
                                                 deeplyquote.com 

    ७००+ मराठी समानार्थी शब्ाांचा सांग्रह  

 

अ 

१. अक्राळविक्राळ - भेसूर, भयंकर, राक्षसी, उग्र 

२. अग्नी - अनल, पािक, िन्ही, विस्ति, िैश्वानर 

३. अचानक - अनपेवक्षत, अकस्मात, एकाएकी 

४. अर्जुन - पारु्, धनंर्य, फाल्गजन 

५. अनमान - हयगय, उपेक्षा, दजलकु्ष, अनादर 

६. अनार् - पोरका 

७. अनरु् - संकट 

८. अघवटत - विलक्षण, चमत्काररक, असंभाव्य 

९. अवभनय - हािभाि, अंगविके्षप 

१०. अघोर - भीवतदायक, भयंकर, िाईट 

११. अनजक्रमवणका - यादी, सूची 

१२. अवभनि - निीन, नूतन, अपूिु 



                                                 deeplyquote.com 

१३. अवभपे्रत - अरु्, हेतू, उदे्दश 

१४. अमृत - पीयजष, सजधा, संर्ीिनी 

१५. अपघात - दजघुटना 

१६. अपराध - गजन्हा, दोष 

१७. अपमान - मानभंग 

१८. अपाय - इर्ा 

१९. अपेक्षाभंग - वहरमोड 

२०. अपंग - वं्यग, लजळा, विकलांग, पांगळा 

२१. अमाप - पजष्कळ, विपजल, भरपूर 

२२. अडर्ळा - मनाई, मज्जाि, आडकाठी 

२३. अगत्य - अस्र्ा, कळकळ, आपजलकी, कळिळा, आदर 

२४. अवमत - असंख्य, अगवणत, अमयाुद, अपार 

२५. अवभिादन - नमस्कार, िंदन, प्रणाम 

२६. अवभनंदन - गौरि 

२७. अवभमान - गिु 

२८. अवभनेता - नट 
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२९. अभ्यास - सराि 

३०. अरण्य - िन, कानन, विवपन, रं्गल 

३१. अिघड - कठीण, विकट, दजघुट 

३२. अिकाश - अिधी, समय, िेळ, काल 

३३. अिवचत - एकदम 

३४. अिषुण - दजष्काळ 

३५. अविरत - सतत, अखंड 

३६. अडचण - समस्या 

३७. अश्व - घोडा, हय, तजरग, तजरंग, तजरंगम, िारू, िार्ी 

३८. अही - सपु, साप, भजरं्ग, व्याल, तक्षक 

३९. अशजभ - िाईट, अमंगल 

४०. असामी - इसम, व्यक्ती, माणूस 

४१. अस्त - अंतधाुन, लोप, शेिट 

४२. अग्नी - आग 

४३. अचल - शांत, स्स्र्र 

४४. अचंबा - आश्चयु, निल 
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४५. अवतर्ी - पाहुणा 

४६. अत्याचार - अन्याय 

४७. अशू्र - आसू 

४८. अशक्त - रोडका, दजबुल, क्षीण 

४९. अंबर - िस्त्र 

५०. अमृत - पीयूष 

५१. अहंकार - गिु 

५२. अहंकार - गिु, ताठा, घमेंड 

५३. अस्स्र्र - चंचल, क्षवणक 

५४. अनजकरण - नक्कल, माकडचेष्टा 

५५. अंधार - तम, काळोख, वतवमर 

५६. आई - माता, माय, र्ननी, माऊली, र्न्मदात्री 

५७. आकाश - गगन, नभ, अंबर, आभाळ, व्योम, अंतराळ 

५८. आधी - अगोदर, प्रर्म 

५९. आकांत - आकं्रद, आक्रोश 

६०. आठिण - स्मरण, सृ्मती 
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६१. आठिडा - सप्ताह 

६२. आर्ार - रोग, पीडा, व्याधी 

६३. आर्ारी - पीवडत, रोगी 

६४. आयजष्य - र्ीिन, हयात 

६५. आनंद - संतोष, मोद, हषु, तोष, प्रमोद 

६६. आरंभ - प्रारंभ, सजरूिात, आवद, आदी 

६७. आकषुण - मोह, ओढ, पाश 

६८. आिार् - नाद, वननाद, रि 

६९. आिश्यकता - गरर्, र्रूरी 

७०. आिड - होस 

७१. आग्रह - हट्ट, अट्टहास, हेका 

७२. आक्रमण - हल्ला, चढाई, स्वारी, मोहीम 

७३. आिाहन - विनंती, बोलिणे, आमंत्रण 

७४. आश्चयु - निल, विस्मय, अचंबा 

७५. आहार - खाणे, भोर्न, अन्न 
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इ 

७६. इंद्र - सजरेंद्र, देिेंद्र, शक्र, पजरंदर, िज्रपाणी, िासि, सहस्त्राक्ष 

 

७७. इशारा - सूचना, सू्वण 

७८. इन्कार - नापसंती, नाकबूली, वनषेध 

७९. इतरार् - नाखूष, रुष्ट, नारार्, अप्रसन्न 

८०. इतमाम - सरंर्ाम, र्ाट, व्यिस्र्ा, लिार्मा 

८१. इमानी - प्रामावणक, नेक, एकवनष्ठ 

८२. इन्साफ - न्याय, वनणुय 

  

उ 

८३. उत्पन्न - वमळकत, प्राप्ती 

८४. उपासना - भक्ती, पूर्ा, आराधना, सेिा 

८५. उत्साह - आिेश 

८६. उसंत - फज रसत, विसािा, विश्रांती, आराम 

८७. उषा - उषः काल, पहाट, अरुणोदय, प्रातः काल, प्रभात, सकाळ 



                                                 deeplyquote.com 

८८. उणीि - कमतरता, दोष, नू्यनता 

८९. उपहास - चेष्टा, र्ट्टा, मस्करी 

८०. उभा - सरळ, िडा 

८१. उमेद - वहंमत, धैयु, उत्साह 

८२. उद्दाम - उद्धट, उमुट, असभ्य 

८३. उत्सजक - उत्कांवठत, आसक्ती, आतजर, अधीर 

  

ऋ 

८४. ऋषी - मजनी, साधू, िली, बैरागी, संन्यासी, तापसी, संत, तपस्वी 

८५. ऋण - करु्, उपकार, रीण 

  

ए 

८६. एकटा - एकाकी, एकला 

८७. एकमोडी - एककल्ली, एकमागी 

८८. एकिार - एकडा, एकिेळ 

८९. एकाएकी - एकदम, अपवचत 
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९०. एकाग्र - एकतान, एकवचत्त, स्स्र्र 

९१. एहसान - उपकार, दया, कृपा 

  

