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ბეჟიტური ენის ლექსიკოლოგიურ-ლექსიკოგრაფიული 

ნაშრომებისა და არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის 

კრიტიკული ანალიზი 

 

 

ყველაზე ადრეული ცნობები დიდოელთა შესახებ, რომელშიც, როგორც ჩანს, ერთიანდე-

ბოდნენ ბეჟიტელები (resp. ჰუნზიბელები), ახალი წელთაღრიცხვის გარიჟრაჟიდან რომა-

ულსა და ბერძნულ წყაროებში მოგვეპოვება. კერძოდ, I ს.-ში მათ დიდური (Diduri) სახელ-

წოდებით იხსენიებს რომაელი მწერალი პლინიუს უფროსი, ხოლო II ს.-ში – ბერძენი ას-

ტრონომი კ. პტოლემე, რომელიც იგივე ეთნონიმს დიდუროი (Diduroi) ფორმით წარმო-

გვიდგენს [იმნაიშვილი 1963 : V; ხალილოვი 1995 : 14...]. 

თავდაპირველად ბეჟიტური (კაპუჭური) ენის ჩვენამდე მოღწეულ დოკუმენტურ მასალას 

ვხვდებით ს. პალასის ცნობილ ნაშრომში [პალასი I, 1787; II, 1789]. რუსულ გრაფიკას, რომ-

ლითაც ჩაწერილია საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტის მასალა, ბევრი ნაკლი აქვს. ეს უფრო 

თვალშისაცემია მაშინ, როცა საქმე ეხება სპეციფიკურ (ლატერალურ, აბრუპტიულ...) ფო-

ნემათა ტრანსკრიფციას. კერძოდ, ტრანსკრიფციისა და ტრანსლიტერაციის აღრევა ხდება, 

როცა ს. პალასი ტ -ს ნაცვლად იყენებს ტლ-ს, -ს ნაცვლად – ტ ლ-ს, ლ՛-ს ნაცვლად 

ტლ/ტ ელ-ს და ა. შ. არაიშვიათად ფარინგალური აფრიკატები ჴ, ყ გადმოცემულია ქ ველა-

რული ფშვინვიერით (არის ქონა, უნდა იყოს ყონა...). ზემომოყვანილი შეცდომები დაშვე-

ბულია იმის გამო, რომ რუსული გრაფიკა კავკასიურ ენათა ფონემების თავისებურებათა 

გადმოსაცემად უვარგისია, თუ მას დამატებითი დიაკრიტიკული ნიშნები არ დაემატა. აქე-

დან გამომდინარე, ზემოხსენებულ ლექსიკონში მოყვანილ ლინგვისტურ მასალას, რო-

გორც გ. მადიევა შენიშნავს, „ამჟამად მხოლდ ისტორიული ინტერესი ახლავს“ [მადიევა 

1965 : 6]. 

ს. პალასის ანალოგიურად, აკად. ი. გიულდენშტეტს, რომელსაც ჰუნზიბური დიალექტი, 

საკუთრივ დიდოურთან ერთად, დამოუკიდებელ ენად მიაჩნია, მოეპოვება ძალზე მწირი 

ცნობები და სალექსიკონო მასალა [გიულდენშტედტი 1787 : 490-491]. ი. გიულდენშტედტი 

იყენებდა ლათინურ და გუთურ გრაფიკას, რაც ერთგვარად ხელს უწყობდა შეცდომების 

დაშვებასაც, ვინაიდან იბერიულ-კავკასიურ ენათა სპეციფიკური ფონემების გადმოსაცე-

მად უკმარი იყო. მიუხედავად ამისა, როგორც აკად. არნ. ჩიქობავა აღნიშნავს: „გასაკვირი 

ასეთი შეცდომები კი არ არის, არამედ ის, მეტი უზუსტობა არ დასტურდება...“ [ჩიქობავა 

1965 : 111]. 

ი. კლაპროთს 1814 წელს დასტამბულ „მოგზაურობის“ დანართში მოცემული აქვს 111 დი-
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დოურ-ჰუნზიბური სიტყვა, რომელშიც უზუსტობებია დაშვებული. მასვე ჩაუწერია 30-

მდე ბეჟიტური (კაპუჭური) რაოდენობითი რიცხვითი სახელი და 16 სიტყვა, რომელთაგან 

ბევრი მცდარად არის ფიქსირებული [კლაპროთი 1814 : 72-158]. 

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა მეცნიერულ კვლევაში მკვიდრი საძირკვლის ჩამყრელ პ. 

უსლარს მოეპოვება მისთვის ჩვეული ზედმიწევნითი სიზუსტით ჩაწერილი და სათანადო 

დიდოურ მასალასთან შედარებული ასამდე ბეჟიტური რაოდენობითი რიცხვითი სახელი 

[უსლარი 1889 : 21; იხ. ბოკარევი 1959 : 7]. 

რ. ერკერტს ჩაუწერია ბეჟიტური (ავტორის ტერმინოლოგიით, კაპუჭური) ენის 183 ფრაზა, 

რომლებიც შეუდარებია ხვარშიულ და დიდოურ ენათა სათანადო მონაცემებისათვის. 

გარდა ამისა, რ. ერკერტს ამავე ნაშრომში მოუცია მოკლე გრამატიკული ცნობები და რამ-

დენიმე ფრაზა ჰუნზიბურ დიალექტზე. აქვე გამოთქმულია არსებითად მართებული მო-

საზრება ბეჟიტური ენის ენობრივი კუთვნილების შესახებ [ერკერტი 1995 : 218-221]. უნდა 

აღინიშნოს, რომ სტანდარტულ შესიტყვებებსა და წინადადებებში მრავლად შეინიშნება 

ტრანსკრიფციული უზუსტობანი თუ ფაქტობრივი შეცდომები, რაც კრიტიკულ მიდგომას 

იმსახურებს [იხ. ბოკარევი 1959: 7-9]. 

მთის კავკასიურ ენათა ცნობილი მკვლევარი ა. დირი ბეჟიტურ ენას რამდენიმე შრომაში 

ეხება [1906 : 170-179; 1909 : 79-85; 1928 : 79-85]. დასახელებულ ნაშრომებში წარმოდგენილი 

ლექსიკური მასალა მეტად მწირია, ხოლო გრამატიკული მიმოხილვა – მოკლე და ზოგადი 

[დაწვრ. იხ. მადიევა 1965 : 8-10]. ლექსიკოლოგიური თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იპყრობს მისი „მასალები ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენათა და კილოთა შე-

სასწავლად“, რომელშიც წარმოდგენილია 207 სიტყვა და 44 ფრაზა. ა. დირმა ჰუნზიბურ 

დიალექტს გვერდი აუარა, თუმცა ეს ენობრივი ერთეული – ბეჟიტურ-ჰუნზიბური (resp. 

ბეჟიტურ-ჰუნზალური) – დიდოური ჯგუფის ერთ-ერთ ენად მიიჩნია [დირი 1909 : 1, 11]. 

