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मराठी भाषतेील वाक्प्रचार व त्याच ेअर्थ 

• अंग चोरणे- फारच र्ोडे काम करणे. 

• अंगाची लाही लाही होणे-अततशय संताप येणे. 

• अंगात वीज संचारणे- अचानक बळ येणे. 

• अंगवळणी पडणे- सवय होणे. 

• उर भरून येणे- गदगदनू येणे. 

• कपाळ फुटणे- ददुैव ओढवणे. 

• कपाळमोक्ष होणे- मृत्यू येणे, अचानक येणाऱ्या संकटाने 

उध्वस्त होणे. 

• कपाळाला हात लावणे- हताश होणे, तनराश होणे. 

• काढता पाय घेणे- तवरोधी पररतस्र्ती पाहून तनघून जाणे . 

• कानउघाडणी करणे- चुकीबद्दल कडक शब्दात बोलणे. 

• कान उपटणे- कडक शब्दात समजावणे. 

• कान टोचणे- खरमरीत शब्दात चूक लक्षात आणून देणे. 

• कान तनवणे- ऐकुन समाधान करणे. 

• कान फंुकणे- चुगली/ चहाडी करणे. 

• कानाने हलका असणे- कशावरही पटकन तवश्वास ठेवणे. 

• कानामागे टाकणे- दलुथक्ष करणे. 

• कानाला खडा लावणे- एखाद्या गोष्टीच्या अनुभवावरून 

ती ठरवून टाळणे. 

• कानावर हात ठेवणे- नाकबूल करणे. 

• कानीकपाळी ओरडणे- एक सारखे बजावून सांगणे. 

• कानावर घालणे- लक्षात आणून देणे. 

• कानोसा घेणे- अंदाज ककंवा चाहूल घेणे. 

• केसाने गळा कापणे- घात करणे. 

• कंठ दाटून येणे- गतहवरून येणे. 

• कंठस्नान घालने- तशरच्छेद करणे. 

• कंठाशी राण येणे- खूप कासावीस होणे. 

• कंबर कसणे- तजद्दीने तयार होणे. 

• कंबर खचणे- धीर सुटणे. 

• खांद्याला खांदा तभडवने- सहकायथ व एकजुटीने काम 

करणे. 

• गळा काढणे- मोठ्याने रडणे. 

• गळा गुंतणे- अडचणीत सापडणे. 

• गळ्यात गळा घालणे- खूप मतै्री करणे. 

• गळ्यातला ताईत होणे- अत्यंत आवडता होणे. 

• गळ्यापयंत बुडणे- कजथबाजारी होणे, डबघाईला येण.े 

• चेहरा खुलने- आनंददत होणे. 

• चेहरा पडणे- लाज वाटणे, खजील होणे. 

• छाती दडपणे- घाबरून जाणे. 

• तजभेला हाड नसणे- वाटेल ते बोलणे. 

• जीव की राण असणे- अत्यंत तरय असणे.  

• डोक्प्यावर खापर फोडणे- तनदोष माणसावर दोष टाकणे. 

• डोक्प्यावर बसवणे- फाजील लाड करणे. 

• डोळा असणे- नजर/पाळत ठेवणे. 

• डोळा लागणे- झोप येण.े 

• डोळे उघडणे-अनुभवाने सावध होणे. 

• डोळेझाक करणे- दलुथक्ष करणे. 

• डोळे तनवणे- समाधान होणे. 

• डोळे पांढरे होणे- धक्कादायक रसंग तनमाथण होणे. 

• डोळ्यात अंजन घालणे- चूक स्पष्टपणे लक्षात आणून देणे. 

• डोळ्यात खुपणे- मत्सर करणे. 

• डोळ्यात धूळ फेकणे- खोटेनाटे सांगून फसवणे. 

• डोळ्याला डोळा न लागणे- झोप न येणे. 

• डोळ्याचे पारणे दफटणे- समाधान होण े ककंवा पाहून 

आनंददत होणे. 

• डोळे तवस्फारणे- आश्चयाथने पाहणे. 

• डोळ्यातून र्ेंब न काढणे- मोठा आघात होऊनही न रडणे. 

• तळपायाची आग मस्तकात जाणे- अततशय संतापने. 
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• तोंड काळे करणे- कायमचे तनघून जाणे. 

• तोंडघशी पडणे- तवश्वास घात होणे / अडचणीत येणे. 

• तोंडचे पाणी पळणे- अततशय घाबरणे. 

• तोंड देणे- सामना करण े

• तोंड दफरवणे- नाराजी व्यक्त करणे. 

• तोंड भरून बोलणे- मनाचे समाधान होईपयंत बोलणे. 

• तोंड वेंगाडणे- याचना करणे. 

• तोंड सांभाळून बोलणे- जपून बोलणे. 

• तोंड सुख घेणे- दोष देताना वाटेल तसे बोलणे. 

• तोंडाची वाफ दवडणे- वायफळ बडबड करणे. 

• तोंडात बोट घालणे- आश्चयथचदकत होणे. 