ऐ 

९२. ऐक्य - एकी, वमलाफ, सूट, एकत्व, एकोपा 

९३. ऐदी - आळशी, मंद, सजस्त, र्ड 

९४. ऐट - नखरा, डौल, ताठा, वमर्ास, वदमाख, रुबाब 

९५. ऐषआराम - स्वस्र्ता, चैन, सजखोपभोग, सजख 

९६. ऐस्िक - इस्िलेले, इष्ट 

९७. ऐसपैस - विस्तीणु, प्रशस्त, अमयाुद 

  

ओ 

९८. ओबडधोबड - बेढि, बेडौल, खरबरीत, रांगडे 

९९. ओटा - नाला, प्रिाह 

१००. ओझे - भार, बोर्ा, िर्न, र्बाबदारी, काळर्ी 

१०१. ओडं - लोगंर, टरफल, खोल 
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१०२. ओढाळ - अवनबुध, उनाड, भटक्या 

१०३. ओढी - सिय, माया, लळा, कल 

१०४. ओढा - झरा, नाला 

१०५. ओळख - पररचय 

  

औ 

१०६. औरिळ - अिखळ, खोडकर 

१०७. औस - अमिास्या, अिस 

१०८. औक्ष - आयजष्य, र्ीवित 

१०९. औक्षण - ओिाळणे 

  

अां 

११०. अंक - आकडा 

१११. अंत - शेिट, मरण, मृतू्य, अखेर 

११२. अंतररक्ष - अिकाश 

११३. अंग - शरीर, तनू, काया 
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११४. अंगण - आिार 

११५. अंगार - वनखारा 

११६. अंगारा - विस्ति, वनिास, इंगळ, भस्म 

११७. अंघोळ - स्नान 

११८. अंधार - काळोख, तम, वतवमर 

११९. अंधजक - पजसट, अस्पष्ट, मंद 

  

क 

१२०. कर्ा - गोष्ट, हकीकत, हकीगत 

१२१. कपाळ - ललाट, भाल, वनढळ, वनवटल 

१२२. कबूल - मान्य, संमत, पसंत, अवभमत 

१२३. कमळ - पंकर्, अंबजर्, कमल, नीरर्, पदम, नवलनी 

१२४. कन्या - मजलगी, पजत्री, सजता, तनया, तनजर्ा, आत्मर्ा, दजवहता, नंवदनी, लेक 

१२५. कल्याण - वहत, कज शल, के्षम 

१२६. करार - िचन, ठराि, कबजली 

१२७. करमणूक - मनोरंर्न 
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१२८. कठोर - वनदुयी, वनष्ठूर 

१२९. कच - माघार, अडचण, संकट, अररष्ट 

१३०. किच - आिादन, आिरण, टरफल 

१३१. कविता - काव्य, पद्य 

१३२. कष्ट - श्रम, मेहनत 

१३३. कळस - वशखर, टोक, घजमट, कलश 

१३४. कसूर - कज चराई, चूक, नू्यनता, दोष 

१३५. कज्जा - खटला, भांडण, लढाई, तंटा, िैर 

१३६. कणि - दया, माया, कृपा, कीि, करूणा 

१३७. कपडा - िस्त्र, िसन, पट, अंबर 

१३८. कपट - लबाडी, खोटेपणा, कािा, डाि, डािपेच 

१३९. कबूल - संमत, मान्य, पसंत, मंरू्र, अनजकूल 

१४०. करडा - कठोर, कडक, वनष्ठूर, वनदुय 

१४१. करणी - कृती, कृत्य, वक्रया 

१४२. कटी - कंबर 

१४३. कठीण - अिघड, वबकट 
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१४४. कसरत - व्यायाम, सराि, सिय, मेहनत 

१४५. कलागत - भांडण, िैर, कळ, लािालािी 

१४६. कमुयोग - प्रारब्ध, योगायोग, देि 

१४७. काळर्ी - वचंता, वििंचना, वफकीर, पिाु, तमा 

१४७. कान - कणु, श्रिण, श्रोत्र 

१४८. कनक - सोने 

१४९. कंरू्ष - कृपण 

१५०. काम - कायु, कतुव्य, कृत्य 

१५१. कािळा - काक, एकास, िायस 

१५२. कारस्र्ान - कट, स्वल, गजप्त, मसलत 

१५३. कायु - काम 

१५४. कारागृह - कैदखाना, तजरंुग 

१५५. काठ - वकनारा, तीर, तट 

१५६. काळ - समय, िेळ, अिधी 

१५७. कान - श्रिण 

१५८. कािळा - काक 
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१५९. काष्ठ - लाकूड 

१६०. वकनारा - काठ, तीर 

१६१. वकरण - कर, अंशज, रश्मी 

१६२. वकरकोळ - अशला, रोडका, बारीक, हडकज ळा 

१६३. वकल्ला - तट, गड, दजगु, कोट 

१६४. वकमया - र्ादू 

१६५. वकंमत - मोल, भाि, मजल्य, दर 

१६६. कीती - लौवकक, प्रवसद्धी, ख्याती 

१६७. कीड - खोटे, िाईट, कीटक, गंर् 

१६८. कील - मेख, स्खळा, अडसर, पाचर 

१६९. कीि - दया, कृपा, करूणा 

१७०. कज तूहल - उत्सजकता 

१७१. कज शल - हुशार, चतजर, बजस्द्धमान 

१७२. कज टाळ - कज चेष्टा, टिाळी, वनंदा, उपहास 

१७३. कज टजंब - पररिार 

१७४. कज त्रा - श्वान 
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१७५. कज भांड - आळ, कट, कारस्र्ान, लबाडी 

१७६. कज रापत - खोडी, कज चाळी, र्ट्टा, टिाळकी 

१७७. कज शल - सजस्वरूप, सजशाल, बजस्द्धमान, चतजर 

१७८. केश - केस, लि, रोम, बाल 

१७९. कोमल - नारू्क, मऊ, मृदू, सजंदर 

१८०. कोडंा - भजगा, भूय, चजरा, तूस 

१८१. कोभं - अंकज र, मोड, खांब, कोबं 

१८२. क्रम - अनजक्रम, रांग, ओळ, पद्धती 

१८३. कृपण - वचकू, कंरू्ष, वचकू्क, कडू 

१८४. कल्पना - यजक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल 

  

ख 

१८५. खग - पक्षी, विहंग, अंडर्, विर्, पाखरू 

१८६. खरा - सच्चा, प्रामावणक, सरळ, विश्वास 

१८६. खबर - बातमी, िाताु, संदेश, मावहती 

१८७. खलाशी - नािाडी, नाखिा, खारिा, कोळी 
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१८८. खरमरीत - प्रखर, खणखणी, तीक्षण, सडेतोड 