აღსანიშნავია, რომ „მასალებში...“ დაშვებულია იმავე ხასიათის ფონეტიკური შეცდომები, 

რაც ს. პალასსა და რ. ერკერტთან შეინიშნებოდა. მიუხედავად სხვადასხვაგვარი უზუსტო-

ბებისა და ლაფსუსებისა, ა. დირის ნაშრომები და ამ ნაშრომებში ციტირებული საკუთრივ 

ბეჟიტური დიალექტის მონაცემები, სიზუსტის კუთხით, უთუოდ წინგადადგმული ნაბი-

ჯია [იხ. ლომთაძე 1996 : 19-20]. 

წინამორბედ მკვლევართაგან ბეჟიტური ენის ლექსიკურ და გრამატიკულ მონაცემებს თა-

ვის ფუძემდებლურ მონოგრაფიაში ხშირად იმოწმებს ივ. ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი 

1937; 1990 : 358-360, 519-521...]. 

დიდოური ენის რიცხვითი სახელების ანალიზისას ი. მეგრელიძე ბეჟიტური ენის რიცხ-

ვით სახელებსაც განიხილავს [მეგრელიძე 1940 : 129-156]. 
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ზოგადად, დიდოურ ენათა, კონკრეტულად კი, ბეჟიტური ენის ორივე დიალექტის შესწავ-

ლა და მეცნიერული დამუშავება დაკავშირებულია ე. ბოკარევისა და ე. ლომთაძის სახე-

ლებთან, რომლებიც ΧΧ ს.-ის 30-იანი წლებიდან ათეული წლების განმავლობაში იკვლევ-

დნენ ამ ენას. 

ე. ბოკარევს, როგორც მისი ერთ-ერთი მონოგრაფიის შესავლიდან ირკვევა, დიდოურ ენა-

თა შესწავლისთვის ხელი მიუყვია 1932 წელს, ხოლო 1933 წელს ი. მეგრელიძესა და შ. მი-

ქაილოვთან ერთად მონაწილეობა მიუღია ლინგვისტურ ექსპედიციაში, რომლის დროსაც 

ჰინუხურ, ბეჟიტურ და ჰუნზიბურ ენებზე იწერდა ფოლკლორულ ტექსტებსა და ფრაზებს 

[ბოკარევი 1959 : 12]. ე. ბოკარევმა ხანგრძლივი კვლევა-ძიების შედეგები 1959 წელს შემა-

ჯამებელი მონოგრაფიის სახით გამოაქვეყნა, რომელშიც, ლექსიკოლოგიის თვალსაზრი-

სით, ბევრი რამ არის საყურადღებო. კერძოდ, ამ ნაშრომს თან ერთვის დიდოურ (ცეზიურ) 

ენათა საერთო ლექსიკური და გრამატიკული ფონდი, რომელშიც უპირატესად წარმოდგე-

ნილია საერთო-დიდოური წარმომავლობის დარგობრივი და სხვა სახის ლექსიკა. მიუხე-

დავად ცალკეული შეცდომებისა, ენობრივი ლაფსუსებისა და დიალექტური მასალის სიმ-

ცირისა, დასახელებული მონოგრაფია მრავალმხრივ არის საყურადღებო და ამ ენათა 

მკვლევრები მას გვერდს ვერ აუვლიან. 

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ე. ბოკარევის ლექსიკოლოგიური მოღვაწეობა, რაც ნათლად 

წარმოჩნდა მის მიერ შეკრებილი და მასალების სახით გამოქვეყნებული ჰუნზიბური ლექ-

სიკის დამუშავებაში [ბოკარევი 1961 : 147-182]. 

ე. ბოკარევის ჰუნზიბური ენის მასალები ლექსიკონის სახით ანბანთრიგზეა გაწყობილი, 

ერთვის რუსულ-ჰუნზიბური საძიებელი და ეტიმოლოგიური ძიების ელემენტებსაც შეი-

ცავს. სახელდობრ, ნასესხები ლექსიკის წარმომავლობა არაიშვიათად მითითებულია, მაგ.: 

დუნიჲა (дунья – სირბილის ნიშნის ნაცვლად ი უნდა) „სამყარო“, „ქვეყანა“ (ხუნძ. < არაბ.), 

ბოჭკა (бочIкIа) „კასრი“ (ქართ. < რუს. ) და ა. შ. 

მიუხედავად ცალკეული უზუსტობებისა (არის ენიჩკა, უნდა იყოს ჷ ნიჩკა, არის კიმალეს, 

უნდა იყოს კიმალის...), ბეჟიტური სალექსიკონო მასალები როგორც სიუხვით, ისე ხარის-

ხობრივად ისეთ დონეზე დგას, როგორიც მანამდე არავის მოუცია. 

დიდოურ ენათა მეცნიერული შესწავლის საქმეში განუზომელია ქართველი ლინგვისტე-

ბის – ე. ლომთაძის, დ. იმნაიშვილისა და ტ. გუდავას – წვლილი. ე. ლომთაძემ მოყოლებუ-

ლი ΧΧ ს.-ის 40-იანი წლებიდან ΧΧI ს.-ის დასაწყისამდე კოლოსალური შრომა გასწია დი-

დოურ ენათა დამუშავებაში. მის განზოგადებული სახისა თუ კონკრეტული საკითხებისა-

დმი მიძღვნილ გამოკვლევებში ყურადღებას იქცევს, სხვა მონათესავე ენებთან ერთად, ბე-

ჟიტური (resp. ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის როგორც აღწერითი, ისე ისტორიულ-შედარე-
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ბითი ანალიზი. ათეული წლების მანძილზე მოპოვებულმა დიდოურ ენათა დიალექტუ-

რად დიფერენცირებულმა მასალამ ფართო ასახვა ჰპოვა მის საეტაპო მნიშვნელობის არა-

ერთ მონოგრაფიაში, რომელთა მეტი წილი ბეჟიტური ენის კვლევას ეძღვნება [ლომთაძე 

1949; 1963; 1984; 1994; 1996; 1998; 2000; 2003]. 

საყურადღებოა, რომ ე. ლომთაძის მიერ 40-50-იან წლებში მოპოვებული და მის მრავალ-

რიცხოვან სტატიებსა და თეზისებში დამოწმებული, თუ ჯერჯერობით გამოუქვეყნებელი 

ენობრივი მასალა დოკუმენტური წყაროს მნიშვნელობისაა [ბურჭულაძე 2000 : 238]. 

ბეჟიტური ენის ლექსიკა ასახვას ჰპოვებს ტ. გუდავას ცნობილ მონოგრაფიაში, რომელიც 

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათაშედარებით კონტექსტში ბეჟიტური ენის ლექსიკური 

მასალაც არის განხილული [გუდავა 1979]. ამავე ხასიათისაა ალექსეევის, კიბრიკისა და 

კოძასოვის ნაშრომები [ალექსეევი 1988; კიბრიკი, კოდზასოვი 1988; 1990]. 