• तोंडात शेण घालणे- पराकोटीची ननंदा करणे. 

• तोंडाला कुलूप घालणे- गप्प बसण.े 

• तोंडाला तोंड देणे- भांडणे. 

• तोंडाला पाणी सुटणे- हाव तनमाथण होणे. 

• दात ओठ खाणे- चीड व्यक्त करणे. 

• दात धरणे- सूड घेण्याची भावना बाळगणे. 

• दात तवचकणे- तनलथज्जपणे असणे. 

• दाताच्या कण्या करणे- वारंवार तवनंती करणे. 

• दाती तृण धरणे- शरण जाणे. 

• नजर चुकवणे- न ददसेल अशी हालचाल करणे.  

• नवल वाटणे- आश्चयथ वाटणे, चदकत होणे. 

• नाक उडवणे- र्ट्टा, उपास करणे  

• नाक कापणे- र्ट्टा उपहास करणे 

• नाक खुपसणे- नको त्या गोष्टीत उगाच सहभाग घेण े

• नाक घासणे- लाचार होऊन माफी मागणे. 

• नाक मुरडणे- नापसंती दाखवणे, उपहास करणे 

 

 

• नाकाने कांदे सोलने- जास्तीचे शहाणपण दाखवण े

• नाकी नऊ येणे- फार दमण े

• पदरात घेणे- स्वीकारण े

• पदरात घालने- चूक पटवून देणे 

• पाठ र्ोपटने- शाबासकी देणे, कौतुक करणे 

• पाठीशी घालणे- संरक्षण देण े

• पाठ दाखवणे- समोरून पळून जाणे 

• पाठ पुरवणे- सारखे मागे लागण े

• पाठबळ असणे- आधार असण े

• पाठीला पोट लागणे- उपाशी रातहल्याने हाडकुळा होणे 

• पाठ न सोडणे- एखाद्या गोष्टीचा तपच्चा पुरवण े

• पाढा वाचणे- सतवस्तर सांगण े

• पाणी दाखवणे- सामर्थयथ दाखवण े

• पाणी पडणे- वाया जाणे, नष्ट होणे 

• पाणी मुरणे- कपटाने काहीतरी लपवून ठेवण े

• पाणी पाजणे- पराभव करणे 

• पाणी सोडणे- अशा सोडण े

• पाय काढणे- तवरोधी पररतस्र्ती लक्षात घेऊन तनघून 

जाणे 

• पाय घसरणे- तोल जाणे, मोहात फसणे 

• पायबंद घालने- आळा घालण े

• पाय मोकळे करणे- दफरायला जाणे 

• स्वतःच्या पायावर उभे राहणे- स्वतंत्र ककंवा स्वावलंबी 

होणे 

• पोटात कावळे कोकळणे- खूप भूक लागणे 

• पोटात ठेवणे- गुतपत सांभाळून ठेवणे 

• पोटात तशरणे- मोठ्या चातुयाथने तवश्वास संपादन करणे 

• पोटाला तचमटा घेणे- अत्यंत काटकसरीने राहणे 

• पोटावर पाय देणे- रोजंदारी बंद करणे 

• पोटाशी धरणे- माया करणे, कुशीत घेणे 

• राणापेक्षा जपणे- स्वतःच्या तजवापेक्षा एखादी गोष्ट 

सांभाळणे 

• बोटावर नाचवणे- हवे तसे खेळवण े

• मनात अढी धरणे- एखाद्यातवषयी मनात राग तनमाथण 

होणे 

• मांडीवर घेणे- दत्तक घेणे 
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• मुठीत असणे- ताब्यात असण े

• रक्त आटवणे- अतीकष्ट करणे 

• रक्ताचे पाणी करणे- अततश्रम करणे 

• हाडांची काडे करणे- अततकष्ट करणे 

• हाड ेतखळतखळी करणे- भरपूर चोप देणे 

• हात आखडणे- देण्याची क्षमता असतानाही कमी देणे 

• हातघाईवर येणे- मारमारीची पाळी तनमाथण करणे 

• हातचा मळ असणे- एखादी गोष्ट सहज करता येणे 

• हात झटकणे- नामातनराळा होणे 

• पाणी पाजणे- पराभव करणे 

• पाणी सोडणे- अशा सोडण े

•  भान हरपणे -गुंगुन जाणेेे ककंवा तल्लीन होणे 

• तभतीने र्रर्र कापणे -खुप घाबरण े

• भंडावून सोडणे -सतावून सोडणे  

• मरणाला तमठी मारणे- स्वतःहून मरण स्वीकारणे  

• माशी नशंकणे -कामात तवघ्न यणे े

• माशा मारणे- तवणकामाचा वेळ वाया घालवण े

• माग काढणे- शोध घणेे मागावर असणे शोधत असणे  

• पाळतीवर असणे- तनगा  ठेवून असण े

• मात करणे -तवजय तमळवणे  

• मात्रा न चालणे -  इलाज न चालण े

• मूग तगळणे -दलुथक्ष करून गप्प बसण े
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