१८९. खट्याळ - खोडकर, िाड, उनाड, हुड, उपद्व्यापी 

१९०. खटारा - बैलगाडी, धूड, छकडा 

१९१. खटका - भांडण, िाद, झगडा, तंटा, कलह 

१९२. खर्ीटर - शरवमंदा, लस्ज्जत, शरमलेला, ओशाळा 

१९३. खवचत - वनवश्चत, खात्री, रखरोखर 

१९४. खजषी - संतोष, तोष, समाधान, आनंद, प्रसन्नता 

१९५. खजळा - मूखु, िेडा, अक्कलशून्य, बािळा 

१९६. खजळचट - पजळचट, नेभळा, वभत्रा 

१९७. खूप - पजष्कळ, भरपूर, विपजल 

१९८. खेद - िैषम्य, विषाद, दज ः ख 

१९९. खेडे - ग्राम, गाि 

२००. खेडूत - गािकरी, ग्रामस्र् 

२०१. खेड - गं्रर्, अध्याय, व्यत्यय, अडर्ळा 

२०२. खेत - खेद, स्खन्नता, हुरहुर 

२०३. खंदा - साहसी, धाडसी, सामरु्थ्िान 
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२०४. खंक - दीन, दररद्री, द्रव्यहीन, वनधुन 

  

ग 

२०५. गणपती - गर्ानन, एकदंत, गणेश, गौरीनंदन, विघ्नहताु, गौरीसजत, विनायक, िक्रतजंड 

२०६. गरर् - र्रूरी, आिश्यकता, वनकड, अडचण 

२०७. गरम - उष्ण, उबदार, तप्त 

२०८. गरूड - खगेंद्र, विर्रार्, िैनतेय 

२०९. गरीब - दीन, लाचार, पामर, दजबळा 

२१०. गडप - अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट 

२११. गबाळा - अर्ागळ, बािळट, मूखु, बािळा 

२१२. गस्त - पहारा, रखिाली, रािण 

२१३. गयािया - काकज ळती, करूणा, विनिणी, याचना 

२१४. गदारोळ - गोधंळ, ओरड, खटाटोप, दंगा, हुल्लड 

२१५. गाय - धेनू, गो, गोमाता 

२१६. गार - रं्ड, शीतल, शीत 

२१७. गार्ा - कविता, आयाु, काव्य 
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२१८. वगरी - पिुत, डोगंर, अचल 

२१९. गजि - झजबका, घोस, तजरा 

२२०. गजद्दा - बजक्का, ठोसा, रट्टा 

२२१. गोत - गोत्र, िंश, वपढी, कूळ 

२२२. गोळ - मधजर 

२२३. गोषिारा - सारांश, संके्षप, तात्पयु 

२२४. ग्रह - कल्पना, समरू्त, भािना 

२२५. गोपाळ - कनै्हया, कृष्ण, मोहन, मजरलीधर, गोविंद, वगरीधर 

  

घ 

२२६. घत - मेघ, ढग, र्लह, पयोधर 

२२७. घर - गृह, सदन, वनिास, भिन, गेह, आलय, वनकेतन, धाम 

२२८. घरटे - खोपा 

२२९. घडी - दजमड, संच, बस्तान, रचना 

२३०. घडामोड - खटाटोप, उलर्ापालर्, फेरफार, व्यिहार 

२३१. घागर - घडा, मडके 
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२३२. घाि - प्रहार, िार, आघात, तडाखा 

२३३. घाई - गडबड, त्वरा, तातडी, र्लदी 

२३४. घाट - आकार, घडण, रचना, ठेिण 

२३५. घास - किळ, ग्रास 

२३६. घास - गित, तृण, चारा, शब्प 

२३७. घान - संहार, नाश, विधं्वस, िध 

२३८. घेर - ितजुळ, पररसर, परीध, लेढा 

२३९. घोडा - अश्व, हय, तजरग, तजरंग, तजरंगम, िार्ी, िारु 

  

च 

२४०. चपल - चलाख, िेगिान, तल्लख, हुशार 

२४१. चंद्र - शशी, सोम, वनशानार्, चंद्रमा, वहमांशज, सजधाकर, वनशापवत, इंदू 

२४२. चंचल - उतािळा, सै्वर, अधीर, उिृखल 

२४३. चि - स्वाद, आस्वाद, रूची 

२४४. चरण - पाय, पाऊल 

२४५. चररतारु् - उदरवनिाुह 
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२४६. चप - गप्प, शांत, चूप, चीप, स्तब्ध 

२४७. चकणा - वतरळा, काणा, वतरपा, वतरिा 

२४८. चबजतरा - चौर्रा, कट्टा, उंचिटा, ओटा 

२४९. चटकन - झपाझप, झरझर, त्वरीत, चटवदशी, झटपट 

२५०. चट्टा - व्रण, डाग, िण 

२५१. चप्पल - िहाणा, र्ोडा, पायताण, पायतण, पादत्राण 

२५२. चाक - चक्र 

२५३. चाकर - नोकर, सेिक, गडी, दास, गजलाम 

२५४. चाचणी - परीक्षा, तपासणी, पारख 

२५५. चाणाक्ष - हुशार, चतजर, धूतु, चलाख, चालाख 

२५६. चांदी - रूपे 

२५७. चांदणे - कौमजदी, ज्योत्सना, चंवद्रका 

२५८. वचमजकले - लहान, छोटे, सान 

२५९. वचळकांडी - वपचकारी, वचरकांडी, वचपनळी 

२६०. वचलट - डास, मशक, मिर 

२६१. वचिट - वचकट, िातड, चामट 
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२६२. वचळस - वकळस, वतटकारा, िीट, वतरस्कार 

२६३. वचल्लावपल्ली - मजलेबाळे, पोरे, कच्चीबच्ची, बालबच्ची 

२६४. चजटपजट - काळर्ी, तळमळ, खजरस्तजर, चडफड, हुरहुर 

२६५. चूर - गकु, मग्न, गजंग, तल्लीन 

२६६. चेहरा - चयाु, मजद्रा, तोडंािळा, रूप, मजख 

२६७. चेपणे - दाबणे, वपळणे, आिळणे 

२६८. चौकशी - विचारपूस 

२६९. चौचाल - लहरी, भटक्या, भणंग, स्विंदी 

२७०. चंगळ - मजबलक, विपजल, विपजलता, पजष्कळ 

२७१. चांगले - सजंदर, सभ्य, मनोहर 

२७२. वचंता - काळर्ी, वििंचना, वफकीर 

  

छ 

२७३. छंद - नाद, आिड, शोक 

२७४. छान - सजरेख, सजंदर, उत्तम 

२७५. छेदणे - कापणे, तोडणे, वचरणे, छाटणे 
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ज 