გ. მადიევა სპეციალურად იკვლევდა ბეჟიტური ენის ბეჟტურ (resp. კაპუჭურ) კილოკავს, 

რომელმაც მუშაობის შედეგები სადისერტაციო ნაშრომის სახით წარმოადგინა და 1965 

წელს ცალკე მონოგრაფიადაც დაბეჭდა [მადიევა 1965]. ამ ნაშრომს ერთვის მოკლე ბეჟი-

ტურ-რუსული ლექსიკონი, რომელიც 1840 ერთეულამდე სიტყვას შეიცავს. როგორც სქო-

ლიო გვაუწყებს, არსებით სახელს აღენიშნება გრამატიკული კლასი, ერგატიული (ავტო-

რის თქმით, აქტიური) ბრუნვა და მრავლობითი რიცხვი. რაც შეეხება ზმნას, ლექსიკონში 

ინფინიტივთან ერთად წარმოდგენილია ნამყოს, აწმყოსა და ბრძანებითი კილოს ფორმები 

[მადიევა 1965 : 146]. ამასთანავე, დრო-კილოთა ზმნური ფორმები მოყვანილია არა ფუძისა 

და დაბოლოებათა სახით, როგორც წესია, არამედ დაფიქსირებულია სრული სახით, მაგ.: 

იტალ, იტიჲო, იტცა, იტა „გაყოფა“, „განაწილება“, იშელალ, იშელლო, იშელცა, იშელა „ნა-

ყვა“ და მისთ. 

ΧΧ ს.-ის 80-იანი წლებიდან მოკიდებული თავის დედაენაზე ნაყოფიერ კვლევით საქმია-

ნობას ეწევა ლექსიკოლოგი მ. ხალილოვი, რომლის კალამს ეკუთვნის არაერთი მონოგრა-

ფიული გამოკვლევა, ლექსიკონი და სტატია [ხალილოვი 1981; 1986; 1991; 1995; 1999; 

2004...]. ლექსიკოლოგიური თვალსაზრისით, დიდი მეცნიერული ინტერესი ახლავს მისი 

თანაავტორობით გამოქვეყნებულ თარგმნით თუ მრავალენოვან სემანტიკურ ლექსიკონებს 

[ისაყოვი, ხალილოვი 2001; კლიმოვი, ხალილოვი 2003; ქომრი, ხალილოვი 2009...]. 

მ. ხალილოვმა 1995 წელს „დაღესტნის უმწერლობო ენების“ სერიით გამოაქვეყნა ბეჟი-

ტურ-რუსული ლექსიკონი, რომელიც შედგება ჰ. ჰამზათოვის წინასიტყვაობის, ავტორის 

წინასიტყვაობის, ლექსიკონის აგებულებისა და თავად ლექსიკონისაგან. ლექსიკონს ერ-

თვის საძიებელი, მიკროტოპონიმები, ანთროპონიმები, მოკლე გრამატიკული ნარკვევი და 

ლიტერატურა. მთლიანობაში ლექსიკონი შეიცავს 7000 სიტყვას, რომლებიც ილუსტრირე-
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ბულია ფრაზეოლოგიზმებით, ფრაზებით, გამოცანებითა და ანდაზებით. საბოლოო ჯამში 

ლექსიკონი კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თუმცა იგი ასახავს მარტოოდენ ბეჟიტური ენის 

ერთი დიალექტის ლექსიკურ ფონდს და დარგობრივი ლექსიკაც სრულად არ არის 

წარმოდგენილი. 

ჰუნზიბურ დიალექტს (ავტორის აზრით, ენას) 1990-1994 წ.წ. იკვლევდა ჰოლანდიელი 

ენათმეცნიერი ჰ. ვან დენ ბერგი, რომელმაც 1995 წელს დაბეჭდა ჰუნზიბური ენის გრამა-

ტიკა ტექსტებითა და მოკლე ჰუნზიბურ-ინგლისური ლექსიკონით [ვან დენ ბერგი 1995]. 

როგორც ლექსიკონის შესავალში თავად ავტორი გვაუწყებს, გამოყენებულია ამ გრამატი-

კაში დაბეჭდილ ტექსტებში და ციტირებულ მაგალითებში არსებული ყველა სიტყვა. ლექ-

სიკონი ეფუძნება, აგრეთვე, ბოკარევის, კიბრიკისა და კოძასოვის ზემოდასახელებულ ნა-

შრომებს [ბოკარევი 1961; კიბრიკი, კოძასოვი 1990]. 

უნდა ითქვას, რომ ეს მცირე ლექსიკონი ძირითადად ე. ბოკარევის ჰუნზიბურ-რუსული 

ლექსიკონის პრინციპებზეა აგებული: ა) შეიცავს ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ელემენ-

ტებს, მაგ.; ალლაჰ, შდრ. ხუნძ. ალლაჰ, თურქ. ალლაჰ, არაბ. ალლ ჰ „ალაჰი“...; ბ) ე. 

ბოკარევის ანალოგიურად, წარმოდგენილია მინიშნება კლასურ კუთვნილებაზე...  

გვხვდება ე. ბოკარევის ლექსიკონისაგან განსხვავებული პრინციპებიც: 

ა) არსებითი სახელის გრამატიკული კვალიფიკაციისას, მხ. რიცხვის სახელობითი ბრუნ-

ვის ფორმის გარდა, ზოგჯერ მოყვანილია მრ. რიცხვის ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა, 

რომლის დართვა აუცილებელი არ არის; ბ) გამოყოფილია ფუძისეული მორფემა; გ) ზმნას 

მიეთითება ვალენტობა, რაც ორენოვანი ლექსიკონისთვის ზედმეტია და მისთ. 

ჰუნზიბური დიალექტის (მისი შეფასებით, ენის) კვლევას დიდი დრო და ენერგია შეალია 

ი. ისაყოვმა, რომელმაც ხანგრძლივი მუშაობის შედეგები, მ. ხალილოვთან ერთად, ვრცე-

ლი მონოგრაფიის სახით წარმოადგინა [ისაყოვი, ხალილოვი 2012]. ამ მონოგრაფიაში, 

გარდა გრამატიკული ნაწილისა, სათანადო მეცნიერულ დონეზე წარმოდგენილია რო-

გორც ჰუნზიბური ძირეული ლექსიკა, ისე ნასესხები ლექსიკაც. მასთან, პროფესიულ დო-

ნეზე არის დამუშავებული ლექსიკურ ერთეულთა სტრუქტურულ-ორგანიზაციული 

პრობლემატიკა. ცხადია, აქ წარმოდგენილი საკითხების დამუშავება სანიმუშოა და ამდე-

ნად ჰუნზიბური ენის ვერცერთი მკვლევარი მას გვერდს ვერ აუვლის. 

ყურადღებას იქცევს მ. ხალილოვის 2004 წელს გამოქვეყნებული მონოგრაფია ქართულ-

დაღესტნურ ენობრივ კავშირებსა და ნასესხობებზე, რომელიც მრავალმხრივ არის საინტე-

რესო [ხალილოვი 2004]. 

გარდა ზემონახსენები მონოგრაფიისა, ი. ისაყოვმა და მ. ხალილოვმა 2001 წელს გამოაქვეყ-

ნეს ჰუნზიბურ-რუსული ლექსიკონი, რომელიც მ. ხალილოვის ბეჟიტურ-რუსული ლექსი-
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კონის ანალოგიურია, თუმცა ოდნავ მცირე მოცულობისაა [ისაყოვი, ხალილოვი 2001]. ეს 

ლექსიკონიც ისევე, როგორც საკუთრივ მ. ხალილოვის ლექსიკონი, შესრულებულია მა-

ღალ მეცნიერულ დონეზე და კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ჰუნზიბური დია-

ლექტის შესწავლის საქმეში. 

