) કહી દરેિું

ભૂંગરંુ (નપું.) પોલી નળી, ભૂંગળું, લુહારનું 
કાણાં પાડિા માટરેનું ઓજાર; (સ્તી.) 
ભૂંગરી

ભૂંગોળ (સ્તી.) ભૂંગળ, ફંૂકીનરે િગાડિાનું 
િાવજતં્ 

ભૂંજ રેર (સ્તી.) જુઓ ભૂંજોર.

ભૂંજોર (વિ.) ખૂબ િસતાર, મોટો પકરિાર, 
ભૂંજ રેર

ભૂંઠુ ં(વિ.) ક્ોભીલું, ભોંઠુ ં

ભૂંભાં (પું.) થૂિરનાં સુક્ાં લાકડાં 

ભૂંભૂં (નપું.) પોલું, નક્ામું 

ભૂં્ય (સ્તી.) જમીન 

ભૂંરા્યું (વિ.) ઉશકરેરા્યરેલું

ભરેગ (પું.) ભરેળસરેળ 

ભરેજો (પું.) મરેથાળો, મગજ 

ભરેરિો (પું.) ભૈરિ 

ભરેરા (પું.) સાથરે, ભરેગા 

ભેં (સ્તી.) બીક, ભ્ય 

ભેંકડો (કક્ર.) મોટરેથી રડિું 
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ભેંકિું (કક્ર.) રડિું 

ભેંગડાં (નપું.) ભીંગડાં 

ભેંડા (પું.) ભીંડા, એક શાક 

ભેંડી (સ્તી.) શણનો છોડ, એક શાક 

ભેંત (સ્તી.) ભીંત, ભેંત્ય

ભેંતડુ ં(નપું.) ભેંતરંુ, ભીંતડુ ં

ભેંનું (વિ.) ભીનું, પલળરેલું 

ભેંમ (પું.) ભીમ, (વિ.) જાડો 

ભેંસપતિાર (પું.) બૃહસપવતિાર, ગુરુિાર

ભૈઠ (પું.) ભંઠ, સારાિટ, સમજાિટ 

ભૈકઠ્યો (વિ.) સંસકાર 

ભૈડકંુ (નપું.) બાજરીની ઘેંસ; ભરડરેલું, 
ભૈડરેલું; કંસારનો કરકરો લોટ; ભૈડુ ં

ભૈડભૂહ (અ.) આડરેધડ, ઉતાિળરે 

ભૈડિું (કક્ર.) ભરડિું, અનાજના ફાડા 
કરિા 

ભૈડુ ં (નપું.) ભૈડરેલું, ભરડરેલું, કંસારનો 
કરકરો લોટ

ભોજ્યો (પું.) સામાન્ય માણસ 

ભોટ (વિ.) અણઘડ, બુવદ્ વિનાનું 

ભોટિો (પું.) કંુજો, પાણી ભરિાનું પાત્ 

ભોડુ ં(નપું.) માથું 

ભોથાં (નપું.) માંસ 

ભોમિાર (પું.) મંગળિાર 

ભોમસદ (સ્તી.) જમીનશુવદ્, જમીન 
પવિત્ કરિી 

ભૉર (પું.) પૂળા, સામાન ભરરેલ ગાડું

ભોલ (પું.) મોટુ ંપરેટ 

ભોલાળ (વિ.) મોટા પરેટિાળો 

ભૉંજઈ (સ્તી.) ભાભી, ભોજાઈ

મ

મઉ (વિ.) લાલચુ, કંજૂસ 

મકઈ (સ્તી.) મકાઈ, એક ધાન 

મકરકૂદઈ (વિ.) કૂદાકૂદ કરિી, તોફાન 
કરિું 

મકરંુ (નપું.) મદવન્યું, હાથીનું બચચું

મકરોડુ ં(નપું.) મકરાણં, મકરાણનું ફળ 

મકરૉંણ (સ્તી.) મકરાણનું ઝાડ 

મકાંન (નપું.) મકાન 

મકોડા (પું.) મંકોડા 

મકોડી (સ્તી.) ચીટ મંકોડી, લાલ મંકોડી 

મખ (નપું.) મુખ, મોિુ ં

મખિા (પું.) મુખિાસ

મગ (અ.) બાજુ

મગ (પું.) એક કઠોળ

મગદૂર (સ્તી.) કહંમત

મગન (પું.) રસતો, માગ

મગન (સ્તી.) જગ્યા

મચકવણ્યું (નપું.) કાનમાં પહરેરિાનું ઘરરેણં 

મચકોડિું (કક્ર.) િાળિું

મચકોડાબબું (કક્ર.) મચકોડાિિું

મચમચાબબું (કક્ર.) મચમચાિિું, ખંગાળિું 

મચરેડિું (કક્ર.) મચડિું, મસળિું 

મજરરે  (અ.) જૂનું િસૂલ કરી આપિું 

મવજ્યારંુ (વિ.) સકહ્યારંુ, હી્યારંુ, ભરેગું 

મજીરા (પું.) મંજીરાં 

મજુ (સ્તી.) મજૂસ, મોટી લાકડાની પરેટી 

મટમરેલું (વિ.) માટી જ રેિા રંગનું મરેલું 

મઠ (નપું.) મરેઘધનુષ્ય (મઠ તાંણ્યો : 
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મરેઘધનુષ થ્યું) 

મઠ (પું.) સાધુઓનરે રહરેિાનું સથાન

મઠ (પું.) એક કઠોળ 

મડ (પું.) માતાની દરેરી 

મડદાલ (નપું.) મરરેલા િોરનું માંસ, 
ગરીબડુ ં

મડુ ં(નપું.) મડદું 

મણ (અ.) એક િજન 

મવણ્યું (અ.) મણનું, ભારરે  

મતીલું (વિ.) જક્ી, એકમતિાળું

મથિું (કક્ર.) પ્ર્યતન કરિો 

મધરો (વિ.) માદક, ધીમરે નશો ચિાિરે 
તરેિો

મનિરેર (સ્તી.) સરેિા, આગતાસિાગતા. 

મમ (નપું.) જમિાનું 

મમ (કક્ર.) ચૂપ રહરેિું

મ્યડો (પું.) મરડો, એક રોગ 

મરઘો (પું.) કૂકડો, ગીલોલી - જ રેના િડરે 
સાળના નળાનરે ઝટકો આપી િાણો 
ભરિામાં આિરે. 

મરચી (સ્તી.) મરચાંનો છોડ, નાનાં મરચાં 

મલક (પું.) દરેશ, િતન 

મલકંુડુ ં(નપું.) મલકંુ, નાનું માટલું, મોકર્યું 

મલમલ (નપું.) ઝીણં કાપડ 

મલિું (કક્ર.) મળિું

મલિું (કક્ર.) જામી જિું (દૂધમાંથી દહીં 
થિું) 

મલીદો (પું.) ઘી-ગોળ-ઘઉંનો રોટલો 
ભાંગીનરે કરરેલું ચૂરમું 

મલુડી (સ્તી.) નાની માટલી 

મલો (કક્ર.) મળો 

મસ (વિ.) િધારરે  

મસા (પું.) મછા, એક પ્રકારનો રોગ 

મસારી (પું.) સાથી, બાંધરેલ ખરેતમજૂર, 
િાવષ્કક ઉચચક રકમ કરીનરે રાખરેલ 
મજૂર 

મસારો (પું.) ખરેતમજૂરની બાંધરેલી િાવષ્કક 
રકમ

મળકંુ (વિ.) કફક્ ુ,ં સિાદ વિનાનું, મોળું

મળસકંુ (નપું.) િહરેલી સિાર, પરોિ

મંકદર (નપું.) મંકદર, દરેરંુ

માગ (પું.) રસતો, (નપું.) અંતર, (સ્તી.) 
જગ્યા

માઝો (પું.) મ્યા્કદા, હદ 

માટોડી (સ્તી.) માટી 

માડી (સ્તી.) મા, માિડી, બઈ 

માિ (પું.) દરિાજાિાળો િાસ/મહોલ્ો 

માિી (સ્તી.) નાનો િાસ 

માતમ (નપું.) રોકકળ 

માતર (સ્તી.) સુખડી, ઘઉંની િાનગી 

માતું (વિ.) તરતનું, તાજુ ં

માતું (કક્ર.) સમા્ય તરેટલું (માિું-સમાિું) 

માતરેમ (નપું.) માહાતમ્ય, કકંમત 

માતરેલું (વિ.) તંદુરસત, ચરબીિાળું, 
તોફાની 

માથું (નપું.) માથું 

માથોડુ ં(વિ.) માથા જ રેટલી ઊંચાઈિાળું 

માદરપાટ (નપું.) જાડુ ંકપડુ ં

માપ (નપું.) હદ, મ્યા્કદા 

માપલીમા (સ્તી.) એક દરેિી, દૂધાળાં 
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પ્રાણીઓની રક્ક દરેિી

માફો (પું.) પડદાિાળો એકો 

મામરેળો (પું.) હાથરે ચીતરિામાં આિતાં 
છૂદંણાંની ભાત, ટચલી આંગળીના 
ટરેરિાંથી કોણી સુધી છૂદંણાં ટકંાિિાં 
(એિી માન્યતા છરે કરે જ રે મામરેળો 
ટકંાિરે તરેનરે મરતી િખતરે માનો મરેળો 
થા્ય.)

મા્ય (કક્ર.) સમા્ય

મા્ય (સ્તી.) મા 

માલમ (સ્તી.) જાણ, માલૂમ

માલમી (વિ.) જાણકાર 

માલિું (કક્ર.) મહાલિું, મોજ કરિી 

માલુ (વિ.) દોિુ ં જોિું, ત્ાંસું જોનાર, 
બાકડ્યું 

માલુપા (પું.) માલપૂડા 

માલૂમ (સ્તી.) જુઓ માલમ.

માિઠુ ં(નપું.) કમોસમી િરસાદ 

માિકડ્યું (નપું.) માની િાત માનનાર 

માવિતર (નપું.) માતાવપતા 

માસ (સ્તી.) માખી, માસ્ય 

માસી (સ્તી.) માની બહરેન 

માહા (પું.) માસા, માની બહરેનના પવત

માળ (સ્તી.) રેં કટ્યાના ચક્ર અનરે ત્ાકનરે 
ફરેરિતી રસી

માળ (પું.) ઘરનો મરેડો

માળ (સ્તી.) એરંડાનાં બીજનું ઝૂમખું

માળિું (કક્ર.) ગોઠિિું, સંચિું, ઘર ચાળિું 

માળા (સ્તી.) મણકાની માળા 

માવળ્યું (નપું.) ડાગળી 

માળી (પું.) માળી જાવતનો પુરુષ 

માળરેણ (સ્તી.) માળી જાવતની સ્તી 

માળો (પું.) પંખીનો માળો; ખરેતરમાં 
માણસ માટરે કરરેલો માંચડો

માંખણ (પું.) માંકડ (નપું.) માંખણ 
(દહીંમાંથી મરેળિા્ય છરે.)

