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अलं कारिक शब्द
1

काडी पहे लवान

हडकुळा

2

चामुुंडा

भाुं डखोर व कजाग वृत्तीची स्त्री

3

उुं टावरचा शहाणा

मूखखपणाचा सल् ला दे णारा

4

उुं बराचे फूल

दु र्मखळ वस्तू

5

चौदावे रत्न

भरपूर मार दे णे

6

कणाख चा अवतार

उदार मनुष्य

7

चतुराई

हुशारी

8

कळसूत्री बाहुले

दु सऱ्याच्या तुं त्राने चालणारा

9

चुंद्रमौळी घर

गररबाचे मोडकेतोडके घर,अर्तशय दाररद्रय

10

जमदग्नीचा अवतार

रागीट

11

चुटक्याचे माुं डव

पोकळ प्रर्तष्ठे चे बोलणे

12

दगडावरची रे घ

कधीही न बदलणारे

13

चतुर साबाजी

मूखख मनुष्य

14

दे वमाणूस

चाुं गला सज्जन

15

चौदा चौकड्ाुं चे राज्य

र्चरकाल र्टकणारे राज्य

16

बोकेसुंन्यासी

ढोुंगी मनुष्य

17

चुंर्डका

रागीट व कजाग स्त्री

18

भगीरथ प्रयत्न

आटोकाट प्रयत्न

19

र्चटपाखरू

कोणीही नसणे

20

भीष्मप्रर्तज्ञा

कठीण प्रर्तज्ञा

21

चपखटपुंजरी

पाल् हाळ, र्नरथखक व लाुं बलचक भाषण

22

मायेचा पूत

पराक्रमी मनुष्य,मायाळू

23

आकाशाची कुऱ्हाड

र्नसगाख ने आकस्मात आणले ले भयुंकर सुंकट

24

चारशे वीस

बदमाश व्यक्ती

25

जमीन अस्मानचे अुंतर

दोन र्वरोधी गोष्टी

26

नवकोट नारायण

खूप श्रीमुंत

27

पवखणी

अर्तशय दु र्मखळ रोग

28

पाुं ढरा कावळा

र्नसगाख त नसले ली वस्तू

29

र्पकले पान

म्हातारा

30

बृहस्पती

बुद्धिमान
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31

36 चा आकडा

शत्रुत्व

32

र्भत्री भागूबाई

पुळचट मनुष्य

33

फर्करी बाणा

साधेपणाने राहणारा

34

भस्मासूर

र्वनाश करणारा

35

नुंदीबैल

हो ला हो म्हणणारा

36

भोळा साुं ब

भोळा माणूस पोकळ कल् पना

37

फाल् गुनी वाद्य

बोुंब, शुंख

38

भ्रमाचा भोपळा

र्नद्धिय व्यक्ती

39

खडाजुंगी

मोठी भाुं डण

40

फुगीर चोट

नसती फुशारकी दाखवणारा

41

जरत्कारू

अशक्त व्यक्ती

42

आुं धळा कारभार

अुंदाधुुंदीचा कारभार

43

जमालगोटा

अत्युंत जालीम उपाय

44

अष्टपैलू

सवाां चा र्मत्र अनेक बाबतीत प्रवीण असले ली व्यक्ती

45

अर्भजात

उच्च दजाख चा

46

धुतला ताुं दूळ

र्नमखळ मनाचा माणूस

47

अजातशत्रू

शत्रू नसले ला

48

धूळभेट

उभ्या उभ्या घेतले ली थोड्ा वेळाची भेट

49

धन्वुंतरी

कुशल वैद्य

50

फुकट फौजदार

उगाचच उठाठे व करणारा

51

ध्रुवतारा

समोर असले ले आदशख , ध्ये य

52

धारवाडी काटा

न्यायाने वागणारा, र्बनचूक,वजनाचा काटा

53

अडे लतट् टू

अत्युंत हट्टी, आपलाच हे का चालर्वणारी

54

भद्रे श्वर दीर्िती

मध्यस्थी करणे