2014 წელს, ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ, გამოქვეყნდა ნ. არდოტელის ბეჟიტური ენის 

გრამატიკული ანალიზი, რომელსაც ერთვის ჟანრობრივად განსხვავებული დიალექტური 

ტექსტები და მცირე ლექსიკონი [არდოტელი 2014]. ლექსიკონი შედგენილია მანამდე არ-

სებული ლექსიკოლოგიური გამოცდილების გათვალისწინებით. იგი მოიცავს როგორც სა-

კუთრივ ბეჟიტურ დიალექტს, ისე (თვალსაჩინო ფორმობრივი და სემანტიკური გადახრის 

შემთხვევაში) ჰუნზიბური დიალექტის მონაცემებსაც, ვინაიდან ავტორისთვის ეს ორი 

ენობრივი ერთეული ერთი ენის – ბეჟიტურის დიალექტებს წარმოადგენენ [იხ. არდოტე-

ლი 2009 : 26-33]. ლექსიკონში ძირითადად შესულია როგორც წინამორბედ მკვლევართა 

ნაშრომებიდან დამოწმებული (იშვიათად), ისე ავტორის მიერ ჩაწერილი ტექსტებიდან 

ამოკრებილი ლექსიკური მასალის ძირითადი ნაწილი. 

ამრიგად, როგორც ზემოწარმოდგენილი მიმოხილვიდანაც თვალნათლივ ჩანს, უმწერლო-

ბო ბეჟიტური (resp. ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის შესახებ არსებობს როგორც აღწერითი ხა-

სიათის მონოგრაფიები, ისე ლექსიკოლოგიური ნაშრომები. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერო-

ბით არ შექმნილა სრული ბეჟიტურ-ქართული ლექსიკონი, რომელშიც წარმოდგენილი იქ-

ნებოდა ენაში საყოველთაოდ გავრცელებული ლექსიკაც და დარგობრივი ლექსიკაც. მას-

თან, ეს ენობრივი მასალა დიალექტთა ჩვენების კვალობაზე შედარებითი სისრულით უნ-

და გამოირჩეოდეს, რაც დღესდღეობით უკვე შესაძლებელია. ეს კი აქტუალური იმითაც 

არის, რომ სპეციფიკური დარგობრივი ლექსიკა დავიწყებას ეძლევა, ვინაიდან ამ დარგის 

მცოდნე ინფორმატორები თანდათანობით გვეცლებიან ხელიდან. არადა, საფრთხეში მყო-

ფი უმწერლობო ენისთვის დოკუმენტური ისტორიის შექმნა მეტად საშური საქმეა. 
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                                                         ლექსიკონი 

 

 

ა 

 

აბ დიჲაბ მარადიული 

ბაზი IV (- ა, - ა) 1) თანხა; 2) კაპიკი 

აბ ზინა  I (-ლი, -ლა) აბაზა (კაცი) 

აბ ზინაჲ II (-ლი, -ლა) აბაზა (ქალი) 

აბ ზინ-ალ // აბ ზილ-ლა (-ლი // -ა) 

აბაზელები 

აბ ნო III (-ლი, -ვა) კურორტი 

ბი III (-ლა, - ა)  ანდაზა 

ა-ბ  კავშ. ან 

ბო I (-Ø, -ოლ)  1) მამა, 2) მამაკაცი 

ბოდდ ს  მამრობითი 

ბო-იჲო II (-Ø, -ოლ)   ბებია 

ბო-ისი II (-Ø, - ა)   მამიდა 

ბოლაჲ II (-Ø, -ლა)    დედინაცვალი 

ბოლ„ი IV (-ლა)    მამობა 

ბოტე II (-ლა, - ა)   ქალაბიჭა 

ბოც III (-ა, -ა)   მძივი 

აბ ცალა I (-Ø, -ლა) 1) სიმამრი. 2) 

მამამთილი 

ბრაშული IV (- ა, - ა)    აბრეშუმი 

აბხ ზაჲ II (-ლი, -ლა)  აბხაზი (ქალი) 

აბხ ზა  I (-ლი, -ლა)  აბხაზი (მამაკაცი) 

აბხ ზლა (-ა) აფხაზები  

აგარაბ // გ რ ბ ახლობელი, ნათესავი 

ა„გარლ„ი // გ რლ„ი IV ნათესაობა 

აგ როდ (ჰუნზ.) III  ბოსტანი 

გ  ზმნს. ბარად 

აგრ ნომ // აგრანოჲ I, II (-ლ, -ლა)   

აგრონომი 

აგ ლაჲ II (-ლი, -ლა)   აღულელი (ქალი) 

აგ ლა  I (-ლი, -ლა)   აღულელი (კაცი) 

აგ ლლა (-ა)  აღულელები 

გური IV (- ა, - ა) აგური 

ად ბ III (-ლი)    ზრდილობა, თავაზიანობა 

ად ბ-ჴათირ IV (-ლი) პატივისცემა, პატივი 

ადახ-ალ (-ე, - ო, -შ, -Ø) გაგება, ცოდნა 

(ენისა) 

დახელ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) გაგებინება (ენისა) 

 

 

 

ადახეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -ა) მიხვედრა, გაგება 

(ენისა)  

 ადახეჲოლ„ი გაგება, (ცოდნა ენისა) 

ად აქათ I, II (-ლი, -ლა) ადვოკატი 

ად აქათლ„ი IV (-ლა)  ადვოკატობა 

ადდელენიჲა (ჰუნზ. ადდელ) IV (-ლი, -ა)  1) 

განყოფილება; 2) ათეული 

ადიგეჲა  I (-ლი)  ადიღელი (კაცი) 

ადიგეჲაჲ II (-ლი)  ადიღელი (ქალი) 

ადიგეჲლა (-ა)  ადიღელები 

ად ჲალ III (-ლი, -ლა) დალიანდაგებული 

საბანი 

დლო III (-ლა)  წესრიგი 

დლო-ნიზამ III (-ლი, -ლა)  წესრიგი, 

დისციპლინა 

ადლოჩი I (- ა, - ა)  წესრიგიანი კაცი 

დრაჲ IV (-ლი) იალაღის ბალახი ზოგადად 

დრის IV (-ლი, -ლა) მისამართი 

დ ხ (ჰუნზ.) III (-ლ) დასვენება 

ავ დან  ზმნს. მხიარულად 

ავდანაბ მხიარული 

ავდანლ„ი IV (-ლა) 1) მხიარულება. 2) 

ურთიერთობა 

ავ ლ (ჰუნზ.) III (-ლ, -ლა) ტერიტორია 

ავანს IV (-ლი, -ლა) ავანსი 

ავ რ ხუნძური, ავარიული 

ავ რა III (-ლი, -ლა)  გულგრილობა 

ავ რაგ I (-ლი, -ლა)  წინასწარმეტყველი 

ავ რი IV (- ა, - ა)  ხუნძეთი 

ვგუსტ // ავგუს IV (-ლი)  აგვისტო 

ავეროლ (ტლად.) III (-ლი, -ლა) კრაზანა; იხ. 

ლ′ორდენ (ბეჟტ.), უჟმუჟი (ხაშ.) 