માંચી (સ્તી.) ખાટલી 

માંચો (પું.) ખાટલો 

માંટી (પું.) ધણી, પવત 

માંડિું (કક્ર.) ગોઠિિું; શરૂ કરિું

માંડિો (પું.) મંડપ

માંડિો (નપું.) કન્યાપક્નું ઘર 

માંડી (સ્તી.) ઓસરી 

માંણ (સ્તી.) તાંબાની મોટી ગોળી 

માંણરેકથંભ (પું.) માણરેકસતંભ 

માંદો (પું.) બીમાર 

માંન (નપું.) માન 

માંનતા (સ્તી.) માનતા, બાધા, આખડી 

માં્યલા (અ.) અંદરના

વમચકારિું (કક્ર.) આંખો મટમટાિી ઇશારો 
કરિો

વમ્યોર (સ્તી.) એક જાવત, ચમાર, ભાંભી 

વમલ (સ્તી.) કાપડની વમલ 

મી (પું.) મેં 

મીં્યરે (અ.) મેં પણ 

મુકડદમ (પું.) મુકાદમ, વમલના ખાતાનો 
આગરેિાન

મુતરેડી (સ્તી.) મુતરડી

મુન (નપું.) મૌન 

મુરત (નપું.) મુહૂત્ક, મહુરત

મુસ (સ્તી.) મૂછ 
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મુહલાં (પું.બ.િ.) મુવસલમ કંુભાર જાવત 

મુહલી (સ્તી.) મુવસલમ કંુભાર સ્તી 

મુહલું (નપું.) મુવસલમ કંુભારરે  ઘડરેલું પાત્ 

મુહાળ (નપું.) માનું વપ્યર, મામાનું ગામ

મુંદર (સ્તી.) પાતળી રસી

મૂક (કક્ર.) મૂકિું 

મૂકાબબું (કક્ર.) મુકાિિું, ગૂંચિણ દૂર 
કરિી, સરખું કરિું 

મૂજી (વિ.) કંજૂસ, મઉ

મૂઠી (સ્તી.) મુઠ્ી 

મૂિકડુ ં (નપું.) ગાભાનું તૈ્યાર કરરેલું 
િાછરડુ ં/ પાડુ ં

મૂતર (નપું.) પરેશાબ

મૂલ (નપું.) કકંમત 

મૂળ (નપું.) કુળ, શરૂઆતનું સથળ, (બ.િ.) 
મૂવળ્યાં, મુકર્યાં 

મૂળો (પું.) એક શાક

મૂં (પું.) હંુ, ઊં 

મૂંઘું (વિ.) મોંઘું, કીમતી

મૂંઘો (વિ.) કીમતી 

મૂંજ (નપું.) ઊંચું ઘાસ

મૂંઝારો (પું.) મૂંઝિણ, ગભરામણ 

મૂંડિું (કક્ર.) િતું કરિું, દાિી/માથાના િાળ 
ઉતારિા

મૂંકિ્યું (નપું.) તાંબાવપતિળનાં િાસણનો 
ઉપરનો ભાગ 

મૂંિુ ં(નપું.) મોિું

મરેકલિું (કક્ર.) મોકલિું 

મરેકિું (કક્ર.) મૂકિું, મરેલિું 

મરેખ (સ્તી.) લાકડાની ખૂંટી/ખૂંટ

મરેઘો (પું.) િરસાદ, મરેિલો

મરેડી (સ્તી.) ઘરની મરેડી, માળ 

મરેડુ ં(નપું.) મીંડુ ં

મરેતરે (અ.) આપમરેળરે, જાતરે જ 

મરેથાળો (પું.) મગજ 

મરેથી (સ્તી.) એક ભાજી, કઠોળ 

મરેર (કક્ર.) આથમિું (સૂરજ મરેર બરેઠો : 
સૂરજ આથમ્યો) 

મરેર (કક્ર.) હોલિિું (દીિો મરેર ક્યયો : દીિો 
હોલવ્યો) 

મરેર (સ્તી.) હોકાની ઉપરનો ભાગ જ રેના 
ઉપર ચલમ ગોઠિિામાં આિરે 

મરેરઈ (પું.) દરજી, હઈ, સઈ 

મરેરા્યું (નપું.) મશાલ, બરબોકટ્યો, 
(કદિાળીના કદિસરે મરેરા્યાં ઘરેરઘરેરથી 
કાિિામાં આિતાં) 

મરેરંુ (પું.) મરેરુ, પિ્કત 

મરેલ (અ.) મૂકી દરે 

મરેલ (પું.) મહરેલ

મરેિલો (પું.) િરસાદ, મરેઘો 

મરેિાર (પું.) મરેિાડ

મરેળ (અ.) સંબંધ 

મરેળઈ (સ્તી.) ભરેગા કરી આપિું, મરેળામણી, 
મરેળાપ 

મરેળો (પું.) વમલાપ, મરેળો

મેંક (સ્તી.) મહરેક, સુગંધ 

મેંકઈ (વિ.) ગંધાઈ, ગંધ આિી 

મેંઠુ ં(નપું.) મીઠુ,ં સબરસ, ગળ્ું

મેંઠઈ (સ્તી.) મીઠાઈ 

મેંડ ુ(નપું.) મીંડું
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મેંિળ (નપું.) મીંિળ 

મેંિી (સ્તી.) મરેિીઆિળ, એક છોડ, (વિ.) 
મીિી, (સ્તી.) સોનામુખી

મેંિુ ં(નપું.) ઘરેટુ,ં (વિ.) અંતરમુખી 

મેંણ (નપું.) મીણ, (વિ.) ગાિુ ં (મેંણકપટ 
- ગાિો અંધાર) 

મેંતર (પું.) મહરેતર, પંચાવત્યો 

મેંતરઈ (વિ.) મહરેતરાઈ, પંચાત 

મેંદી (સ્તી.) મહેંદી 

મેંલી (વિ.) ગંદી

મરેલું (નપું.) ગંદું 

મેંસ (સ્તી.) મેંસ 

મેંહોણા (નપું.) મહરેસાણા

મૈડિું (કક્ર.) િાંકા િાળિું, મરડી નાખિું, 
મરડિું 

મૈડાિું (કક્ર.) કરસાિું, ડોળ કરિો 

મૈકડ્યો (નપું.) સફરેદ કાંકરીિાળી પીળી 
માટી 

મૈણ (નપું.) મરણ, મૈણં

મોઈ (સ્તી.) ગીલ્ી

મોઈ (કક્ર.) મોહી પડિું 

મોકળા (સ્તી.) ચહરેરાનું મળતાપણં (અ.) 
મોકળાશ 

મોખ (પું.) મોકો, સમ્ય, ટાણં, ઉપરના 
હોઠ િચચરેનો ખાંચો

મોગરી (સ્તી.) એક શાક 

મોગરી (સ્તી.) લાકડાની હથોડી 

મોગરો (પું.) એક ફૂલછોડ, ફૂલ 

મોચરેલું (નપું.) મોચીલું, કપડાથી ઈંિોણી 
િાળિી 

મોજડી (સ્તી.) મોજડી 

મોટઈ (સ્તી.) મોટાઈ, મહાનતા 

મોટાપો (પું.) અહંકાર, (2) જાડા થઈ 
જિું 

મોકટ્યાર (પું.) જિાન, ્યુિાન 

મોકટ્યારી (વિ.) ્યુિાની 

મોદ (સ્તી.) બરેસિા માટરેનું મોટુ ંપાથરણં 

મોવબલ (સ્તી.) મળી, ગાડાના પૈડામાં તરેલ 
પૂરતાં જ રે ગ્ીસ જ રેિો કાળો પદાથ્ક 
નીકળરે તરે 

મોભ (પું.) મોવભ્યું, મોભારો 

મોભી (પું.) આગરેિાન, મોરિી 

મોભો (પું.) ઊંચું સથાન, સનમાનની્ય 

મો્યડી (સ્તી.) િરેલ 

મો્યડુ ં(નપું.) મોરપીંછમાંથી બંગડી જ રેિાં 
આભૂષણ બનાિિાં 

મો્યડો (પું.) મોર 

મોર (પું.) આંબાની મંજરી

મોર (અ.) આગળ

મોર (પું.) પંખીનું નામ 

મોરલી (સ્તી.) એક િાદ્ 

મોરિી (પું.) આગરેિાન, મોભી 

મોરિું (કક્ર.) ચૂંટિું, મહોરાિું 

મોરાં (નપું.) કરોડના મણકા 

મોકર્યું (નપું.) માટીનો ઘડો 

મોરી (સ્તી.) ચોકડી 

મોરંુ (નપું.) કરોડરજુ્જ 

મોલ (પું.) પાક 

મોલ્ાં (પું.) મોળા માલપૂડા

મોલ્ું (નપું.) ભૂત-પલીત કાિિા કરાતી 
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પૂજા

મોિટી (સ્તી.) નરેિામાં નવળ્યાં/છજાનરે ટરેકો 
આપિા ગોઠિરેલી લાકડાની પટ્ટી

મોવળ્યું (નપું.) ગોળ વિનાનું ચૂરમું 

મોવળ્યો (પું.) મુગટ, મોડ, મોકડ્યો

મોળું (વિ.) કફક્ ુ,ં સિાદ વિનાનું

મોં િાળિું (કક્ર.) મરણ પાછળ છરેડો કરી 
રડિું 

મોંહંુ (નપું.) માટીના િાસણનો કાચો ઘાટ 

મોંહૂજણં (નપું.) સિાર, મોિુ ંદરેખા્ય તરેિું

મૉંકરંુ (નપું.) માંકડુ,ં લાલ મોિાંિાળી 
િાનરજાવત

ર

રઉ (અ.) રહંુ 

રકાબી (સ્તી.) રકરેબી, ચાચર 

રકરેબી (સ્તી.) જુઓ રકાબી. 