२७६. र्न - लोक, माणसे 

२७७. र्य - विर्य, यश, सफल, वसद्धी, यशस्वी 

२७८. र्ड - मंद, आळशी, मूखु 

२७९. र्रठ - िृद्ध, म्हातारा, र्ीणु 

२८०. र्लद - शीघ्र, लिकर, ताबडतोब, त्वरेने 

२८१. र्िळ - वतकट, नर्ीक, समीप, संवनध, सावनध्य 

२८२. र्हर - विष, विख, गर 

२८३. र्रब - दरारा, दहरात, िचक, धाक 

२८४. र्मीन - भू, भूमी, धरणी, भजई, धररत्री, धरा, धरती 

२८४. र्ल - नीर, पाणी, र्ीिन, अंबू, पय, सलील, तोय, उदक, िारी 

२८५. र्ागा - स्र्ळ, स्र्ान, वठकाण 

२८६. र्ाहीर - प्रवसद्ध, प्रगट, सिुश्रजत 

२८७. र्िाहीर - सोने, अलंकार, र्डर्िाहीर, रते्न, आभरण 

२८८. र्ाड - लठ्ठ, स्रू्ल, दांडगा, धष्टपजष्ट 
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२८९. र्ादू - इंद्रर्ाल, मंत्रतंत्र, मंत्रविद्या 

२९०. वर्द्द - हट्ट, आग्रह, दजराग्रह, हेका 

२९१. वर्णे - र्ीिन, आयजष्य, र्ीिीत, अस्स्तत्व 

२९२. वर्गर - वर्िलग, र्ीिश्चकंठश्च, प्यारा, वप्रय 

२९३. र्जना - प्राचीन, र्ीणु, पजरातन 

२९४. र्जलूम - अन्याय, छळ, र्बरदस्ती 

२९५. र्ोखीम - हमी, र्बाबदारी, धोका 

२९६. र्ोवतष्य - भविष्य, र्ातक, कजं डली, भाकीत 

  

झ 

२९७. झकपक - झगमग, चकाळी, चमक, झळक 

२९८. झपाझप - झटपट, लिकर, र्लद, झरझर 

२९९. झगडा - भांडण, िाद, तंटा, कलह, संघषु, 

३००. झजंर् झरणे - िाहणे, पाझरणे, वझरपणे 

३०१. झडती - तपासणी, तपास, शोध 

३०२. झरोका - गिाक्ष, र्ाळी, झरूका 
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३०३. झाड - िृक्ष, तरू, िनस्पती, द्रजम, झजडूप 

३०४. झीट - मजच््रछा, घेरी, भोिळ 

३०५. झजंबड - गदी, र्माि, दाटी 

३०६. झेंडा - वनशाण, पताका, ध्वर् 

३०७. झोप - वनद्रा, शयन, नीर् 

३०८. झोकणे - कलणे, िाकणे, झजकणे 

३०९. झंझािात - तजफान, िािटळ, िादळ 

  

ट 

३१०. टिटिीत - सतेर्, प्रफज स्ल्लत, तार्ा, तेर्स्वी 

३११. टणक - कणखर, मर्बूत, बळकट 

३१२. टकळी - िटिट, बडबड, रडारड 

३१३. टापू - प्रांत, प्रदेश, टप्पा 

३१४. टाहो - आक्रोश, हंबरडा 

३१५. टोलेगंर् - भव्य, अर्स्त्र, प्रचंड 

३१६. टंगळमंगळ - टाळाटाळ, वदरंगाई, हयगय 
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३१७. टाकाऊ - वनरुपयोगी, कज चकामी, गजणहीन, व्यरु् 

  

ठ 

३१८. ठग - लजच्चा, फसिा, लजटारु, भामटा 

३१९. ठळक - र्ाड, स्पष्ट, मोठा, भरीि 

३२०. ठाम - वनवश्चत, दृढ, वबनचूक, खवचत, वनविुिाद 

३२१. ठाि - तळ, बजड, खोली 

३२२. ठीक - बरोबर, उवचत, योग्य, सम्पकु 

३२३. ठेका - आिार्, ताल, ताळ 

३२४. ठेि - संचय, वनधी, साठा 

३२५. ठोसा - धपाटा, रपाटा, तडाखा 

  

ड 

३२६. डाकू - चोर, दरोडेखोर, लजटारू 

३२७. डोळा - नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष, चक्षज 

३२८. डोके - शीर, मस्तक, शीषु, कपाळ, मार्ा, मूधाु 
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३२९. डौल - वदमाख, ऐट, रुबाब 

  

ढ 

३३०. ढिळाढिळ - लजडबूड, उलाढाल, गोधंळ 

३३१. ढग - मेघ, घन, र्लन, अंबजद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद 

३३२. वढला - सैल, मऊ, अघळपघळ 

३३३. ढोर - गजरे, र्नािरे (गाय, बैल, मै्हस, रेडा, इ.) 

३३४. ढोगं - सोगं, पाखंड, लबाडी 

३३५. ढेकूण - मत्कज ण, खटमल 

  

त 

३३६. तलिार - खडग, समशेर 

३३६. तसिीर - छबी, प्रवतमा, वचत्र, तसिीर 

३३७. तपास - चौकशी, शोध, तलास, विचारपूस 

३३८. तफाित - फरक, अंतर 

३३९. तलाि - तटाक, तडाग, कासार 
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३४०. तर्हा - रीत, पद्धती, मागु 

३४१. तकिा - बळ, र्ोर, शक्ती, ताकद 

३४२. तकलादी - बनािट, नकली, तकलजबी 

३४३. तक्ता - नकाशा, कोष्टक 

३४४. तख्त - वसंहासन, आसन, गादी, तक्त 

३४५. तगडा - सशक्त, बळकट, वधप्पाड, धट्टाकट्टा 

३४६. तज्ञ - मावहतगार, र्ाणता, पंवडत, कज शल 

३४७. तड - शेिट, अखेर 

३४८. तड - अडचण, तंगी 

३४९. तडक - नेट, र्ोर, आिेग, िेग, गती 

३५०. तडर्ोड - समेट, सलोखा 

३५१. तडफ - उत्साह, चपलता, चलाखी 

३५२. तडा - भेग, चीर, फट 

३५३. तन - शरीर, देह, अंग, काया, तनू 

३५४. तृप्त - संतजष्ट, समाधानी, सजखी 

३५५. तृप्ती - समाधान, संतोष, प्रसन्नता, तोष 
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३५६. तृषा - तहान, तृष्णा, इिा 