ავთ მაბილ III (-ლი, -ლა) ავტომობილი 

ავთამათ IV (-ლი, -ლა) ავტომატი 

ავლ ჴ III (-ლი, -ლა)  ველი, დაბლობი 

ავლიჲ ალ (მრ.)(-ლი) რელ. წმინდანები 

ვტობიჲოგრ ფიჲა IV (-ლი, -ა) 

ავტობიოგრაფია 

ავტ ბუს III (-ლი, -ლა) ავტობუსი 

ვტარუჩკა III (-ლი //  -ლა, -ა) ავტოკალამი 
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აზ ბ III (-ლი, -ლა) 1) ტანჯვა-წამება. 2) დასჯა 

აზ ბ-აყუბა III (-ლი, -ა) ტანჯვა, წამება; იხ. 

აზაბ 

აზ კ // ზ კ (ჰუნზ.) IV (-ბა, -ბა)  1) კომბალი. 

2) გრდემლი 

აზ ლლ′იბო III (-ლი, -ლა) უძრახელა 

(ზედმიწ. ათასფურცელა) 

ზბარ III (-ლი, -ლა)  ეზო 

ზდუ (ჰუნზ.) ზმნს. ზაფხულში; იხ. ზოდო 

აზიკა II (-ლი, -ა)  მოდას აყოლილი 

ზო III (-ლი)   ზაფხული 

ზოდო ზმნს. ზაფხულში 

აზოდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა)  დაყენება 

(ზაფხულისა) 

აზოდოქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø)  დადგომა 

(ზაფხულისა) 

აზოდოკილლ-ალ (- ო, -ცა, -ა) 

დაყენებინება (ზაფხულისა) 

აზოდოს 1) საზაფხულო. 2) ზმნს. ზაფხულში 

ათ  ზმნს. 1) იქით. 2) შორს 

ათავლი (ჩანტლ.) III (- ა, - ა) ათეული (11 

ძნის კონა) 

ათად  ზმნს. იქ, იქით, შემდეგ 

ათ კ-ალ (- ო, -ცა, -ა) 1. გაწევა (სწევს) 

გადაადგილება, გაჩოჩება. 2) გადატ. 

განქორწინება 

ათ კილლ-ალ გაწევინება, 

გადაადგილებინება 

ათაქ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბ -)  

განქორწინების ნდომა 

ათ ქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბ -)  1. გაწევა (იწევა). 

2. გადატ. განქორწინება (ეყრება) 

ათაქიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გაყრა, 

განქორწინება (გაეყრება) 

ათ ქიჲოლ„ი IV 1. გაწევა. 2. განქორწინება 

თისთათ (ჰუნზ.) III (-ლ, -ლა)  ატესტატი 

ათლას III (-ლი, -ლა)  1) რუკა. 2) ქსოვილი 

აკილდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  მრუდედ 

გაჭრა 

აკილდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)   

მრუდედა გაჭრევინება 

აკილდოკიჲოლ„ი IV (-ბა-) ირიბად გაჭრა 

აკილდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მრუდედ 

გაჭრა (იჭრება) 

კილ′ I: აკილ′ ტ - ლ გაბრაზება, გაჯავრება 

კოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა) აჭრელება 

(ჭრელდება) 

აკუშკა IV ფანჯარა 

კ ლ„ი IV აჭრელება, დაკენკვა 

კ ჲო I ლაქებიანი, ჭრელი 

ალ-ა (ჰუნზ.) (-რ, -ე, -ო) დამატება, შეერთება 

ალაზან III (-ლი, -ლა)  1) დიდი მდინარე. 2) 

დიდი ტბა 

ალ თ IV (-ლი, -ლა)  იარაღი, ინსტრუმენტი 

ლ-ალ IV (-ლი, -ლა)  ქალაქობანა 

ლბალი IV (-ლი, - ა)  ალუბალი; იხ. 

წეკბალი (ხაშ.), ბალი 

ალე (ჰუნზ.) III (-ლ // -ლო, -ურ) ტოტი 

ალი I, II (-Ø)  მავანი, ვიღაც კაცი 

ალ ფა (ჰუნზ.) III (-ლო, -ს)  ოლიფა 

ალლაჰ I (-ლი, -ლა)  ღმერთი, ალაჰი 

ალმას // ალმაზ III (-ლი, -ლა)  ალმასი 

ალო II (-Ø)  1) ევფემისტურად მიემართება 

ქალს. 2) ნაწ. აბა  

ალუკა III  (-ლი)  ბოტ. მარიამსაკმელა 

ლულარ: ალულარ ხონხე ტოტებიანი ხე 

ალფავით III (-ლი)   ანბანი 

ლ„ო IV ( ლ„ო -, -ლი, -ლა) ჭუჭრუტანა, 

ღიობი 

ალ„ოჲწ-ალ მოხვევა, ჩახუტება 

ლ′ნა ( ლ′ონი, -ა) შვიდი 

ალ′ნანა შვიდივე 

ლ′ნა(-ლი, -ლა)  იგ სამოცდაათი 

ლ′ნაჲ ლ′ეჲო მეშვიდე; იხ. ლ′ნას 

ლ′ნას მეშვიდე 

ლ′ნაჭიტ შვიდასი 

ალ′ო ხნა (ჰუნზ. ო ლ′რახ) შვიდჯერ 

ლ′ონდ  ზმნს.  შვიდმხრივ, შვიდი 

მიმართულებით 

ალ′ოხ ლე I (-ლი, -ჲა)   შუალა, შუათანა 

ამალ ნირი, ხასიათი 

ამ ნ-ალაჰ შორისდ. ოჰ, ღმერთო ჩემო 

ამ ნათ III (-ლი)   დავალება, განკარგულება 

ამბ რ III (-ლი, -ლა) ბეღელი 

ამ ნ შორისდ. ამინ 

მმა კავშ. მაგრამ, თუმცა 

ამნ სთიჲ-ა (ჰუნზ.) IV (-ლ, -არ)  ამნისტია 
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მრო III (-ლა)  ბრძანება, დავალება 

ნგაზი1 IV (- ა, - ა)  მძიმე საგანი 

ნგაზი2 IV (- ა, - ა)  მორი 

ნთა III (-ლა)  დრო 

ნთალა  ზმნს. დროულად 

ანთ ნა IV (-ლო, -რ)  ანტენა 

ნლ′ხურ (ჰუნზ.) IV (-ლ)  ორშაბათი 

ანტ  IV (-ი, -ლა)  კვირა 

ნტ ე ძეხვი 

ნწილი IV (- ა, - ა) ანწლი 

ნწუყალა IV (-ლი)  სარეველა 

ნხრა (ტლად.) III ვირთხა 

აჲ შორისდ. ვაი 

ჲად  ზმნს.  აღმოსავლით 

ჲად ს აღმოსავლური 

აჲათ III (-ლი, -ლა)  სურა 

ჲ  III ზმნს. სოფლად (იგულისხმება ბეჟიტა) 

ჲ ს ბეჟიტიდან 

აჲბალაჰ-ჰაჲ შორისდ. ოჰ, ღმერთო ჩემო! 

ჲუზ (ტლად.) IV შვრია 

აჲჩა-ჴიბო III (-ლი)  რბილი ხორბალი 

პა1 III (-ლი, -ა) თათი, ტოტი 

პა2 III (-ლი, -ა) ბავშვის წინდა  

აჟბ რ (-ლი, -ლა)   ხის მასალა 

აჟ ღდარო IV (-ლი)   1) გადადება, 

დასენიანება. 2) გადატ. წყენა 

რად // რათ ზმნს. ადრე 

არბა  IV (-ლი) ოთხშაბათი; იხ. ჰუნზ. 