રખો (પું.) સાચિનાર (નપું.) રખું, િાહુ, 
રખોપું રાખનાર 

રખોપું (નપું.) રખિાળું, સાચિિું 

રગ (સ્તી.) નસ 

રગડાબબું (કક્ર.) ગબડાિિું 

રગળિું (કક્ર.) ગબડિું, હરેરાન કરિું, 
મસળિું, ગદડિું 

રઘિા (વિ.) અકળામણ, મૂંઝિણ 

રિ (સ્તી.) રટણ, હઠ 

રતિા (પું.) લાલાશિાળું, એક રોગ

રતાંધળું (વિ.) રાત-અંધ, રાતરે ન જોઈ 
શકનાર 

રતૂમડુ ં(વિ.) લાલ રંગનું, રાતું 

રમજી (સ્તી.) ગરેરુ, માટલાં રંગિાનો લાલ 

રંગ 

રમત્યું (નપું.) રમકડુ ં

રમરેણ (સ્તી.) શવકતપૂજાની એક વિવધ 

રમરેણદીિો (પું.) રમણદીિો 

રિડિું (કક્ર.) રખડિું, ભટકિું 

રિડાબબું (કક્ર.) રિડાિિું, રખડાિિું, કામ 
ન કરિું 

રિરેરા (સ્તી.) અધ્કપાગલ સ્તી, અધગાંડી

રિો (પું.) ગોળનો રિો

રિો (પું.) નાકમાં પહરેરિાનું નાનકડુ ં
ઘરરેણં, કાંટી 

રસ્યા (સ્તી.) રાખ

રસ્યા (પું.) રવસ્યા, રમમાણ 

રહ (પું.) રસ, આનંદ 

રહાતાળ (નપું.) રસાતળ, સાત 
પાતાળમાંના એક પાતાળનું નામ, 
નાશ

રહો (અ.) રહરેશો

રહો (પું.) રસો, રસ

રહોળ (નપું.) નાશ, સફાચટ, રોહી, 
રોસલ

રહોળી (સ્તી.) રસોળી, ગાંઠ

રળતું (કક્ર.) ગબડતું 

રળિું (કક્ર.) કમાિું

રંધો (પું.) લાકડુ ં છોલી સુંિાળું કરિાનું 
સાધન

રાખ (કક્ર.) રાખિું 

રાખસ (પું.) રાક્સ, રાક્સી દાંત 

રાગ (પું.) સંબંધ, િહરેિાર 

રાગરેરાગરે (અ.) ધીમરે ધીમરે 
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રાચ (નપું.) તાણાના બરે ભાગનરે ઉપરનીચરે 
કરનાર સાધન 

રાજ્યો (પું.) રાવજ્યો, પણવજ્યો, મરવશ્યો 

રાડ (સ્તી.) મોટરેથી પાડરેલી બૂમ 

રાડકૂકિા (અ.) બૂમાબૂમ કરિી 

રાડ ુ(નપું.) જુિાર/બાજરીનો સાંઠો 

રાત (પું.) નાઈ, હજામ (સ્તી.) રાવત્ 

રાતવળ્યાં (નપું.) ગાજર, ગાજકર્યાં

રાતું (નપું.) લાલ

રાફડો (પું.) સાપનું દર

રાબ (સ્તી.) રાબ, એક િાનગી

રામપાતર (નપું.) જુઓ રાવમ્યું. 

રાવમ્યું (નપું.) રાંમૈ્યું, રામપાતર, માટીનો 
કટોરો

રાિવળ્યો (પું.) રાિળ જાવતનો પુરુષ

રાસ (સ્તી.) દોરડુ,ં 

રાવસલો (પું.) રાશ બાંધિાનો ખીલો / 
ખૂંિો

રાસી (કક્ર.) રાખી, (2) (વિ.) ખરાબ 

રાહડો (પું.) લોકગીતનો પ્રકાર, રાસડો

રાળ (સ્તી.) લાળ

રાંક (નપું.) ગરીબ

રાંઘળું (વિ.) લકિાગ્સત, રાંગળું

રાંટ ુ(વિ.) િાંકંુ, આડું

રાંડ (સ્તી.) રાંડરેલી સ્તી, વિધિા 

રાંડિું (નપું.) રાંડરેલું, નઠારંુ 

રાંિિું (નપું.) મોટુ ંદોરડુ ં

રાંણ (સ્તી.) રા્યણનું ઝાડ, રા્યણ ફળ 

રાંધિું (કક્ર.) જમિાનું બનાિિું

રાંપી (સ્તી.) ખરપડી, રાંપડી, નખલો

કરહાળ (વિ.) ગુસસરે ભરા્યરેલું, રીસિાળું 

રીહ (સ્તી.) ગુસસો 

રુપારંુ (વિ.) રૂપાળું

રુમલાિું (કક્ર.) બરેકળાઈ કરિી, બરેકળિું 

રુમાલ્યો (નપું.) રૂમાલ 

રુસનઈ (સ્તી.) શાહી, વચતરામણ 

રુહણં (નપું.) રૂસણં, કરસાિું

રૂઠિું (કક્ર.) કરસાિું, ગુસસો કરિો 

રૂં (નપું.) કપાસનું રૂ 

રૂંગું (નપું.) રુદન 

રૂંિા (પું.) રૂંિાડાં

રરેખ (સ્તી.) દાંતમાં પૂરરેલો સોનાનો ટકુડો 

રરેચબો (પું.) કીચડ, પાણી િોળી કરરેલી 
ગંદકી

રરેજો (પું.) કાપડનો ટકુડો

રરેજો (અ.) રહરેજો

રરેડબબું (કક્ર.) રરેડિિું, વનભાિી લરેિું

રરેડી (સ્તી.) કૂિાના થાળા પાસરે બળદનરે 
કોસ ખેંચિા બનાિરેલ િાળ, િાવળ્યો, 
અલાણી 

રરેડો (કક્ર.) રરેડિું

રરેણીકૈણી (અ.) રહરેણીકરણી 

રરેતું (સ્તી.) રરેત, રરેતી 

રરેદું (નપું.) પરેટ, ભાંડુ ં

રરેમ (સ્તી.) રહરેમ, દ્યા 

રરેલો (પું.) નાનો પ્રિાહ

રરેલો (કક્ર.) રહરેલો 

રરેિડી (સ્તી.) તલની િાનગી

રેંકિું (કક્ર.) ભેંસનું બોલિું

રેં ટ (નપું.) લીંટ, લેંટ
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રેં ટ (પું.) જુઓ રેં ટો

રેં ટડુો (પું.) જુઓ રેં ટો. 

રેં ટો (પું.) રેં ટડુો, રેં ટ, રેં કટ્યો 

રેંડી (સ્તી.) ધૂણતી િખતરે જાગકર્યો દ્ારા 
ગિાતું દરેિી/માતાનું કથાગીત

રેંણ (નપું.) સાંધો કરિો

રેંલ્ો (પું.) રેં ડલો

રૅંડો (નપું.) રગડો

રો (કક્ર.) રહો 

રોકઈ (અ.) રોકાઈ 

રોકાબબું (કક્ર.) રોકિું, અટકાિિું 

રોજડુ ં(નપું.) રોઝ, જગંલી ગા્ય 

રોટલો (પું.) રોટલો; (સ્તી.) રોટલી 

રોડુ ં(નપું.) ઈંટનો ટકુડો 

રોણં (નપું.) રુદન 

રોતડુ ં(વિ.) અંચાઈ કરનાર, રોતલ, રડી 
જા્ય તરેિું 

રોતીલું (વિ.) રોતડુ,ં િીલું, રડતું 

રોતો (અ.) રહ્ા હોત

રોપિું (કક્ર.) રોપિું 

રોફ (પું.) ખોટો રુઆબ 

રોલું (વિ.) ગાંડા જ રેિું

રોહન (પું.) નાશ, રોસલ

રોળ (સ્તી.) કમાઈ

રોળિું (કક્ર.) મારી નાખિું, મસળી નાખિું

રોંચું (વિ.) ગામકડ્યું, અભણ, મૂખ્ક

રૉંમરેણ (સ્તી.) રામા્યણ

રૉંમરેણ (સ્તી.) ઝઘડો, કંકાશ

રૉંમરેણ (સ્તી.) દરેિ/દરેિી રીઝિિા માટરે 
થતી પૂજા

લ

લક્ડખોદ (નપું.) એક પંખી 

લખ (પું.) લાખ 

લખચોરાસી (પું.) લાખચોરાસી (ફરેરા) 

લખણ (પું.) લક્ણ, વનશાની, ગુણ 

લખણં (નપું.) છૂટાછરેડા, લખી આપિું 

લખામણ (નપું.) જુઓ લખામણં. 

લખામણં (નપું.) લખામણ, લખાઈ, 
લખિા માટરેનું મહરેનતાણં 

લખુકર્યું (નપું.) નખથી થ્યરેલ ઉઝરડો, 
નખુકર્યું 

લખરેસરી (વિ.) લાખોપવત 

લખોટી (સ્તી.) કાચની ગોળ લખોટી 
(સ્તી.) ગોળ કાંકરો 

લગ (સ્તી.) સૂતરની આંટી

લગ (અ.) નજીક 

લગણ (અ.) ત્યાં સુધી 

લગન (પું.) લગ્ન, ધૂન 

લગાર (વિ.) થોડુકં, લગારરેક 

લગારરેક (વિ.) જુઓ લગાર. 

લગી (અ.) ત્યાં સુધી

લગોલગ (અ.) પાસરે પાસરે 

લગૉંમ (સ્તી.) લગામ, ઘોડાના ચોકઠાનરે 
બાંધરેલી ચામડાની પટ્ટીઓ, અંકુશ 

લચપચ (અ.) તરબોળ, પલળરેલું 

લચરો (વિ.) લાલચુ 

લજબબું (કક્ર.) લજિિું 

લજંમણી (વિ.) શરમાળ (સ્તી.) 
લજામણીનો છોડ 

લટ (સ્તી.) િાળની લટ, (બ.િ.) લકટ્યાં, 
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ઝકટ્યાં 

લટકવણ્યાં (પું.) િોલ શણગારિા બાંધરેલાં 
ફૂમતાં, કાનનું ઘરરેણં 

લટકાળું (વિ.) નખરાળું 

લટપટ (વિ.) ઓતપ્રોત, ભળી ગ્યરેલું 

લટાકો (પું.) લટકો 

લટ્ટ ુ(વિ.) િારી જિું 

લડઈ (સ્તી.) લડાઈ, ઝઘડો 

લડઘું (નપું.) માંસનો મોટો ટકુડો, માંસ 

લડાબબું (કક્ર.) લડાિિું, ઝઘડો કરાિિો 

લિણ (સ્તી.) આદત, રીતભાત, ટરેિ

લણિું (કક્ર.) પૂળા પરથી ડૂડંાં/કણસલાં 
તોડિાની કક્ર્યા

લત (સ્તી.) આદત; ટરેિ 

લથડપથડ (વિ.) પાણીથી તરબોળ, ખૂબ 
પલળરેલું 

લથકડ્યું (નપું.) લથકડ્યું, અડિકડ્યું 

લપ (સ્તી.) ઉપાવધ 

લપકાં (નપું.) અડપલાં, (સ્તી.) મશકરી 

લપટાિું (કક્ર.) કોઈના પ્રરેમમાં ફસાિું, 
લપટાઈ જિું 

લપડાવચ્યું (નપું.) લપડાકક્યું, ગળાનો 
રોગ 

લપલપારો (વિ.) ખોટો વિિાદ, બબડાટ

લપસપ (સ્તી.) માથાકૂટ, સંબંધ

લપાિું (કક્ર.) છુપાિું 

લપરેરા (પું.) લપરેડા 

લપોડસંખ (પું.) લબાડ, નક્ામો, 
અક્રમી 

લપપી (સ્તી.) ઝીણી રરેત (વિ.) લિારો 

કરનાર, બોલબોલ કરનાર

લપપો (પું.) ઝીણી રરેતીનો થર, જ રેમતમ 
કામ કરિું

લફરંુ (નપું.) લગ્નબાહ્ સ્તી સાથરેનો 
સંબંધ 

લફારો (પું.) બકિાસ, ખોટી ચચા્ક 

લફંૂદો (પું.) લૂંદો, લોંદો, કોવળ્યો, ઠરરેલા 
ઘીનો લોંદો

લબકારા (પું.) ખૂબ દદ્ક થિું 

લબરતું (કક્ર.) લટકતું, ઘસડાતું, લટકરેલું 

લબરિું (કક્ર.) લટકિું, લબડિું

લબાચો (પું.) સામાન (અસતવ્યસત 
સામાન) 