३५७. तप - ध्यान, मनन, आचरण 

३५८. तरतूद - व्यिस्र्ा, वसद्धता, योर्ना 

३५९. तरबेर् - वनष्णात, कज शल, िाकबगार, पारंगत, वनपूण 

३६०. तंतज - धागा, दोरा, सूत, सूत्र 

३६१. तारू - नौका, नाि, र्हार्, गलबन 

३६२. तारीफ - िाहिा, स्तजती, प्रशंसा, िाखाणणी 

३६३. ताडा - मेळ, ताळा, र्जळणी 

३६४. तारांबळ - धांदल, घाई 

३६५. ताकीद - समर्, हुकूम, र्रब, र्बर, दरारा 

३६६. तारूण्य - यौिन, र्िानी, तरूणपणा 

३६७. तालेिार - श्रीमंत, धवनक 

३६८. वतरसट - त्रावसक, वचडखोर, तजसडा, वचडका 

३६९. वतरपीट - ते्रधा, धांदल, तारांबळ, घाई 

३७०. तीव्र - प्रखर, कडक, उग्र, भयंकर 

३७१. तोटा - नजकसान, हानी 
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३७२. तोडं - मजरि, िदन, आनन, तजंड 

३७३. तोरा - वदमाख, डौल, ऐट, निरा 

  

र्थ 

३७४. र्ट्टा - चेष्टा, मस्करी, विनोद 

३७५. रं्ड - शीत, शीतल, गार 

३७६. रं्डी - गारठा, गारिा 

३७७. र्िा - समदाय, र्माि, गदी, चमू 

३७८. र्क्क - आश्चयु, निल, विस्मय, अचंबा 

३७९. र्कणे - दमणे, भागणे, श्रमणे, वशणणे 

३८०. र्ांग - ठाि, पत्ता, माग, तळ 

३८१. र्ाट - डामडौल, शोभा, र्ाटमाट 

३८२. र्ाळा - ताट, पात्र, परात 

३८३. वर्टा - आखूड, अपजरा, अरंूद 

३८४. र्ीर - शांत, स्तब्ध, सौम्य, वनिांत 

३८५. रे्ट - सरळ, नीट, बरोबर, योग्य 
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३८६. र्ोर - मोठा, शे्रष्ठ, पूज्य 

३८७. र्ोडा - अल्प, वकंवचत, र्ोडका 

  

द 

३८८. दगड - धोडंा, वशळा, पाषाण, खडक, फत्तर, वशला 

३८९. दंड - काठी, सोटा, छडी, दंडा 

३९०. दृष्टी - नर्र, नदर, दृष्ट 

३९१. दावगना - आभूषण, अलंकार, आभरण 

३९२. दार - दरिार्ा, किाड, ताटी, िार 

३९३. दांत - दंत, रदन, विर् (दोनदा र्न्मलेला) 

३९४. दाट - घन, घट्ट, वनवबड, गदु 

३९५. वदिस - वदन, िार, िासर, अह 

३९६. वदिा - दीप, दीपक 

३९७. दजवनया - र्ग, पृथ्वी, इहलोक 

३९८. दजगु - वकल्ला, कोट, गढी 

३९९. दूध - दजग्ध, पर, क्षीर 
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४००. दजबळा - दजबुल, सामरु्थ्हीन, अशक्त 

४०१. दजदैि - दजभाुग्य 

४०२. दजदैिी - अभागी, दैिहीत, भाग्यहीत, दजभाुग्यशाली 

४०३. दज ः खी - कष्टी, स्खन्न, त्रस्त 

४०४. देऊळ - मंवदर, देिालय, देिघर, राऊळ 

४०५. देि - सजर, अमर, ईश्वर, भगिान, ईश, परमेश्वर, प्रभू, वनरु्र 

४०६. देखणी - सजंदर, रूपिती, सजरूप 

४०७. देह - शरीर, तनू, तन, काया, िपज 

४०८. दैन्य - हलाखी, गररबी, हीनपणा 

४०९. दैि - नशीब, भाग्य, प्रारब्ध, ललाट, तकदीर 

  

ध 

४१०. धनी - मालक, स्वामी, पती, हेतू 

४११. धन - संपत्ती, दौलत, द्रव्य, संपदा, पैसा, वित्त 

४१२. धवनक - श्रीमंत, सािकार, धनिान, धनाड्य 

४१३. धनजष्य - चाप, कोदंड, वतरकमठा, कमठा, धनू, कामजुक 
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४१४. धंदा - व्यापार, व्यिसाय, उद्योग, उदीम 

४१५. वधटाई - धैयु, वहम्मत, धीटपणा, धाडस 

४१६. धूळ - धजरळा, माती, रर्ः कण 

  

न 

४१७. नदी - सररता, तवटनी, र्लिावहनी, तरंवगणी 

४१८. नफा - फायदा 

४१९. नि - निीन, नूतन, निे 

४२०. निरा - पती, कांत, भताुर, धनी, िल्लम, नार् 

४२१. नमस्कार - िंदन, नमन, प्रवणपान, अवभिादन 

४२२. निीन - नूतन, नि 

४२३. नृप - रार्ा, भूप, भूपती, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, लोकपाल, प्रर्ापती 

४२५. नृत्य - नाच, नतुन 

४२६. नाचार - गरीब, कंगाल, दररद्री, लाचार 

४२७. नारू्क - कोमल, मजलायम, नरम 

४२८. नायक - नेता, पजढारी, अग्रणी, म्होरक्या 
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४२९. नारळ - श्रीफळ, नाररकेल 

४३०. नापास - अनजत्तीणु, अयशस्वी, अमान्य 

४३१. वनधाुर - वनश्चय, सातरी, विश्वास 

४३२. नाते - रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग 

४३३. वनकड - लकडा, तगादा, हव्यास 

४३४. वनखालस - स्पष्ट, साफ, वनवश्चत 

४३५. वनत्य - नेहमी, सतत, सदा, सदोवदत 

४३६. वनधन - मृतू्य, अंत, मरण 

४३७. वनपजण - वनष्णात, कज शल, प्रिीण 

४३८. वनवबड - दाट, गडद, घनदाट 

४३९. वनलार्रा - वनलुज्ज, बेशरम 

४४०. वनश्चय - वनधाुर, वनग्रह, दृढता 

४४१. वनमंत्रण - आमंत्रण, आितण, बोलािणे 

४४२. नजकसान - हानी, तोटा, खोट 

४४३. नौबत - नगारा, डंका, प्रवसद्धी, कीती 
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प 