ჩუ ადურ  

არგანიზოვათ: არგანიზოვათ ჲუ ალ 

(ჰუნზ.) ხელმძღვანელობის გაწევა, ორგანიზება 

რზა III (-ლა, -ა)    განცხადება, საჩივარი 

რზალ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მომჩივანი 

არზაჩი I, II (- ა, - ა)  მოსარჩელე, იხ. ჟავაბჩი 

რთ ს I (-ლი, -ლა) მსახიობი (კაცი) 

ართ სკა II (-ლი, -ლა) მსახიობი (ქალი) 

ართისლ„ი (ჰუნზ.) IV (-ლო)  მსახიობობა 

რმიჲა IV (-ლი) არმია 

რმიჲა  I (-ლი, -ლა) ჯარისკაცი 

არსენა IV  ნემსიყლაპია 

რტო (ჰუნზ.) ზმნს. 1. წინ. 2) ადრე, უწინ; იხ. 

არად 

რტოდ  ს (ჰუნზ.) 1) წინა. 2) წინანდელი, 

ადრეული 

რტორეკო  (ჰუნზ.) ზმნს. უხსოვარი დროიდან 

რტოს (ჰუნზ.) უწინდელი, ძველისძველი 

რშინ IV  არშინი 

არჩილლა (-ა) არჩიბელები 

არჩინაჲ II (-ლი, -ლა) არჩიბელი (ქალი) 

არჩინა  I (-ლი, -ლა) არჩიბელი (კაცი) 

არხ ვ IV (-ლი, -ლა) არქივი 

არხ ჲანათ ზმნს. დიდხან, მუდამ 

სა III (-ლი, -ა) დოლზე დასარტყამი ჯოხი 

ასალ მალაჲქუმ  შორისდ. გამარჯობა 

(ზედმიწ. მშვიდობა თქვენდა) 

ას რ1 III (-ლი)  1) გავლენა. 2) შთაბეჭდილება 

ას რ2 III არაფერი 

ას რათულლაჰ შორისდ. ნატამალიც არ 

ას რდოლას ძალიან პატარა 

ას: ას გ ჩჩ  ულმობელი, შეუბრალებელი 

ას თინლა (ჰუნზ.)(-ლო) ოსები 

ას თინაჲ (ჰუნზ.) II (-ლ)  ოსი (ქალი) 

ას თინა  (ჰუნზ.) I (-ლ)  ოსი (მამაკაცი) 

ას ლლ„ი IV (-ლა)  დაღვრემილობა, 

სევდიანობა 

სირ I, II (-ლი, -ლა) ტყვე 

სლი ზმნს. სწორედ, ზუსტად 

სლიჲაბ ძირითადი, მთავარი 

სტავფირულლაჰ რელიგ. 1) უფალო, 

შემიწყალე. 2) გადატ. განცვიფრების გამოხატვა 

ასქ რ IV (-ლი, -ლა) ლაშქარი 

ტამი IV (- ა, - ა)  ატამი 

ატილ„ი IV (-ლო)  გაშლილი სივრცე 

ატ  (ჰუნზ.)IV (-ლ, -ლა)  თითისტარი, ტარი 

ტ აკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბ -) მომზადება 

ატ აკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

მომზადებინება 

ატ აკიჲოლ„ი IV (-ბა-) მომზადება, შეკრება 

ატ ალო1 III (ერგ. ატ ალა, - ა)  ჭოტი (პარკი) 

ატ ალო2 (-ლი, - ა)   კაკ-კუკ, ერთგვარი 

თამაში, დარტყმობანა 

ატ ი ბერწი, ურწანი 

აუ 1  ჰაუ (შიშისა და გაოცების გამომხატველი 

შორისდებული, ძირითადად ქალები იყენებენ) 

უ 2 შორისდ. ბავშვ. სიბინძურე 
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აუვფუჰ შორისდ. იხ. აუ 2 

ფარაკ I, II (-ლი, -ლა) 1) მაწანწალა. 2) 

გადატ. მეძავი 

ფაკარაბ 1) მოსეირე, დროს მატარებელი. 2) 

უწმაწური 

აფარაკლ„ი IV (-ლა) 1) მაწანწალობა. 2) 

გადატ. პროსტიტუცია 

ფერაციჲა IV (-ლი, -ლა)  ოპერაცია 

ფთექა IV (-ლი, -ა)  აფთიაქი 

აფთექარლ′ი IV (-ლა)  აფთიაქარობა 

აფი  III (-ლი, -ლა)  კამფეტი 

აქახუ (ჰუნზ.) IV  ლოკოკინა 

აქბარ III (-ლი, -ლა)  რელიგ. ლოცვისთვის 

მოხმობა 

აქიჭალ // აქიჭარ (ჰუნზ.) III (-ლ, -ლა)    

ზღაპარი 

აქიჭარლიჴ (ჰუნზ.) I, II (-ლ, -ლა)   

მთხრობელი, მეზღაპრე 

აქლამო III (-ლი, - ა)   აქლემი 

აქტიაბერ III (-ლი)   ოქტომბერი 

აღალალჩო IV იხ. ანღალალს  (ბეჟ.) 

აღლი: აღლიდ ბაჴალ ბრწყინვით დაბრმავება 

აღოლაგი1 I (-ჲა, მრ. ბაღოლაბაგიჲა)   

მცოცავი 

აღოლაგი2 I (-ჲა, მრ. ბაღოლაბაგიჲა) 

გადასახადის ამკრები    

აყალო ბალახის სახეობა 

აშ ნდული: აშანდული აჴალ გამდიდრება 

შშუ (ჰუნზ.) 1) ხშირი. 2) მსხვილი 

შშულ„ი (ჰუნზ.) IV (-ლ) სიმსხო 

აჩიჲწლ-ალ გადაყლაპვა 

წო ახნა (ჰუნზ. ო  წ რახ) ათჯერ 

წონა (ჰუნზ. ო  წ ნ) ათი 

აწონაჲალ′ეჲო მეათე 

წონანა ათივე, ათნი 

წონდ  ათმხრივად 

წონინა ათნი ერთად 

წონას მეათისა 

ახაწო  საცეცხლური ღუმელში 

ხბაზან (ჰუნზ. ხბაზან-ქურ ქ) IV (-ლი, -

ლა)   გარგარი 

ახ რ III (-ლი, -ლა) 1) დასასრული; 

დაბოლოება. 2) რელიგ. სამყაროს აღსასრული. 

3) შემდგომ 

ახ რაბ უკანასკნელი, ბოლო 

ხირათ III (-ლი)   საუკუნო ყოფა, 

მარადიული სიცოცხლე 

ახ რ-ზამან III (-ლი) რელიგ. საიქიო, 

აღსასრულის შემდგომი ჟამი 

ახო ზმნს. 1) ძალიან, ძლიერ. 2) კარგად 

ახო ზმნს. ძალიან ძლიერ, უფრო მეტად   

ახოსლ„ი IV (-ლა)  სიკეთე 

ჴო II (ერგ. აჴჴ ,  მრ.  ჴჴა) ცოლი 

ჴო-ბეტერჰ ნ (-ლი, -ლა)  ცოლ-ქმარი 

აჴო-ბეტერჰ ნლ„ი IV (-ლა)  ცოლქმრობა 

ჴო-ყოვა II (-Ø, -ა)  ახალბედა ცოლი 

აჴონა III (-ლი, -ა)   შიშაქი 

ჴუ (ჰუნზ.)  დედალი, მდედრი  

ჴულ„ი IV (-ლ) ქალაჩუნა    

ჰ  შორისდ. აჰა 

ჰიჲო (ჰუნზ.) IV (-ლ)   ცომი (მსხვილი 

ნაფქვავისა) 

ჰლო III (-ლი, - ა)   1) ოჯახობა, ნათესაობა. 