55

फुटका मणी

िुल्लक वस्तू

56

र्भजत घोुंगडे

लाुं बणीवर पडले ले काम

57

आुं धळ्याची माळ

अुंधश्रिे ने वागणाऱ्या मूखख लोकाुं ची चौकडी

58

अळवावरचे पाणी

िणभुंगुर गोष्ट, जास्त वेळ न र्टकणारे

59

भाकडकथा

र्नरथखक गोष्ट

60

फुगीर दोडका

गर्वखष्ठ, बढाई खोर

61

भानामती

जादू , जादू गारीण

62

धुमचश्चक्री

घनघोर युि
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63

भाुं गेत तुळस

वाईट आईवर्डलाुं पोटी चाुं गली सुंतती, दु वतखनी र्पत्याचा

64

अव्वाच्या सव्वा

आहे त्यापेिा जास्त साुं गण्याची वृत्ती

65

भाड्ाचा बैल

खायला न दे ता कामाला जुुं पले ला

66

आकाशाची कुऱ्हाड

र्नसगाख ने आकस्मात आणले ले भयुंकर सुंकट

67

अकबरी प्रथा

चाुं गली प्रथा

68

र्जवाची मुुंबई

चैन करणे , अर्तशय मौजमजा करणे

69

भारूड

कुंटाळवाणे लाुं बलचक कथन

70

धनदाुं डगा

सुंपत्तीमुळे शे फारले ला

71

भरतभेट

फार काळाने झाले ली दोन र्प्रयजनाुं ची भेट

72

फटाकडी

चुणचुणीत सुुंदर मुलगी

73

अठरार्वश्वे दाररद्रय

अत्युंत दाररद्रयावस्था

74

जाुं बुवुंत

म्हातारा व अनुभवी नेता

75

जीवश्च कुंठश्च

अत्युंत र्जवलग र्मत्र

76

जमदग्नी

अत्युंत रागीट मनुष्य, शीघ्रकोपी मनुष्य/सुंतापी

77

जावयाचा बेटा

र्नरुपयोगी आप्त

78

जखमेवर मीठ

आधीच्या दु ुः खात पुन्हा अपमान

79

जुलमाचा रामराम

बळजबरीने करावे लागणारे काम

80

र्जभेचा पट्टा

तोुंडाला येईल ते बोलणे

81

आळशावर गुंगा

एखादे कायख न करता झाले ला लाभ

82

आुं बट द्राि

र्मळण्यास कठीण असले ल् या गोष्टीला नावे ठे वणे

83

पाण्यावरील बुडबुडा

िणभुंगूर गोष्ट

84

र्पकले ले पान

अर्तशय वृि मनुष्य

85

पोलादी पुरुष

करारी मनुष्य

86

पराचा कावळा

एखादी गोष्ट वाढवून साुं गणे ,अर्तशयोक्ती करणे

87

र्पुंपळावरचा मुुंजा

सतत भटकुंती करणारा

88

पायातील काटा

मागाख तील अडथळा

89

पाुं ढरे कपाळ

दु दैवी ुं स्त्री, वैधव्य येणे

90

पाप्याचे र्पतर

रोडका, सडपातळ दु बला मनुष्य

91

पढतमूखख

पुस्तकी ज्ञानाने शहाणा,र्शकले ला पण मूखख मनुष्य

92

पोटचा गोळा

स्वतुः चे मूलबाळ

93

पाुं ढरा परीस

र्नरुपयोगी पण थोड काळ

94

पाण्यावरील रे घ

र्टकणारी वस्तू
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95

र्सुंहावलोकन

गतकाळाचे अवलोकन

96

सरड्ाची धाव

बुिीचा तोकडे पणा

97

सोनेरी टोळी

लबाडाुं ची टोळी

98

सुलतानशाही

जुलमी कारभार

99

सशाचे र्शुंग

अद्धस्तत्वात नसले ली गोष्ट

100

सतीसार्वत्री

पर्तव्रता स्त्री