લમણં (નપું.) કાનની ઉપરનો ભાગ 

લરિું (કક્ર.) લડિું 

લિાર (પું.) લુહાર 

લિાકર્યાં (પું.) લુહારીકામ કરતી એક 
રખડતી જાવત

લિારંુ (નપું.) બકરીનું બચચું 

લિારો (પું.) બકિાસ 

લસકો (પું.) રજકો, લચકો, એક ઘાસનું 
નામ 

લસી (અ.) લખી, લક્મી

લસરેણ (નપું.) લક્ણ 

લહણ (નપું.) લસણ 

લહલહાટ (કક્ર.) ઘસઘસાટ 

લહોટિું (કક્ર.) લસોટિું

લળિું (કક્ર.) િાંકા િળિું, ઝૂકિું, ખુશામત 
કરિી

લાકરી (સ્તી.) લાઠી, દંડ, લાકડી 
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લાકરંુ (નપું.) લાકડુ ં

લાખુ (નપું.) લાખું, શરીર ઉપરનું 
જનમચાઠુ,ં ડાઘ 

લાગ (પું.) દાિ, ટરેકો, સમ્ય, મોકો 

લાગટ (અ.) સતત 

લાજ (સ્તી.) શરમ, ઘૂંઘટ ચહરેરા પર 
િાંકિો 

લાજિું (કક્ર.) શરમાિું 

લાજીક (વિ.) લાજ રાખરે તરેિું, લાજિંત, 
આબરૂદાર 

લાટ (સ્તી.) ઇમારતી લાકડાં િરેચિાની 
દુકાન, લાટી, લાતી 

લાટી (સ્તી.) જુઓ લાટ. 

લાઠી (સ્તી.) લાકડી

લાડ (નપું.) હરેત, પ્રરેમ

લાડી (સ્તી.) નિોિા સ્તી, નિી િહુ 

લાત (સ્તી.) પાટુ,ં પગ િડરે મારિું 

લાતી (સ્તી.) જુઓ લાટ. 

લાદ (સ્તી.) ઘોડાં/ગધરેડાંની લાદ/લીંડા 

લાપસી (સ્તી.) લાિસી, ઘઉંની િાનગી 

લાપોટ (સ્તી.) લાફો, તમાચો 

લાફો (પું.) જુઓ લાપોટ. 

લાબબું (કક્ર.) લાિિું 

લા્ય (અ.) લાિો 

લાર (સ્તી.) ઓળ, લારોલાર, હારબંધ 

લારોલાલ (પું.) જુઓ લાર. 

લાિરી (સ્તી.) પંખીનું નામ, (નપું.) લાિરંુ 

લાિું (કક્ર.) લાહિું, લહાિું, કૂતરાનું કરડિું 

લાહકર્યું (વિ.) બરેપરિા, ધ્યાન ન આપરે 
તરેિું 

લાહ્ (વિ.) ગરમ

લાંઘરેણ (સ્તી.) સતત ભૂખ્યા રહરેિું 

લાંબળું (નપું.) લાંબું 

લાંભનું (નપું.) સ્તીનરે માવસક ધમ્ક આવ્યા 
વસિા્ય ગભ્ક રહરેિો, જાણ બહારનું 

લાંભુ (નપું.) સરખા ભાગરે િહેંચણી કરિા 
માટરેની એક પદ્વત 

વલ (અ.) લઈ 

વલહોટો (પું.) વલસોટો 

લીખ (સ્તી.) જૂનાં ઈંડાં 

લીવખ્યું (નપું.) માથામાંથી લીખ કાિિા 
માટરેની કાંસકી 

લીલ (પું.) નર રોઝ 

લુખિું (કક્ર.) લૂછિું, ભૂંસિું 

લુગરાં (નપું.) લૂગડાં

લૂખું (વિ.) કોરંુ, ઠાલું, ઘી-તરેલ ચોપડ્ા 
વિનાનું 

લૂણ (પું.) મીઠુ ં

લૂણારી (વિ.) લૂણ ઉતારનાર સ્તી, લગ્ન 
િખતરે િર/કન્યાની પાછળ પાત્માં 
મીઠુ ંભરી ખખડાિનાર સ્તી

લૂણો (પું.) ખિાઈ જિું, કાટ લાગિો 

લૂમ (સ્તી.) જુઓ લૂમખું. 

લૂમખું (નપું.) ઝૂમખું, લૂમ 

લૂિો (પું.) લૂઓ, બાંધરેલા લોટમાંથી રોટલી 
માટરે લોટ લરેિો 

લૂં (સ્તી.) ગરમ હિા, ઉનાળામાં થતો 
રોગ 

લૂંકરી (સ્તી.) લૂંકડી, એક જગંલી પ્રાણી 

લૂંડાપણાં (વિ.) ગુલામી
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લૂંડી (સ્તી.) ગુનકા, િરેશ્યા, ગુલામડી, 
ગનકા

લૂંદી (સ્તી.) કોવળ્યો; (પું.) લૂંદો કોવળ્યો

લરેઈ પડિું (અ.) લઈ લરેિું, જબરજસતી 
અિૈધ સંબંધ રાખિા 

લરે’કરે (અ.) લરે કહરે 

લરેખ (પું.) નસીબ, વિધાતાના લરેખ 

લરેવણ્યાત (વિ.) લરેણં િસૂલ લરેનાર 

લરેફંુ (નપું.) માંસનો લોચો, માંસમાં બટકંુ 
ભરિું, લોવત્યું 

લરેર (સ્તી.) લહરેર, ખુશી 

લરેિરાબબું (કક્ર.) લરેિરાિિું

લેંકો (પું.) લહરેકો 

લેંટિું (નપું.) ટળકિું, લાલચુ 

લેંડા (પું.) લીંડા 

લેંડી (સ્તી.) બકરાં/ઘરેટાંની લીંડીઓ 

લેંડ ુ(નપું.) લીંડુ ં

લેંણં (નપું.) દરેિું 

લેંપણ (નપું.) લીંપણ 

લેંપિું (કક્ર.) લીંપિું, લીંપણ કરિું 

લેંપરેલું (કક્ર.) લીંપરેલું 

લેંબોળી (સ્તી.) લીંબોળી (પું.) લીંબોળા 

લેંમળી (સ્તી.) લીમડી 

લેંમળો (પું.) લીમડો 

લેંકર્યું (નપું.) સાડલાની ભાતનું નામ, 
લહરેર, સાડલાનું નામ 

લેંહ (સ્તી.) લગન, મગ્ન થિું 

લોઈ (નપું.) લોહી 

લોકઈ (સ્તી.) લોકાઈ, લોકાચાર, કોગળો 
લરેિા જિું, કાણમોકાણરે જિું, લોકકક 

લોકાઈ (સ્તી.) જુઓ લોકઈ. 

લોકાચાર (પું.) જુઓ લોકાઈ. 

લોચાકર્યું (વિ.) લોચાળ, ભૂલો કરનાર 

લોચાળ (વિ.) જુઓ લોચાકર્યું. 

લોચો (પું.) ભૂલ (લોચા મારિા - ભૂલો 
કરિી) 

લોટ (પું.) આટો 

લોટિું (કક્ર.) આળોટિું

લોટી (સ્તી.) પાણી પીિા માટરેનું તાંબા-
વપતિળનું નાનું પાત્ 

લોટો (પું.) પાણી પીિા માટરેનું તાંબા-
વપતિળનું પાત્ 

લોિાબબું (કક્ર.) હલાિિું (પગ લોિાબબા : 
ખાટલરે બરેઠા પગ લબડાિી હલાિિા)

લોિી (સ્તી.) મુસીબત

લોત (નપું.) સૂતરની આંટીનો ટકુડો 

લોવત્યાં (નપું. બ.િ.) સૂતરની આંટીના 
ટકુડા

લોકર્યું (નપું.) લોવળ્યું, કાનમાં પહરેરિાનું 
ઘરરેણં 

લોકર્યો (પું.) આગ ઊંચીનીચી કરિાનો 
સવળ્યો 

લોરંુ (નપું.) લોિુ,ં એક ધાતુ

િ

િઈ (સ્તી.) િાિ, િાઈનો રોગ 

િઉં (સ્તી.) િહુ, પતની 

િકરરેલું (વિ.) તાજુમંાજુ ંથ્યરેલું, તોફાની

િક્ર (નપું.) િક્લ, એક જ ખરેતરનું, 
ઉતાર

િકાર (પું.) વિકાર
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િવકતતીતી (સ્તી.) કટટોડી, એક પંખી 