2) ხალხი, თანასოფლელები 

ა  თანდ. გარდა 

 

ან 

 

ანგა1 III (-ლი, -ა)    კვირისტავი 

ანგა2 III (-ლი, -ა)   სახრელი 

ანგა3 (ჰუნზ.) III (-ლო, -რ)   სამაჯური 

ანგშილ-  (ჰუნზ.) (- , -რ, - , -ბ -)   

დალაპარაკება, საუბარი 

ანგშილ კ-ა (ჰუნზ.) (-Ø, -რ, -ო, -ბ -)    

დალაპარაკებინება 

ანგშილ რლ„ი IV (მრ. ანგშილაბ რლ„ი)     

ლაპარაკი 

ანზა1 IV (-ლა) ცირცელი 

ნზა2 (ჰუნზ.) IV  თრთვილი, ჭირხლი 

ნზაკ IV (-ბა, -ბა) ურო, უროკვერი 

ანზაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  1) გასვრა, 

გათხუნვა. 2) გადატ. ფეხთბანის წესის 

დარღვევა 

ანზაკილლ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დასვრევინება 

ანზალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  1) დასვრა. 2) 

გადატ. ფეხთბანის წესის დარღვევა 

ანზალ„ი III (ჰუნზ.) დასვრილობა 
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ანზაჲო // ანზ  უვარგისი, ჭუჭყიანი 

ნზარ (ჰუნზ.) II (-ლ, -ბა)  ძირითადი კოჭი, 

თავხე  

ანზ რლ„ი (ჰუნზ.)IV (-ლო, -ლა)   ჭუჭყი 

ანზო IV (-ლი)   თრთვილი; იხ. ანზა2, ბაბ 

ნლ„-ალ (- ო, -ცა, -ა, მრ. ბალ„ალ) 1) 

გახვრეტა. 2) გამოწრთობა, გახურება 

ანლ„აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ. ლ„აბაყალ)   

1) გახვრეტის ნდომა. 2) გარჭობის ნდომა 

ანლ„ე III (-ლი, - ა)    ჯიხვი 

ანლ„ილლ-ალ (- ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბალ„ილლალ)  გახვრეტინება 

ანლ„ო IV (-Ø, -და)   მოხვევა, გულში ჩაკვრა 

ანლ„ოჲლ„-ალ  (- ო, -ცა, - Ø, მრ. 

ბალ„ოჲლ„ალ)  1) გახვრეტა (ეხვრეტინება). 

2) წრთობა (ეწრთობინება) 

ანლ„ოდაგოლალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ანლ„ოდაბაგუ ალალ) ხშირად გახვრეტინება 

ანლ„ოლდ- ლ ხშირად გახვრეტა 

ანლ„ოლდ -ლ„ი IV (-ბ -)  გახვრეტა 

ანსა: ანსა თოჴალ I ( ანსა თიჴალ II, მასა 

თუჴალ, მრ. მასა თუ აჴალ III, IV; - ო, -ცა, 

-Ø) ტყორცნა (იტყორცნება) 

ანტ  IV (-ლი, -ლა) თითისტარი 

ნყალა-ბოხ (-ა)   ძაღლთყურძენა 

ნყალო III (-ლი)   ლენცოფა 

ნყი-ღელ'ე IV  სვინტრი 

ნყილ I, II (-ლი, -ლა) ბრძენი 

ნყილაბ ჭკვიანი, გონიერი 

ნყილალდა ზმნს. გონივრულად, ბრძნულად 

ნყილლ„ი IV (-ლა)  გონივრულობა, ბრძნობა 

ნყლო III (-ლა) 1) ჭკუა, გონება, ინტელექტი. 

2) რჩევა 

ნყლო-ლ„აჲ (-ლი)  ჭკუა-გონება 

ნყლოჲაბ გონიერი, განმსჯელი 

ნყლომალ„ი III (-ლა)  დამრიგებლობა, ჭკუის 

მასწავლებლობა 

ნყ-ო1 III (-ი, -ბო)  თაგვი 

ნყ-ო2 III (-ი, -ბო) ორთავა კუნთი, სათაგური 

ნყობა III (-ლი) ტანჯვა, წამება 

ნშუ (ჰუნზ.) IV (-ლ, - ა) კლდის ბრტყელი 

ნატეხი 

ნშაბერ-უ (ჰუნზ.) III (-ლ, - ა) ფასკუნჯი 

ნც IV (-ი // -ლი, განს. მრ. -ა, მრ. -ლა) კარი 

ნცო1 III (ერგ.ანც-ი, - ა) კალო, 

ნცო2 III (-Ø, - ა // -და) ჭურჭლის თარო 

ნცო3 (ტლად.) IV (-ლი, - ა) ტახტი; იხ. თახ 

ანცოს: ანცოს ილ′ალ  1) საყვედურის თქმა. 2) 

გახარება 

ანხ1 IV (-ლი, -ლა) კუჭი 

ანხ2 IV (-ა, -ლა) ბუხარი 

ანხ3 (ჰუნზ.)IV (-ლ, -ა)  მღვრიე შენაკადი 

ანხატო IV (-ლი)  დინება 

ანხა-წო IV (-ი, - ა)  ბუხარი; იხ. ანხ 

ანხაჴ (ჰუნზ.) I, II, III (-ლ, -ლა) ღორმუცელა 

ანხ-ბალ′ა IV (-ლი, -ა)   ჯიგარი, შიგნეული 

ანხს-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-)   აჩქარება 

ანხს ლ„ი IV (მრ. -ბა-) სიჩქარე 

ანწდ  ზმნს. 1) წვერით, პირით. 2) იშვიათად, 

ხანდახან 

ანწდ ლა  ზმნს.  ფხით, წვერით 

ანწი II (-ლა, - ა) ერთგვარი სასმელი (შვრიის 

ღერღილის ნარევი დამტკბარ ცივ წყალთან 

ერთად) 

ანწკ-ალ (ჰუნზ. ანჩ-ა) (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -

ბა-) 1) წამახვილება. 2) გალესვა, გაფხავება 

ანწკილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) გალესვინება 

ხშირად 

ანწკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გალესვინება 

ანწკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გალესვა 

(ილესება) 

ანწლ„-ალ (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -ბა-)  1) 

წამახვილება (მახვილი ხდება). 2) გალესვა 

(ილესება, ელესება) 

ანწ-მაწწო  წვერმახვილი 

ანწწო 1) მახვილი, გალესილი. 2) მახვილი 

(იარაღი). 3) გადატ. მახვილგონიერი 

ანწ: ანწ ხ ლ′ ლ ჩხვლეტა 

ან ანგოლ-ალ დაყვირებინება ხშირად 

ან ანდ ლ„ 1) დაყვირება ხოლმე. 2) ტირილი 

ხშირად 

ან ანდ ლ„ი მყვირალობა, მგლოვიარობა 

ან ანლ′-ალ ყროყინი 

ან ანჰ ნაწ. არა, არ 

ან - ნლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)   1) ყვირილი, 

ყროყინი. 2) ბურდღუნი. 3) გადატ. ტირილი, 

გლოვა 

ან ნლ„ი IV(-ბა) მყვირალობა, მგლოვიარობა 
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ან ლ′ოლლ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაყროყინება 

ან უნ  III (-Ø, - ა) 1) ვირი. 2) ჯოჯგინა 

ან უნლაღას ყავისფერი 

 

 

 

ბ ჲ II (-ლი, -ლა)   ბრმა (ქალი); იხ.  