४४५. पत्नी - भायाु, बायको, अधाांगी, कांता, दारा, र्ाया, कलम 

४४६. पक्षी - विहग, खग, विर्, विहंगम, पाखरू 

४४७. पगडा - िचुस्व, सत्ता, अवधकार 

४४८. पणती - वदिली, वदिलाणी 

४४९. पगार - िेतन, तनिा, मेहनताना 

४५०. पर्ारी - अंर्रूण, वबछाना, शेर्, शय्या 

४५१. पदिी - वबरूद, वकताब, कीती 

४५२. पद्धत - चाल, रीत, आचार, ररिार्, प्रघात 

४५३. परका - अपररवचत, अनोळखी 

४५४. परंतज - पण, वकंतज, वशिाय, लेकीन, लेवकन 

४५५. परमारु् - ब्रह्म, मोक्ष, ब्रह्मज्ञान 

४५६. पिुत - वगरी, अचल, शैल, नग, अद्री 

४५७. परिानगी - संमती, मान्यता 

४५८. पद - पाय, पाऊल, चरण, पाद 

४५९. पद - श्लोक, काव्य 



                                                 deeplyquote.com 

४६०. पराणी - आर, टोचणी 

४६१. पंर् - मागु, रस्ता, िाट, पर् 

४६२. पंक्ती - ओळ, रांग, पंगत 

४६३. पंडीत - वििान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ 

४६४. पृथ्वी - भू, धरती, भिनी, िसजंधरा, वक्षती, भूमी, मही 

४६५. पराक्रम - शौयु, विक्रम, प्रताप, बहादजरी 

४६६. पररश्रम - कष्ट, महेनत, श्रम 

४६७. प्रकाश - उरे्ड प्रताप - शौयु, पराक्रम, विक्रम, बहादजरी 

४६८. प्रबंध - व्यिस्र्ा, तर्िीर्, उपाययोर्ना 

४६९. प्रिीण - वनपजण, कज शल, हुशार, पटू, तरबेर्, वनष्णात, चतजर 

४७०. प्रिासी - िाटसरू, पांर्, पांर्स्र् 

४७१. प्रचीती - अनजभि, पडताळा, प्रत्यय, यात्री 

४७२. प्रबळ - बलिान, बलशाली, सामरु्थ्िान, शक्तीशाली, समरु् 

४७३. प्रचंड - विशाल, अर्स्त्र, अिाढव्य, विसृ्तत, महान 

४७५. प्रवसद्ध - प्रख्यात, विख्यात, नामांवकत, ख्यातनाम 

४७६. प्रशंसा - स्तजती, िाखाणणी, शाबासकी, िाहिा 
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४७७. पान - पणु, पत्र, पल्लि 

४७८. पाय - पद, चरण, पाद 

४७९. पािन - पवित्र, वनमुळ, शजद्ध, 

४८०. पाऊस - िषाुि, परु्न्य, िृष्टी 

४८१. पररतोवषक - बक्षीस, इनाम 

४८२. पात्र - लायक, योग्य, भांडे, ताट 

४८३. प्राण - र्ीि, आत्मा, श्वास 

४८४. प्रारब्ध - देि, नशीब 

४८५. प्रासाद - िाडा, महाल, रार्िाडा, रार्मंवदर, देऊळ 

४८६. पजरूष - नर, मनजष्य, मदु 

४८७. पजष्प - फूल, कज सूम, सजमन, सजम 

४८८. पे्रम - प्रीती, लोभ, अनजराग, ममता 

४८९. पोपट - राघज, शजक, कीर, रािा 

  

फ 

४९०. फट - भेग, चीर, तडा 
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४९१. फते्त - र्य, सरशी, यश, यशस्वी 

४९२. फरक - अंतर, भेद, तफाित, वभन्नता 

४९३. फर्ीत - लस्ज्जत, विरमलेले, ओशाळलेले 

४९४. फमाुन - हुकूम, आज्ञापत्र, रार्पत्र, सनद 

४९५. फडतूस - टाकाऊ, गचाळ, क्षजद्र 

४९६. फायदा - नफा, लाभ, वकफायत 

४९७. फणकार - सपाटा, आघात, प्रहार, तडाखा 

४९८. वफदा - रिूष, प्रसन्न, संतजष्ट 

४९९. फज लोरा - बहर, मोहोर 

५००. फज कट - वनररु्क, व्यरु्, फज का, मोफत 

५०१. फज शारकी - बढाई, शेरसी, आत्मस्तजती 

५०२. फूल - पजष्प, सजमन, कज सजम 

५०३. फैसला - वनकाल, वनणुय, वनिाडा 

५०४. फोल - वनररु्क, व्यरु्, ररकामे, पोकळ, वनष्फळ 

५०५. फोड - गळू, उठाणू, बेड 
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ब 

५०६. बळ - शक्ती, र्ोर, सामरु्थ्, ताकद, क्षमता 

५०७. बहाणा - सोगं, ढोगं, वमष 

५०८. बरोबर - सम, सारखा, समान, योग्य 

५०९. बरदास्त - आदरसत्कार, पाहुणचार, वनगा 

५१०. बर्रंग - हनजमान, पिनपजत्र, मारुती 

५११. बखर - बातमी, हकीकत, इवतहास, चररत्र 

५१२. बटीक - मोलकरीण, दासी, कज णबीण 

५१३. बडगा - सोहा, सोडगा, दंडजका 

५१४. बहादूर - िीर, शूर, धाडसी, धीट 

५१५. बरकत - भाग्य, सजदैि, लाभ 

५१६. बरखास्त - समाप्त, विसवरु्त, संपणे 

५१७. बाप - वपता, र्नक, र्न्मदाता, िडील, तात 

५१८. बाग - बगीचा, उद्यान, उपिन, िावटका 

५१९. बातमी - िाताु, संदेश, िृत्तांत, मर्कूर, हकीकत, िृत्त 

५२०. बालक - बाल, अभुक, मूल 
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५२१. बारीक - बारका, सूक्ष्म, लहान 

५२२. बाण - तीर, शर, सायक 

५२३. ब्राह्मण - विप्र, विर् 

५२४. बजटका - वगड्डा, आरिूड, डेंगू, ठें गणा, रसजर्ा 

५२५. ब्रह्मदेि - ब्रह्म, चतजरानन, कमलासन, प्रर्ापती, विरंची, विधी 

५२६. वबगर - िाचून, खेरीर्, वशिाय 

५२७. बेडूक - मंडूक, बेडकी, बॅबॉ 

५२८. वबकट - कठीण, अिघड, त्रासदायक 

५२९. बंड - अरार्क, गोधंळ, दंगा, गडबड 

५३०. बंदी - मज्जाि, मनाई, प्रवतबंध, आडकाठी 

५३१. बंधू - भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या, सहोदर 

५३२. बंदोबस्त - व्यिस्र्ा, तर्िीर्, प्रबंध 

५३३. ब्रह्म - सत्तत्व, र्गत्कारण, परब्रह्म 

  