િખ (નપું.) ઝરેર 

િખમ (વિ.) પહોંચી ન શકા્ય તરેિું, વજદ્દી, 
તોફાની 

િખિાદ (પું.) ઝઘડો, વિખિાદ, 
વિસંિાકદતા 

િખાર (સ્તી.) િખાર 

િખાિું (કક્ર.) બંધ થિું, િહાિું, િસાિું 

િખાંણ (પું.) િખાણ, ગુણગાન 

િખોડિું (કક્ર.) ઉખાડિું

િગડો (પું.) િગદો, એક િૃક્ 

િગારિું (કક્ર.) િગાડિું 

િગોણી (સ્તી.) િગોિણી, બદનામી 

િગોણં (નપું.) િગોિણં, બદનામી 

િગોબબું (કક્ર.) િગોિિું, બદનામ કરિું 

િઘાર (પું.) દાળશાકનો િઘાર 

િચાર (પું.) વિચાર

િટલા્યરેલું (નપું.) એક જાવતમાંથી બીજી 
જાવતમાં ગ્યરેલું/વિધમમી થ્યરેલું

િટલાંમણ (સ્તી.) િટલાઈ જિાની કક્ર્યા

િટાબબું (કક્ર.) રૂવપ્યા છૂટા કરાિિા, 
રૂવપ્યાનું પરચૂરણ મરેળિિું 

િટામણ (નપું.) િટાિ 

િટા્યરેલું (અ.) વપસા્યરેલું 

િડિઈ (સ્તી.) િડિાઈ 

િિાબબું (કક્ર.) પાકની કાપણી કરાિિી 

િણકરી (સ્તી.) િણાટકામની મજૂરી 

િણાટ (પું.) તૈ્યાર કાપડ 

િતાગરો (પું.) િતુ કરનાર, બાલદાિી 
કરનાર; િતાગરંુ (નપું.) િતું કરનાર 

િતાબબું (કક્ર.) દરેખાડિું, હરેરાન કરિું 

િતું (નપું.) િતિું, દાિી-બાલ કાપિાં 

િતરેસર (વિ.) લાંબું કરિું (િાતનું િતરેસર 
કરિું) 

િદાર (પું.) િા્યદો, મુદત 

િધઈ (સ્તી.) િધાઈ, ખુશીના સમાચાર 

િધારિું (કક્ર.) િધરે એમ કરિું, િધારો 
કરિો

િધાિો (પું.) ઉજિણી કરિી, (ધૂણિામાં 
દાણા જોિા) 

િધરેરિું (કક્ર.) િધરેરિું, ફોડિું, કાપિું, 
ચડાિિું 

િધરે્યુું (કક્ર.) ફોડ્ું, કાપ્યું

િધૉંમણં (નપું.) સામૈ્યું 

િનુંિનું (નપું.) િરેરવિખરેર, અસતવ્યસત 

િપત (સ્તી.) વિપવતિ, આફત 

િરગણી (સ્તી.) કપડાં મૂકિાં / ભીનાં 
કપડાં સૂકિિા માટરે બાંધરેલી રસી 

િરગરોડો (પું.) િરના િડીલની જગ્યાએ 
જાન લઈ પરણાિિા જનાર બ્ાહ્મણ 

િરડુ ં(નપું.) દોરડુ,ં રાશ (કૂિામાંથી પાણી 
ખેંચિા જાડુ ંદોરડુ)ં

િરત (નપું.) વ્રત, દોરડુ ં

િરતિું (કક્ર.) સમજી લરેિું, લરેિડદરેિડ 
કરિી 

િરપડુ ં(નપું.) નાનું ભૂત/પલીત/દરેિ 

િરહ (નપું.) િરસ 

િરહિું (કક્ર.) િરસિું 

િરહંુકદ્યો (પું.) દર િષવે કરિામાં આિતો 
(પાટ) 

િરાપ (વિ.) પહરેલા િરસાદ પછીનો 
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ઉઘાડ 

િરી (પું.) લાલ ચોખા

િરી (અ.) પાછા િળિું 

િરો (પું.) મૃત્યુ પાછળ જમણ િગરેરરેનો 
ખચ્ક (અ.) િળો

િલા (સ્તી.) વસથવત, દશા 

િલુરાં (નપું. બ.િ.) જુઓ િલુરી. 

િલુરી (સ્તી.) કાંકણી (બ.િ.) કાંકવણ્યો, 
સુકિણી (નપું. બ.િ.) િલુરાં, 
માંસની દોરડી જ રેિી સૂકી ચીરીઓ

િલૂરિું (કક્ર.) ખણિું, ખંજિાળિું 

િલૂકર્યાં (કક્ર.) નખુકર્યાં, િાંદરાએ 
મારરેલા નખ 

િલ્ી (સ્તી.) િડલા નીચરે ઊગતા નાના 
િડલા / છોડ

િલ્ો (પું.) િડલો, િડ

િસ (સ્તી.) િસતુ, ઘરરેણં 

િસતાર (પું.) િંશિરેલો 

િસિા (પું.) વિશ્વાસ 

િસુટિું (કક્ર.) છૂટિું 

િહમઈ (વિ.) કઠણાઈ 

િહમું (વિ.) કઠણ, િસમું 

િહિું (કક્ર.) િસિું

િહાિું (કક્ર.) િસાિું, બંધ થિું

િહાંણં (નપું.) સિાર, િસાણં, વશ્યાળાના 
પાક 

િહુકિું (કક્ર.) ઊંચી જિું, િસૂકી જિું

િળગિું (કક્ર.) િળગિું, માથરે પડિું 

િળગાળિું (કક્ર.) મારિું, માથરે નાખિું 

િળઝોળાં (નપું. બ.િ.) હિાવત્યાં

િંચાિું (કક્ર.) વનંદા થિી 

િંજોગ (પું.) વિ્યોગ 

િંઠરેલ (વિ.) બગડરેલ, હદ બહાર ગ્યરેલું 

િંતરી (સ્તી.) ભૂતડી

િંતરો (પું.) ભૂત 

િંત્યાક (નપું.) મોટાં રીગણ, િંતાક

િા (પું.) પિન (સ્તી.) િાહ િાહ

િાખ (અ.) િાખ, િાસ્ય 

િાખિું (કક્ર.) િાસિું, િાહિું 

િાગ (પું.) િાઘ 

િાજ રે (અ.) િાગરે, સમ્યરે 

િાજ્યા (પું.) ઘઉં (ઘઉંની એક જાત) 

િાટ (સ્તી.) રસતો

િાટ (સ્તી.) રૂની કદિરેટ

િાટકો (પું.) િાડકો, કટોરા જ રેિું ધાતુનું 
પાત્ 

િાટચી (સ્તી.) િાડકી, કટોરા જ રેિું નાનું 
પાત્

િાટિું (કક્ર.) લહોટિું, લસોટિું

િાટિું (કક્ર.) ખોટુ ંકહરેિું

િાડી (સ્તી.) આંબાની િાડી 

િાડો (નપું.) િોરનરે પૂરિા માટરેની કાંટાથી 
આડ કરીનરે િાળી લીધરેલ જગ્યા 

િાડોવલ્યું (નપું.) ઝાડના રક્ણ માટરે 
કરરેલી કાંટાની આડ 

િાડ્ (સ્તી.) િાડ (ખરેતરની િાડ) 

િાિ (પું.) શરેરડીનું ખરેતર 

િાિિું (કક્ર.) મોલની કાપણી કરિી 

િાકિ્યો (પું.) ચીરો 

િાતોગરો (વિ.) આગરેિાન, િાત કરનાર 
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િાદ (નપું.) નકલ 

િાદવળ્યું (નપું.) દારૂ ગાળિાનું માટલું

િાદવળ્યું (પું.) રાજપૂત જાવતની સ્તીઓનો 
િાદળી રંગનો સાડલો 

િાદી (પું.) િાદી જાવતનો પુરુષ 

િાદીલું (નપું.) િાદ લરેનાર, નકલખોર 

િાદરેણ (સ્તી.) િાદી જાવતની સ્તી 

િાધરેડ (સ્તી.) િાધરી, કહણ, ચામડાની 
પટ્ટી 

િાપરિું (કક્ર.) ઉપ્યોગ કરિો, ખરચિું 

િા્યણો (પું.) દસતો

િા્યરો (પું.) પિન 

િા્યુ (નપું.) પંખો, હાથપંખો 

િાર (સ્તી.) વહાર, મદદ, (પું.) કદિસ (પું.) 
મોડુ ંથિું 

િાલ (પું.) િાલોળના દાણા 

િાલું (નપું.) િહાલું (2) (સ્તી.) િાલી, 
િહાલી 

િાલોળ (સ્તી.) િાલોળનો િરેલો 

િાિું (કક્ર.) િહરેિું, અસર થિી, િાિિું

િાિોર (પું.) િાિર 

િાિોરિું (કક્ર.) િાપરિું, ઉપ્યોગ કરિો, 
િાિરિું 

િાસ (સ્તી.) ગંધ, ઘરનો સમૂહ

િાસના (સ્તી.) ઇચછા 

િાસંદી (સ્તી.) સાિરણી, સંજિાળી 

િાસંદુ (કક્ર.) કચરો કાિિો, િાળિું 

િાસૂટ (સ્તી.) પાદિું 

િાસોટ (સ્તી.) િાછટં 

િાસતરે (અ.) માટરે 

િાહ (પું.) િાસ 

િાહણ (નપું.) િાસણ

િાહણ (પું.) દારૂનો બાટલો 

િાહા (પું.) િાસા - કદિસ 

િાહી (અ.) િાસી, બંધ કરી 

િાહુ (પું.) ખરેતરનો રાતનો રખરેિાળ

િાહો (પું.) િાસો, રાતિાસો

િાળ (પું.) બાલ 

િાળિું (કક્ર.) કચરો કાિિો 

િાળી (સ્તી.) િાિી, ઘી પીરસિાનું માટીનું 
નાળચાિાળું પાત્ (2) કાન / નાકનું 
ઘરરેણં 

િાળો (પું.) કાન/નાકનું ઘરરેણં

િાંક (પું.) ગુનો, કસ 

િાંકોલ (સ્તી.) કમાિરેલા ચામડા પરથી 
કાશ ઉતારિા િપરાતી િાંકી છરી 

િાંણ (નપું.) ખાટલામાં ભરિાની રસી 

િાંણં (નપું.) સિાર, િહાણં 

િાંણો (પું.) તાણામાં બૉવબન િડરે ભરિામાં 
આિતા આડા તાર 

િાંધો (પું.) અડચણ, વિખિાદ 

િાંન (નપું.) કાઠું

િાન (પું.) શરીરનો રંગ 

િાંહલો (પું.) િાંસલો, સુથારનું એક 
સાધન (લાકડાં ઊભાં ચીરિાનું 
સાધન)

િાંહળી (સ્તી.) િાંસળી, રૂવપ્યા ભરિાની/
કરેડરે બાંધિાની કોથળી 

િાંહરે (અ.) પાછળ, આંહરે 

િાંહો (પું.) બરડો
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વિઘૂટી (સ્તી.) વિઘોટી, મહરેસૂલ, કર 

વિજાપરી (સ્તી.) ચોખિટ

વિજાપરો (પું.) જાગકર્યો, ભૂિાનો 
જોડીદાર 

વિતાડિું (કક્ર.) પરરેશાન કરિું 

વિતાબબું (કક્ર.) પસાર કરી જિું 

વિનબબું (કક્ર.) િીનિિું 

વિ્યઈ (અ.) વિ્યાઈ, િોરની પ્રસૂવત 

વિહરિું (કક્ર.) ભૂલી જિું, વિસારરે  પડિું 

વિહરાબબું (કક્ર.) વિસરાિિું, ભુલિાડિું 

વિહરી (અ.) ભૂલી (ગ્યરેલું) 

વિહારરે  (અ.) વિસારરે  (પડરેલું) 

વિહોત (સ્તી.) વિસત (માતા) 

િીઘું (નપું.) િીઘો 

િીહ (અ.) િીસ 

િીહનગર (નપું.) િીસનગર 

િરેકિું (કક્ર.) િરેચિું 

િરેકો (અ.) િરેચો 

િરેખરી (સ્તી.) િૈખરી, અગમિાણી 

િરેજા (સ્તી.) બાળકો સકહતનો પકરિાર 

િરેઝું (નપું.) મડદાખાઉ નાનું પ્રાણી 

િરેઠ (સ્તી.) મફતમાં કામ કરિું 

િરેઠિું (કક્ર.) સહન કરિું 

િરેઠ્ો (પું.) િરેકઠ્યો, મફતમાં િરેઠ કરનાર 

િરેડિું (કક્ર.) ઉતારિું, તોડિું 

િરેિો (પું.) આંગળી ઉપરનો કાપો (2) િરેિો 
(બ.િ.) કાપા 

િરેતર (નપું.) ગા્ય/ભેંસની પ્રસૂવત 

િરેતો (અ.) સંસકાર, ભલીિાર 

િરેરણ (સ્તી.) જુઓ િરેરિણ.