भ 

५३४. भरभराट - उत्कषु, प्रगती, चलती, विकास 
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५३५. भस्म - राि, रक्षा, विभूती 

५३६. भक्कम - मर्बूत, बळकट, वटकाऊ 

५३७. भराभर - पटापट, झरझर, र्लद, शीघ्र 

५३८. भाऊ - बंधू, भ्राता 

५३९. भांडण - तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघषु 

५४०. भीती - घबराट, धास्ती, भय 

५४१. भजंगा - भ्रमर, मंूग, अली, मधजप, वमवलंद, मधजकर, बंभर 

५४२. भेद - फरक, अंतर, विभागणे, विभक्त 

  

म 

५४३. मर्ा - मौर्, गंमत, करमणूक 

५४४. मदत - साह्य, सहाय्य 

५४५. मन - मानस, वचत्त, अंतर, अंतः करण 

५४६. महती - महत्ति, र्ोरपणा, मोठेपणा 

५४७. महा - महान, मोठा 

५४८. मवहना - मास 
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५४९. मगर - सजसर, नक्र 

५५०. मि - मासा, मत्स्य, मीन 

५५१. मंगल - शजभ, पवित्र 

५५२. मंरू्र - कबूल, संमत, मान्य, पसंत 

५५३. माकड - िानर, मकुट, कवप, शाखामृग 

५५४. माणूस - मनजष्य, मनजर्, मानि, नर 

५५५. मान्य - मंरू्र, कबजल, संमत 

५५६. माया - दया, कृपा, मायाळू, करूणा 

५५७. वमत्र - दोस्त, सिंगडी, सार्ीदार, सोबती, से्नही, सखा 

५५८. मजलगा - पजत्र, सजत, तनय, तनजर्, आत्मर्, नंदन 

५५९. मजलगी - कला, सजता, तनया, नंवदनी, दजवहता, तनजर्ा 

५६०. मेळ - संयोग, संगम, मीलन, वमलाफ 

५६१. मोर - मयजर 

५६२. मोसम - हंगाम, ऋतज, समय 

५६३. मेंदू - मगर्, बजद्धी, अक्कल 
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य 

५६४. यश - र्य, विर्य, सजदैि 

५६५. यत्न - प्रयत्न, खटपट, उद्योग, पररश्रम 

५६६. यज्ञ - याग, मख, होम, धमुकृत्य 

५६७. यान - र्ात, िणु, भेद, िगु 

५६८. यहसान - कृपा, उपकार 

५६९. याद - स्मरण, आठिण, स्मरणारु् 

५७०. यातना - कष्ट, हाल, अपेष्टा 

५७१. यजद्ध - लढाई, संगर, झजंर्, संग्राम, समर, रण 

५७२. योध - िीर, लढिय्या, योद्धा 

५७३. योग्य - लायक, रास्त, अनजरूप, उवचत 

  

र 

५७४. रस्ता - मागु, िाट, पर् 

५७५. रक्षण - बचाि, संरक्षण 

५७६. रर्क - धोबी, परीट 
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५७७. रर्ा - परिानगी, अनजमती, सम्मती 

५७८. राग - क्रोध, ते्वष, कोप, संताप, रोष, क्षोभ 

५७९. रात्र - रर्नी, यावमनी, वनशा, तवमस्रा, रात 

५८०. रागीट - संतापी, कोवपष्ट, क्रोधी, तमासी 

५८१. राक्षस - असजर, दैत्य, दानि 

५८२. रम्य - सजंदर, सजरेख, रमणीय, मनोहर 

५८३. रीण - करु्, ऋण 

५८४. रौनक - सौदंयु, शोभा 

  

ल 

५८५. लता - िेल, िल्लरी, लवतका, िेली 

५८६. लघू - हलका, लहान, हस्व, क्षजल्लक, क्षजद्र 

५८७. लज्जत - रूची, स्वाद, गोडी, खजमारी 

५८८. लाचार - अगवतक, दीन, वनरूपाय 

५८९. लिण - मीठ, क्षार, रिार, खारट 

५९०. लक्ष्मी - संपत्ती, िैभि, उत्कषु, श्री, रमा, इंवदरा, कमला, पदमा 



                                                 deeplyquote.com 

  

व 

५९१. िखार - कोठार, गोदाम 

५९२. िकील - प्रवतवनधी, मजखत्यार 

५९३. िय - उमर, िषु, साल 

५९४. िदी - वनरोप, बातमी, (लष्करी), पोषाख 

५९५. िस्त्र - िसन, अंबर, पट, कपडा, कापड 

५९६. िाघ - व्याघ्र, शादजुल 

५९७. िारा - िायू, िात, अवनल, मरूत, पिन, समीर, समीरण 

५९८. िास - गंध, सजगंध, पररमल, पररमळ, सजिास 

५९९. िास - सजगािा, खूण 

६००. िास्ति - खरे, प्रत्यक्ष, यर्ारु्, सत्य 

६०१. िाळू - रेती, रर्, कंकर 

६०२. िास्तपजस्त - चौकशी, विचारणा, विचारपूस 

६०३. विघ्न - संकट, अडचण, प्रवतबंध, आपत्ती 

६०४. विपजल - पजष्कळ, सूप, भरपूर 
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६०५. विशाल - मोठे, प्रचंड, विसृ्तत 

६०६. विकल्प - भेद, संशय, भ्रम 

६०७. विषू्ण - श्रीपती, केशि, अच्यजत, नारायण, रमापती, रमेश, माधि, पद्मनाभ, पीतांबर 

६०८. विहार - खेळणे, क्रीडा, सहल 

६०९. विषाद - खेद, दज ः ख, वनरूत्साह, वनराशा 

६१०. विर्ोड - विसंगत, विशोवभत, बेडौल 

६११. विडंबन - उपहास, फवर्ती, टिाळी 

६१२. विधं्वस - नाश, मोडतोड, संहार, नष्ट 

६१३. विश्वास - भरिसा, खात्री, इमान 

६१४. विनंती - प्रारु्ना, विनिणी, आरु्ि 

६१५. विस्तीणु - विशाल, विसृ्तत, अफाट 

६१६. िीर् - विद्यजत, विद्यजल्लता, चपला, चंचला, तवडत, वबर्ली, सौदावमनी 

६१७. िेडा - खजळा, मूखु 

६१८. िेष - पोषाख, पेहराि, कपडे 

६१९. िेदना - यातना, कळ, दज ः ख, व्यर्ा, शूळ, के्लश, पीडा 

६२०. िैभि - ऐश्वयु, श्रीमंती, र्ाटमाट 
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६२१. व्याधी - रोग, आर्ार, संकट, आपत्ती, पीडा 