િરેરિણ (સ્તી.) િરેરણ, દુશમન સ્તી, િરેરી 

િરેરિું (કક્ર.) કરિત િડરે ચીરિું, િહરેરિું 

િરેરિું (કક્ર.) િોળિું, િંછરેરિું 

િરેરી (અ.) િોળી (સ્તી.) િરેરણ, િહરેરી 

િરેલ (સ્તી.) મરવશ્યામાં ગિાતી િંશાિળી, 
મરવશ્યો 

િરેલ્ા (અ.) સિારરે  િહરેલા 

િરેલ્ા (પું.) કાનમાં પહરેરિાના સોનાના 
દાગીના 

િરેિઈ (પું.) િરેિાઈ, સંબંધી 

િરેિાંણ (સ્તી.) િરેિાણ, િરેિાઈની પતની 

િરેિાર (પું.) િહરેિાર 

િરેસા (સ્તી.) િરેશ્યા, ગનકા, ગુનકા 

િરેહ (પું.) િરેશ, ખરેલ 

િરેળ (સ્તી.) ફરીથી ્યાદ આિિું, ઊભરો 
આિિો 

િરેળાહર (અ.) િરેળાસર

િેંકરો (પું.) રરેતી, િહરેળો 

િેંકુઠ (નપું.) િૈકંુઠ

િેંચિું (કક્ર.) િહેંચિું

િેંચી (પું.) િીંછી (કક્ર.) િહેંચી

િરેચુડો (પુ.) િીંછુડો, એક નક્ત્

િેંઝિું (કક્ર.) િીંઝિું 

િેંટિું (કક્ર.) િીંટિું 

િેંટા (પું.) હાથરેપગરે નસો ખેંચાિી, િીંટા 
િાળિા

િેંણ (નપું.) િચન, કહરેણ, બોલ 

િેંણિું (કક્ર.) િીણિું 

િેંણી (સ્તી.) િીણી, અંબોડરે બાંધિાનો 
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ગજરો 

િેંણો (સ્તી.) પ્રસૂવતની પીડા, િાળની લટો

િેંત (સ્તી.) િહેંત, એક માપ

િેંત (સ્તી.) િરેતરણ, સગિડ

િેંતાળ (પું.) િૈતાલ, એક ભૂત 

િેંતું (અ.) િહરેતું, છૂટું

િેંમ (પું.) િહરેમ 

િેંરઈ (સ્તી.) િારાહી, એક દરેિી

િેંરઈ (અ.) િરેરાઈ, િરેરા્ય

િેંળો (પું.) િહરેળો

િૈણ (સ્તી.) જાવત, રંગ 

િૈણાજી (સ્તી.) ખોટો ડોળ 

િૈણાજી્યું (નપું.) િરણાગી, શોખીન

િૈદન (પું.) ટરેકો આપિો, માથરે ચિાિિું

િોર (અ.) ખરીદ 

િોરિું (કક્ર.) ખરીદિું 

િોરાબબું (કક્ર) િહોરાિિું, ખરીદાિિું

સ

સઈ (પું.) હઈ, દરજી

સઈ (સ્તી.) સઇ્યર, બહરેનપણી, ગોઠણ

સઈ (નપું.) ખરંુ, સાચું

સઇ્યર (સ્તી.) જુઓ સઈ.

સકન (પું.) શુકન, શુભવચહન

સકોરંુ (નપું.) પાટીનું રાવમ્યું, રામૈ્યું, 
રામપાત્

સક્રિાર (પું.) શુક્રિાર, ભલીિાર, 
્યોગ્ય રીતરે થિું 

સક્ો (પું.) વસક્ો, નાણં, ચહરેરો 

સગરી (સ્તી.) સઘડી, સઘળી

સગુંિાલું (નપું.) સગુંિહાલું 

સજુ ં(નપું.) છજુ,ં છતનો આગળ કાિરેલ 
ભાગ 

સટકાબબું (કક્ર.) છટકાિિું, મારિું 

સટકા્યું (કક્ર.) છટકા્યું, મા્યુું 

સટાકો (અ). મારિાનો મોટો અિાજ, 
કોરડો મારિાનો અિાજ, રુઆબ

સકઠ્યું (નપું.) છવઠ્્યું, છઠ્ીના કદિસરે 
નિજાત બાળકનરે પહરેરાિિામાં 
આિતું ઝભલું

સડિું (કક્ર.) છડિું, ખાંડિું; સડી જિું 

સડા (પું.) લંઘર, છડા, ચાંદીનો પગમાં 
પહરેરિાનો દાગીનો 

સડો (પું.) એકલપંડરે, છડો, કંુિારો; સડો 

સવણ્યું (નપું.) શણમાંથી બનાિરેલું 

સતિારા (પું.) સથિારા, કકડ્યા 

સતિારંુ (વિ.) સતિાળું 

સતાબબું (કક્ર.) સતાિિું 

સત્યું (વિ.) સવત્યું, સાચું બોલનાર, 
સત્યિાદી 

સનઈ (સ્તી.) શરણાઈ, સરેણાઈ 

સનકારો (કક્ર.) આંખનો ઉલાળો, 
ઉછાંછળાપણં 

સવન (પું.) શવન 

સનોંન (નપું.) સનાન, નહાિું

સપઈ (પું.) વસપાહી

સપડાબબું (કક્ર.) ફસાિિું, સપડાિિું 

સપાટ્ય (સ્તી.) સપાટ, ચપાટ, સ્તીનાં 
પગનાં ચંપલ 

સપાબબું (કક્ર.) છપાિિું 
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સરઘણી (પું.) જિાબદાર, માવલક, 
રણીધણી 

સરાક (સ્તી.) સરાકડી, લાંબી પાતળી 
સોટી, સરૈ્યો 

સરાધ (નપું.) શ્ાદ્, સરાિિું, હરાદ 

સરાપુ (નપું.) સરાફીપણં (સરાપું કરિું : 
દોિડાહપણ કરિું) 

સરાબબું (કક્ર.) સરાિિું, શ્ાદ્ કરિું 

સરી (સ્તી.) છરી, ચપપુ 

સરૈ્યો (પું.) જુઓ સરાક.

સરો (પું.) છરો

સલાડી (સ્તી.) જમીનમાં ખોડરેલો સૂતર 
કૂટિાનો પથથર 

સલરેપાટ (વિ.) ચતિોપાટ 

સલોસલ (વિ.) છલોછલ, ભરરેલું 

સલ્યા (સ્તી.) વશલા, મોટો પથથર

સંખલું (નપું.) શંખલું, નક્ામું 

સંખામણ (સ્તી.) શરમજનક 

સંચોડી (સ્તી.) પૂરરેપૂરી

સંજ્યાિરેળા (સ્તી.) સંધ્યાસમ્ય

સંટાબબું (કક્ર.) છટંાિિું, દિરાિિું, માદા 
િોરનરે ફળાિિા માટરે નર પાસરે લઈ 
જિું 

સંપડામણ (સ્તી.) ફસામણી, ફસાઈ જિું

સાટકો (વિ.) છાટકો, બદમાશ

સાટકો (પું.) કોરડો

સાતી (સ્તી.) છાતી, કહંમત 

સાથરી (સ્તી.) હાથરી, ચોરંગ

સાપ (સ્તી.) છાપ, આબરૂ

સાપ (પું.) સાપ 

સાપટ (અ.) સાફ શબદોમાં કહરેિું, ચોખખું

સાપરંુ (નપું.) છાપરંુ 

સાપરેલું (કક્ર.) છાપરેલું 

સા્યણી (સ્તી.) શારડી

શારડો (પું.) કાણાં પાડિાનું સાધન

સારિું (કક્ર.) કાણં પાડિું

સારિું (કક્ર.) ગાળો દરેિી

સાલો (પું.) સાળો 

સાલોક (સ્તી.) છાલક, છપાટ 

સાલ્યું (નપું.) સાવલ્યું, છાવલ્યું, િાંકણં 

સાહ (સ્તી.) શાહુડી

સાહ (સ્તી.) છાશ

સાંખિું (કક્ર.) સહન કરિું 

સાંટ (અ.) છાંટ (પાણીના છાંટાથી 
આભડછરેટ મટરે તરેિી માન્યતા)

સાંટિું (કક્ર.) છાંટિું 

સાં્યડો (પું.) છાં્યડો, સાં્યલો 

સાં્યલો (પું.) જુઓ સાં્યડો.

વસખાંમણ (સ્તી.) વશખામણ 

વસખરેર (અ.) શી ખબર 

વસજડો (પું.) ખીજડો, સીમડો 

વસતળા (સ્તી.) શીતળાનો રોગ

વસપરેર (અ.) શી રીતરે 

વસમટ (પું.) વસમરેનટ 

વસરોખ (સ્તી.) રજાઈ, ઓિિા માટરેનું રૂનું 
ગાદલું 

વસસળી (સ્તી.) ખીચડી 

વસસળો (પું.) ખીચડો 

સી (સ્તી.) છી 
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સીલો (પું.) ખીલો 

સુકિણી (સ્તી.) કાંકવણ્યો, સૂકિરેલું માંસ 

સુગરી (સ્તી.) સુઘરી, એક પંખી 

સુગરુ (વિ.) ગુરુિાળું 

સુટકો (પું.) છૂટાછરેડા, છૂટકો, ફારગતી 

સુટારો (અ.) બંધન વિનાનું 

સૂટા મોંએ (અ.) મોકળા મનરે 

સૂટામોનું (વિ.) નફફટ, મોંફાટ બોલનાર 

સૂટાસરેડરે (અ.) સંબંધોની પરિા ક્યા્ક વિના 
ગમરે તરેમ બોલનાર

સરેક (પું.) ગરમી, તાપ 

સરેટુ ં(અ.) દૂર, છરેટુ ં

સરેઠ (પું.) શરેઠ 

સરેડ (સ્તી.) ખરેડ

સરેડ (નપું.) ધાર 

સરેડિું (કક્ર.) ખરેડિું 

સરેડા (પું.) છરેડા

સરેડા (નપું.) લીંટ

સરેડાબબું (કક્ર.) ખરેડાિિું, ખરેડ કરાિિી

સરેડો (સ્તી.) કકનાર

સરેિો (પું.) ખરેતરમાં ખરેડ્ા વિનાની જમીન 

સરેવણ્યું (નપું.) બનાિટી રરેશમ, સાડલાનો 
પ્રકાર 

સરેણો (પું.) છીણો, લોખંડનું ઓજાર 

સરેતર (નપું.) ખરેતર, હરેતર 

સરેતી (સ્તી.) ખરેતી, હરેતી

સરેન (નપું.) સરેના, સરેન્યા (સ્તી.)

સરેનઈ (સ્તી.) શરણાઈ, સરેણાઈ

સરેન્યા (સ્તી.) જુઓ સરેન. 

સરેપકાં (નપું.) છુપાઈનરે ધ્યાન રાખિું, 

ખબર રાખિી 

સરેમળો (પું.) સીમડો, એક િૃક્ 

સરેમાળો (પું.) સીમ 

સરેમોન (પું.) સામાન 

સરે્યડો (પું.) સરેરડો, ધ્ાસકો

સરેરિું (કક્ર.) ડરિું

સરેરિું (કક્ર.) ઝાડા થઈ જિા

સરેલરી (સ્તી.) શરેલડી, શરેરડી

સરેલંકો (વિ.) છલાંગ મારી વશકાર કરરે  
એિો, ખૂંખાર (સરેલંકો િાઘ - ખૂંખાર 
િાઘ)

સરેિિું (કક્ર.) સરેિા કરિી, પંખીની ઈંડાં 
સરેિિાની કક્ર્યા 

સરેિાડુ ં(નપું.) છરેલ્ું 

સરેિો (સ્તી.) ઘઉંની િાનગી

સરેિો (પું.) ટાંકો, ટરેભો 

સરેહ (સ્તી.) પરસાદી

સરેહ (નપું.) િધરેલું, શરેષ

સરેહુ (પું.) બાતમીદાર, ખબર આપનાર

સેંક (સ્તી.) છીંક 

સેંકણી (સ્તી.) છીંકણી 

સેંકારંુ (નપું.) છીંકારંુ, એક પ્રાણી

સેંકંુ (નપું.) શીકંુ, સામાન અધધર લટકાિી 
મૂકિાનું સાધન 

સેંગ (સ્તી.) સીંગ (મગ, મઠ િગરેરરેની 
સીંગ), ફળી 

સેંગોઠી (સ્તી.) દરેખાિ, મળતાપણં 

સેંચિું (કક્ર.) કૂિામાંથી પાણી બહાર 
કાિિું, સીંચિું, ખરેતરમાં રરેડિું 

સેંના (અ.) શા માટરેના 
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સેંનાળ (સ્તી.) બદચલન સ્તી, વછનાળ 

સેંનાળિું (નપું.) ખરાબ કામ કરનાર, 
વછનાળિું 

સેંપટ (સ્તી.) રજકણ, રજોટી

સેંપટી (સ્તી.) પાતળી 

સેંપલી (સ્તી.) ચમચી 

સેંલ (વિ.) છરેલ, સેંલડી, િરણાગી 

સેંલડી (સ્તી.) જુઓ સેંલ. 

સેંહ (સ્તી.) ધાક, છાપ

સોઈ (સ્તી.) સળી, સગિડ 

સોગું (નપું.) છોગું, કલગી 

સોડિું (કક્ર.) છોડિું 

સોકડ્યાળું (વિ.) દીકરીઓિાળું 

સોડી (અ.) છોડી, (સ્તી.) છોકરી, દીકરી 

સોતરંુ (નપું.) ફોતરંુ, છોતરંુ, છોવત્યું 

સો્ય (સ્તી.) સૂઈ (કાપડાં સીિિાની સો્ય) 

સો્યા (પું.) અંકુર 

સો્યો (પું.) મોટી સૂઈ 

સોર (પું.) અસ્તો, દાિી કરિાનું સાધન 

સોરિું (કક્ર.) હોરિું, સાફ કરિું 

સોલિું (કક્ર.) છોલિું 

સોલું (નપું.) ગપપીદાસ

સૉળ (પ.) સૉળ, મા્યા્કનું વનશાન

સૉળ (સ્તી.) છાલક

સૉંકડ્યું (નપું.) છોકડ્યું 

સૉંણ (નપું.) છાણ, પોદળો, પો્યલો 

સૉંણં (નપું.) છાણં, પોદળાનરે બળતણ 
માટરે સૂકિિો 

સૉંનું (અ.) છાનું 

સૉંનુંમૉંનું (અ.) છાનુંમાનું, ચૂપચાપ 

સૉં્યો (પું.) છાં્યડો 

સૉંળિું (કક્ર.) ઊલટી કરિી, ઓકળિું 

સ્યારિું (નપું.) વશ્યાળિું

હ

હઅ (અ.) સઅ, હ, છરે 

હઈ (પું.) સઈ, દરજી 

હઈનરે (અ.) પકડીનરે 

હખ (નપું.) સુખ 

હખણં (નપું.) સખણં, સીધું, શાંત 

હખી (સ્તી.) સુખી 

હગલી (સ્તી.) સગલી (સગી), િહાલરેસરી, 
એક ગાળ 

હગલો (પું.) સગલો (સગો), િહાલરેસરી, 
એક ગાળ 

હગિાળ (અ.) સગાંનું જૂથ, સગપણિાળું 

હચો (અ.) વગરદી, ટોળરે િળિું 

હચોડી (સ્તી.) પૂરરેપૂરી 

હચોડુ ં(નપું.) સંપૂણ્ક, પૂરરેપૂરંુ 

હજ (સ્તી.) કોગળો આપિો, એક 
સામાવજક કક્ર્યા

હજ (સ્તી.) મુસલમાનોની મક્ાની ્યાત્ા

હજિું (કક્ર.) સજિું, તૈ્યાર થિું 

હજાિિું (કક્ર.) સજાિિું, શણગારિું 

હટકડી (સ્તી.) છટકતી ગાંઠ, બરે-તારી 
ગાંઠ, સટકડી 

હટચી (અ.) છટકી 

હડકશા (સ્તી.) હડકશાદરેિી, હડકિા 
મટાડનારી દરેિી

હડકા્યું (નપું.) હડકિા થ્યરેલ કૂતરંુ, 
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હડકિાના રોગથી પીડાતું 

હડહડ (અ.) વતરસકારિું, વતરસકારિા 
માટરેનો અિાજ 

હડહડતું (નપું.) ભ્યંકર, ખૂબ િધારરે  
(અપમાન) 

હકડ્યાપટ્ટી (સ્તી.) દોડધામ 

હડી (સ્તી.) દોટ, ભાગિું, દોડિું

હડડુડુ ુ(વિ.) ધસારો કરિો 

હડો (પું.) હળધરા, હૈકડ્યો, બારણં 
િાસિાનું સાધન 

હણકો (પું.) સણકો, પરેટમાં દદ્ક થિું (કક્ર.) 
સાડલાનો છરેડો (સણકો િાળિો : 
સાડલાનો છરેડો કમરરે  ખોસિો), 
ફડકો

હણીજો (પું.) ધણી, એક ગાળ 

હતુતું (નપું.) છોકરાઓની એક રમત 

હથિાર (વિ.) હાથનરે ઓળખનાર (પ્રાણી) 

હથોરી (સ્તી.) હથોડી 

હથોરો (પું.) હથોડો 

હનઅ (અ.) છરેનરે 

હનું (અ.) શરેનું 

હનરેપાત (પું.) સનરેપાત, એક રોગ 

હનો (પું.) ઇશારો, (અ.) શાનો 

હપાડ ુ(નપું.) સપાડુ,ં સંપરેતરંુ 

હપુચુ (વિ.) સંપૂણ્ક, સઘળું 

હફણિું (કક્ર.) ફેંકી દરેિું, હણફી દરેિું 

હબાડદુ (વિ.) પૂરરેપૂરંુ, સંપૂણ્ક 

હબુતર (નપું.) કબૂતર 

હબુતરંુ (નપું.) ચબૂતરંુ, પંખીઓનરે ચણ 
નાખિા બાંધરેલું સથળ 

હમ (પું.) સમ 

હમજ (સ્તી.) સમજણ, સમજ

હમડી (સ્તી.) સમડી 

હમતમ (અ.) હંુસાતુંસી 

હમહમાટ (અ.) બહુ ઝડપથી

હમાણા (અ.) સમા્યા

હમાર (પું.) ખરેડ ઉપર ફરેરિિાનો પાટડો, 
સમાર 

હમૂ (અ.) સમું, સરખું 

હમૂળગા (અ.) પૂરા

હમૂળદા (અ.) મૂળ સકહતના 

હરહંદરેહો (પું.) સમાચાર, ખરખબર 

હરાક (સ્તી.) પાતળી સોટી, સરાક 

હરાજમ (સ્તી.) સરસામાન 

હરાધ (નપું.)  શ્ાદ્ 

હરાબબું (કક્ર.) સરાિિું, શ્ાદ્કક્ર્યા કરિી

હરૉંમણં (નપું.) સરાિિું, સરામણ 

હલલું (વિ.) ખૂબ િધારરે , ગજા ઉપરાંતનું 

હલિવલ્યો (વિ.) ચંચળ, હલરેપાવત્યો, 
સલિવલ્યો, તોફાની 

હલિું (કક્ર.) ડોલિું, વસથર ન હોિું 

હલાડિું (કક્ર.) જોડિું, સલિાડિું 

હલાડો (પું.) આડસંબંધ, સલાડો

હલાડો (પું.) જોડા્યરેલું 

હલરેિલરે (વિ.) ડરી જિું, ગભરાઈ જિું 

હલો (પું.) સલો, ખરેતરમાં કાપણી પછી 
ડૂડંાં/કણસલાં િીણિાની કક્ર્યા

હલો (પું.) ધંધો, કામકાજ

હિાકદ્યો (પું.) સિાકદ્યો, ચટપટુ ંખાનાર 

હિાબાખું (નપું.) હિા જિા-આિિા 
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માટરેનું કાણં, ઉજાવસ્યું 