६२२. िृद्धत्व - म्हातारपण, िाधुक्य 

६२३. व्यिस्र्ा - तयारी, योर्ना, प्रबंध, तर्िीर् 

  

श 

६२४. शक - शंका, संशय, संदेह 

६२५. शस्त्र - हत्यार, आयजध 

६२६. शंकर - महेश, महादेि, वशि, सांब, उमाकांत 

६२७. शतू्र - अरर, ररपू, दजश्मन, िैरी 

६२८. शहर - पूर, पजरी, नगर 

६२९. शासन - सरकार, राज्यकारभार, राज्यसंस्र्ा 

६३०. शरम - लार्, लज्जा 

६३१. शयुत - स्पधाु, चढाओढ 

६३२. शागीदु - वशष्य, विद्यार्ी, चेला, अनजयायी 

६३३. वशकस्त - प्रयत्न, कमाल, पराकाष्टी 

६३४. वशकस्त - परार्ीत, पराभूत 
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६३५. वशक्षा - शासन, दंड, मार, सर्ा 

६३६. शेसी - प्रौढी, बढाई, फज शारकी, ऐट 

६३७. शेतकरी - कृष, कृषीक, कृषीिल, वकसान 

६३८. शेष - अनंत, िासजकी 

६३९. श्लोक - पद्य, कविता 

  

श्र 

६४०. श्रद्धा - वनष्ठा, आदर, विश्वास 

६४१. शे्रष्ठ - उत्तम, उतृ्कष्ट 

६४२. श्रांत - दमलेला, र्कलेला, कंटाळलेला, कष्टी 

  

स 

६४३. सकल - समस्त, सिु, अस्खल 

६४४. संगत - सार्, सोबत, सहिास 

६४५. संग्राम - यजद्ध, समर, संगर, लढाई 

६४६. संशय - शंका, संदेह, िहमा, िहीम 
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६४७. संमती - अनजमती, मान्यता, सहमत, होकार, रूकार 

६४८. संपकु - संबंध, सहिास, संसगु 

६४९. सतत - नेहमी, सदा, सिुदा, वनरंतर, अविश्रांत 

६५०. संग्रह - साठा, वनधी, संचय 

६५१. संपत्ती - धन, वित्त, संपदा, दौलत 

६५२. समस्त - सकल, सिु, संपूणु, सगळे 

६५३. सत्कार - मान सन्मान, मानमरातब, आदरसत्कार 

६५४. सशक्त - बलिान, नवलष्ठ 

६५५. सरदार - उमराि, मानकरी, खिास 

६५६. समीप - र्िळ, वनकट, नर्ीक 

६५७. समजद्र - सागर, दयाु, वसंधू, रत्नाकर, अंबजधी, र्लधी, नीरराशी, पयोधी, अणुि, उदधी 

६५८. संहार - नाश, विधं्वस, विनाश, सिुनाश 

६५९. सहयाद्री - सह्यपिुत, सह्याचल, सह्यवगरी, सह्य 

६६०. सफर - प्रिास, यात्रा 

६६१. सराई - हंगाम, सजगी 

६६२. सकल - समस्त, सिु, अविल, वनस्खल 
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६६३. सािध - र्ागरूक, दक्ष, सािधान 

६६४. साच - खरा, खरोखर, खराखजरा 

६६५. साहस - धाडस, धाररष्ट 

६६६. सामील- समाविष्ट, अंतभुूत, प्रविष्ट 

६६७. स्नान - आंधोळ, न्हाण, नहाण 

६६७. स्वागत - आदरसत्कार, आदरावतर्थ् 

६६८. वसंह - मृगेश, िनरार्, केसरी, मृगेंद्र, मृगरार्, पंचानन 

६६९. सीता - र्ानकी, िैदेही 

६७०. सीमा - हद्द, मयाुदा 

६७१. स्त्री - अबला, मवहला, िवनता, ललना, नारी, भायाु 

६७२. सजगंध - सजिास, पररमल 

६७३. सजिावसनी - सौभाग्यिती, सिाष्ण, सजहाशीण 

६७४. सजरेख - सजंदर, रम्य, मनोहर, रमणीय, लवलत 

६७५. सूयु - रवि, भास्कर, वमत्र, भानू, वदनकर, आवदत्य, सविता, अकु, वदनमणी 

६७६. सेनापती - सेनानी, सेनानायक 

६७७. सेिा - चाकरी, नोकरी 
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६७८. से्नह - मैत्री, वमत्रत्व, पे्रम 

६७९. से्वत - पूल, सेतू, सांकि 

६८०. सैवनक - वशपाई, र्िान 

६८१. सैन्य - फौर्, लष्कर, सेना, कटक, चमू 

६८२. सोने - सजिणु, कनक, कांचन, हेम, वहरण्य 

६८३. सोमट - कोमट, कोबंट 

६८४. सोबत - संगत, मैत्री 

६८५. सोबती - सिंगडी, वमत्र, से्नही 

६८६. सौख्य - सजरि, समाधान 

६८७. साकयु - सजलभता, सजकरपणा, सजकरता 

६८८. सौदा - व्यापार, व्यिहार, देिघेि 

  

ह 

६८९. हक - अवधकार, मालकी, िारसा 

६९०. हत्ती - गर्, कजं र्र, हस्ती, सारंग, िारण, नाग 

६९१. हररण - मृग, सारंग, कज रंग, काळिीट 
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६९२. हत्या - िध, खून, वहंसा 

६९३. हयगय - हेळसांड, दजलुक्ष, वढलाई, वदरंगाई 

६९४. हरळी - आरोळी, हाक, हाळी 

६९५. हळ्यास - हाि, तीव्र इिा 

६९६. हषु - आनंद, मोद, आमोद, उल्हास 

६९७. हृदय - अंतर, अंतः करण, मन 

६९८. हात - कर, हस्त, पावण, भजर्, बाहू 

६९९. वहकमत - यजक्ती, चातजयु, मसलत, कािा 

७००. हुरुप - उत्साह, हुशारी, र्ोम 

७०१. हुरहुर - रूखरूख, वचंता, काळर्ी, चजटपजट 

७०२. हेळसांड - सजस्ती, वदरंगाई, अळंटलं 

७०३. हैबन - दहशत, दरारा, धास्ती 

७०४. होडी - नाि, नौका, तर, तरी 

  

क्ष 

७०५. क्षय - नाश, हास, झीर् 
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७०६. क्षजद्र - क्षजल्लक, उणेपणा, हलके 

७०७. क्षोद - पूड, चूणु, भजकटी 

  

ज्ञ 

७०८. ज्ञान - बजद्धी, विद्या 

७०९. ज्ञाता - सजज्ञ, शहाणा, र्ाणकार, वििान 
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