હિાબારી (સ્તી.) હિા જિા-આિિા 
મૂકરેલી બારી 

હિાર (સ્તી.) સિાર 

હિાહૂકર્યાં (નપું.) દર િષવે જનમતાં 
બાળકો 

હહડતું (કક્ર.) ઊકળતું, ગરમ

હહળી (અ.) ગભરાઈ

હહળી (સ્તી.) ઊકળી

હવળ્યાબબું (કક્ર.) ઠપકો આપિો 

હંકડાશ (સ્તી.) સંકડાશ 

હંગતરા (પું.) સંગતરા, એક છોડ 

હંચરિું (કક્ર.) જિું, સંચરિું 

હંચિું (કક્ર.) સંચિું, ચાળિું, નવળ્યાિાળી 
છત સરખી કરિી 

હંચાર (પું.) સંચાર, ખડખડાટ 

હંચો (પું.) સંચો (કક્ર.) સરખું કરો 

હંજિારિું (કક્ર.) સાફ કરિું, અજિાળિું, 
કચરો કાિિો 

હંતળોક (અ.) એકાએક 

હંતાિું (કક્ર.) સંતાિું 

હંદરેહરો (પું.) સંદરેસરો, એક િનસપવત 

હંદરેહો (પું.) સંદરેશો, સમાચાર 

હંભારિું (કક્ર.) સંભારિું

હા (અ.) પકડ, પકડિા માટરે કહરેિું

હાકિું (કક્ર.) ચલાિિું, હાંકિું 

હાકો (વિ.) દબાણ 

હાકોટો (પું.) જોરથી બૂમ પાડિી 

હાખ (સ્તી.) શાખ, આબરૂ, અટક/જાત

હાખ (સ્તી.) આંબા ઉપર પાકરેલી કરેરી

હાગ (પું.) સાગ, એક િૃક્ 

હાચ (નપું.) સત્ય; હાચું (નપું.) સાચું 

હાચિણં (નપું.) સાચિણં, તાળું 

હાજનું (નપું.) સાજનું, નાતરંુ 

હાજ રે (અ.) પકડજ રે 

હાટ (નપું.) બજાર 

હાટડી (સ્તી.) નાની દુકાન 

હાડો (પું.) કાગડો; હાકડ્યો 

હાડોતી (સ્તી.) પુખત કાઠુ ંધરાિતી સ્તી

હાત (પું.) હાથ; સાત 

હાતર (અ.) નરે માટરે 

હાથણી (સ્તી.) ઘરની િચચરે રસોડુ ં જુદું 
પાડતી અડધી દીિાલ 

હાથણો (પું.) પાનની રસી િણિા માટરેનું 
સાધન

હાથણો (પું.) હાથપંખો, િા્યુ 

હાથરી (સ્તી.) સાથરી, મરરેલાં િોર 
ચીરફાડની જગ્યા 

હાથસાળ (સ્તી.) હાથથી કાપડ િણિાની 
સાળ, સાદી સાળ 

હાવથ્યોથોર (પું.) થોર, એક થોરની જાવત, 
પાપકડ્યો થોર

હા્યડો (પું.) હારડો (ખાંડનો ખાિા માટરેનો 
હાર)

હા્યડો (પું.) હારબંધ 

હારી (અ.) સાથરે (કક્ર.) હારી જિું 

હારરેહડાં (નપું.) સારસ પંખી 

હારો (પું.) સાળો, સરસ 

હાલરંુ (નપું.) ખળામાં કણસલામાંથી 
દાણા છૂટા પાડિા બળદ ફરેરિિા 
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હાલૈડુ ં(નપું.) હાલરડુ ં

હાિરિું (કક્ર.) છાિરિું, ભરેગું કરિું, બચાિ 
કરિો 

હાિરો (પું.) સાિરણો, બોઘરો 

હાિું (અ.) પકડિું 

હાસ (સ્તી.) વનરાંત, હાશ 

હાહ (પું.) શ્વાસ 

હાહુ (સ્તી.) સાસુ

હાંકોળ (સ્તી.) સાંકોળ, સાંકાળ 

હાંગકર્યો (સ્તી.) ખીજડાની સીંગો, ખોખાં

હાંજ (સ્તી.) સાંજ 

હાંકઠ્યો (સ્તી. બ.િ.) સાંકઠ્યો 

હાંઠો (પું.) સાંઠો 

હાંડલું (નપું.) માટીનું રાંધિા માટરેનું પાત્ 
(ઘેંસ, માંસ રાંધિા માટરેનું પાત્) 

હાંિ (સ્તી.) ઊંટડી, સાંિણી 

હાંકિ્યો (પું.) ઊંટ 

હાંિો (પું.) સાંિો, એક નાનકડુ ંપ્રાણી 

હાંઢો (નપું.) ઊંટનું ટોળું 

હાંધણી (સ્તી.) સૂતરના તાર સાંધી તાણો 
તૈ્યાર કરિાની કક્ર્યા, સાંધણી 

હાંન (સ્તી.) ઇશારો, (2) સમજણ 

હાંબરેલું (નપું.) સાંબરેલું, અનાજ ખાંડિા, 
છડિા માટરેનો ઘડરેલો જાડો દંડ 

હાંમ (સ્તી.) કહંમત 

હાંમદાંમ (અ.) સામરે સામરે

હાંમબવળ્યો (પું.) સામા પક્નો માણસ, 
સામબવળ્યો 

હાંલ્ી (સ્તી.) માટીનું પાત્ 

હાંલ્ું (નપું.) માટીનું મોટુ ંપાત્, ભાચરો 

હાંસી (સ્તી.) ઝાડ પરથી પાલો તોડિાનું 
સાધન, સાંસી 

હાંહલું (નપું.) સસલું 

હાંહાબાજ (નપું.) સસલાંનો વશકાર કરી 
શકરે તરેિો મોટો શકરોબાજ

હાંહરે રમિું (કક્ર.) સસલાંનો વશકાર કરિો

કહચકાબબું (કક્ર.) હીંચકાિિું, અથડાિિું 

કહચકારો (પું.) ઘોંઘાટ, મોટરેથી અિાજ 
કરિો 

કહચકાિું (કક્ર.) અથડાિું 

કહ્યાટિું (કક્ર.) વચંતા કરિી 

કહરિણં (નપું.) તારનરે બરેિડ કરિાની 
કક્ર્યા, તાર સળંગ કરિાની કક્ર્યા 

કહલોળો (પું.) પાણીના તરંગ

કહલોળો (અ.) ખૂબ ગરબડ કરિી

હી્યું (નપું.) હૈ્યું

હુજિું (કક્ર.) દરેખાિું;

હુ જિું (અ.) સૂઈ જિું 

હુડદો (અ.) કૂતરાનરે કોઈની પાછળ 
દોડાિિા માટરે કરાતો અિાજ 

હુપડુ ં(નપું.) સૂપડું

હુિાિડ (સ્તી.) સુિાિડ 

હુિોર (પું.) સુિર 

હુળ્ો (સ્તી.) શૂળ, બાિળના કાંટા

હંુિાવળ્યો (સ્તી.) પૂરીઓ 

હંુિાળું (નપું.) મરણ પાછળ સૂતક કાિિું

હંુિાળું (નપું.) વલસસું, િીલું

હંુહરો (પું.) પાધરો, સીધો જ

હૂઈ (સ્તી.) સો્ય 

હૂક (પું.) િાંદરો 
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હૂડો (પું.) સૂડો 

હૂણં (નપું.) સિપન 

હૂના (અ.) સૂના 

હૂનું (અ.) એકલું, સૂંનું 

હૂ્યો (પું.) સો્યો, ગોદડા સીિિા માટરેની 
મોટી સો્ય 

હૂરો (પું.) શૂરો 

હૂળો (પું.) સવળ્યો - જ રેનામાં માંસ ભરેરિી 
શરેકિામાં આિરે તરે

હંૂપ (પું.) સંપ

હંૂસ (સ્તી.) હોંશ, ઇચછા

હરેમાળો (પું.) કહમાલ્ય 

હરેરિું (કક્ર.) ચોરી લરેિું, ચોરિું 

હેંકિું (કક્ર.) હીંચિું, હીંચકા ખાિા 

હેંકોળો (પું.) હીંચકો 

હેંજીિેંજી (અ.) અકારણ, નાહકનું 
લરેિાદરેિા વિના 

હેંડિું (કક્ર.) ચાલિું 

હેંમત (સ્તી.) કહંમત 

હૈડહંુ (અ.) ઝડપથી, લપલપ 

હૈકડ્યો (પું.) સિરપરેટી

હૈકડ્યો (પું.) હળધરા, હડો 

હૈણરે (અ.) શરણરે, આશરરે  

હૈણ્યો (નપું.) હરણી નક્ત્

હોજહંભાર (અ.) ખોજખબર, સંભાળ 

હોટાં (નપું.) સોટાં 

હોડ (અ.) કૂતરાનરે હડહડ કરિું 

હોદ (સ્તી.) ગાંઠ

હોમ (પું.) કંજૂસ

હોમું (અ.) સામું 

હોરિું (કક્ર.) સાફ કરિું

હોરાટિું (કક્ર.) મારિું

હોિારો (પું.) હોબાળો

હોસલો (પું.) છાતી કૂટિી

હોળહંડુ ં (નપું.) ઘણંબધું (સોળ સાંિ 
ઉપર ભરા્ય તરેટલું) દહરેજ

હોંકાકર્યો (પું.) જિાબ આપનાર

હોંકારો (પું.) જિાબ આપિો 

હોંસ (સ્તી.) શોક્ય, પવતની બીજી પતની

v v v
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ગ્ામજીિનના સામાવજક સંબંધ વનવમતિરે થ્યરેલા વિભાજનનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે ઉતિર 
ગુજરાીતમાં આિરેલ દોતોર પરગણં અનરે તરેની આજુબાજુના વિસતારની વિવિધ 
જાવતઓનાં હુન્નર અનરે સાધનોની વિગત અહીં રજૂ કરી છરે.

આ ઉપરાંત તરેમનાં પહરેરિરેશ, ઘરરેણાં, રહરેઠાણ, િાનગીઓ, દરેિ-દરેિીઓ િગરેરરેનાં નામ 
અનરે પ્રચવલત કહરેિતો, રૂકિપ્ર્યોગો, બોલતાં બરેિડાતા શબદો તરેમજ લગ્ન-મૃત્યુ સમ્યરે 
ઉપ્યોગમાં લરેિાતા તથા ̀ અ' થી ̀ હ' સુધીના શબદોનરે સાંકળતી શબદાિલીનો કક્ાિારી 
પ્રમાણરે અહીં સમાિરેશ ક્યયો છરે.