ჟეგ ჩჩ  

ბ  I (-ლი, -ლა)   ბრმა (კაცი); იხ. 

ჟეგ ჩჩ  

ბ ლ (-ლი) ბრმები 

ბდ ლ I, II (-ლი, -ლა) სულელი, ჩერჩეტი 

ბდ ლლ„ი IV (-ლა) სულელობა 

გ რ ბ // აგარაბ ახლობელი, ნათესავი 

გ რ ლ // აგარალ (-ლი) ნათესაობა, 

ნათესავები 

გ რ ჲ // აგარაჲ II (-ლი) ნათესავი (ქალი) 

გ რ  // აგარა  II (-ლი) ნათესავი (კაცი) 

დ დ  ზმნს. ტყუილუბრალოდ, ფუჭად 

დ დ ჲაბ ფუჭი, ამაო 

დ თ III 1) ადათი, წესჩვეულება. 2) ჩვევა 

დ თ ლდ  1) ძლიერად. 2) კარგად 

დ ლ ბ 1) გულუბრყვილო, სულელური. 2) 

სულელი, უგუნური 

დ მ I, II (-ლი, -ლა) ადამიანი 

დ მლ„ი IV (-ლა)  ადამიანობა, პატივისცემა 

დდ თ ბ ნორმალური, კარგი 

დჟ მ IV (-ლი) აჯამი (დაღესტნურ ენათა 

დამწერლობა არაბულ ან-ბანის გამოყენებით) 

თთ ჰიჲათ III  (-ლი) რელიგ. ლოცვა 

ლ მ (-ლი, -ა) ხალხი, ბრბო 

ლ მ თ: ლ მ თ ჲაჴალ II გაოცება, 

გაშტერება (გაშტერდება) 

ლ მ თ: ლ მ თ ჲო ალ II გაოცება, 

გაშტერება (გააშტერებს) 

ლ მ თ ბ განსაცვიფრებელი 

ლ მ თ ლდ  ზმნს. უცნაურად, საოცრად 

ლ მ თლ„ი IV (-ლი) 1) სასწაული, საოცრება. 

2) გაოცება 

ლ ხ III (-ლი, -ლა)  ყამირი 

ლიმ I, II  მეცნიერი, მცოდნე 

ლიმჩი I, II (-ლი, -ლა) ბრძენკაცი, მეცნიერი 

ლიფ III (-ლი, -ლა)   1) ანი (არაბული 

ანბანისა). 2) ან-ბანი 

ლიფ-ბი IV (-ლი, -ლა)   ან-ბანი 

ლჰ მ III (-ლი)   ლოცვა 

ლჰ მდულილლაჰ შორისდ. მადლობა 

ლ′1 IV (-ა, -  // -ლ ) სოფელი 

ლ′2 II (-  // -ლი,  -ლ ) ბუჩქი 

ლ′ შ  1) სოფლური. 2) ზმნისართ. ბევრად 

ლ′ ჩ ლ ზმნს. ძალიან ბევრი, მრავალი 

მ ლ III (-ლი, -ლა)    ჩვეულება, ქცევა 

მ ლლ ჴ I, II (-ლი, -ლა) ქედმაღალი, ამაყი 

(კაცი) 

მ ლ-ხასიჲათ III (-ლი) 1) ხასიათი. 2) ქცევა 

მ ღდ : მ ღდ  ჲიჲაშელალ ჭკუაზე შეშლა 

მ ყ- ლ (-ე, - ო, -შ, -ა) თავში ავარდნა, 

დაბნედა 

მ ყელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა)  დაბნედიანება, 

გონის წართმევინება 

მ ყელლიჲოლ„ი IV დაბნედილობა, 

გონწარმეულობა 

ნდ ლ (-ლი) ანდიელები 

ნდ ჲ II (-ლი, -ლა)  ანდიელი (ქალი) 

ნდ  I (-ლი, -ლა)  ანდიელი (კაცი) 

ნთ ბ 1) სულელი, ბრიყვი. 2) I, II სულელი, 

ტუტუცი (კაცი, ქალი) 

ნთ: ნთ ჲაჴალ II გასულელება, ჭკუაზე 

შეშლა 

ნთ: ნთ ჲო ალ 1) გასულელება. 2) ჭკუაზე 

გადაყვანა 

ნთლ„ი IV (-ლა) სულელობა, სულიერი 

აშლილობა 

ჲდა ზმნს. წინ, წინათ 

ჲდლ ღ დ ზმნს. ძველებურად 

ჲდლ შ ძველებური, უწინდელი 

ჲიბ III (-ლი, -ლა) დანაშაული 

ჲიბაბ // ჲიბიჲაბ დამნაშავე 

ჲრ ნ IV (-ლი)  კეფირი 

ჟ ჲბ: ჟ ჲბ ჲაჴალ II  განცვიფრება, გაოცება 

(გაოცდება)  

ჟ ჲბ: ჟ ჲბ ჲო ალ II გაოცება (გააოცებს) 

ჟ ჲბაბ 1)არაჩვეულებრივი, გასაოცარი. 2) 

თვალწარმტაცი 

ჟ ჲბალდა ზმნს. გასაოცრად 

ჟ ჲბლ„ი IV (-ლა) 1) გაოცება. 2) უცნაურობა. 

3) არაჩვეულებრივობა 

ჟდ ჰ (-ლი, -ლა) ურჩხული 
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'რ ბ არაბული 

რ ბიჲალ II (-ლი)  არაბები 

რ ბიჲაჲ II (-ლი, -ლა)  არაბი (ქალი) 

რ ბიჲა  I (-ლი, -ლა) არაბი (კაცი) 

′რ ყ IV (-ბ , -ბ )   უფსკრული 

′რ ყ  III (-ლი) 1) არაყი. 2) შინნახადი არაყი 

′რ შ: რ შ მაჲდან 1) საუბ. მეორედ მოსვლის 

ადგილი. 2) გადატ. ცხელი ზაფხული 

′რჟ მ III  (-ლი) რელიგ. სამოთხე 

ტირატ  III (-ლი, -ლა) ბარი, სწორი ადგილი 

′ქ ლ ბ  საერთო 

′ქიჭ რ III  (-ლი, -ლა) იხ. აქიჭალ // აქიჭარ 

ქიჭ რლ ჴ I, II  (-ლი, -ლა) 1) მეზღაპრე. 2) 

გადატ. ამბავთმთხზველი 

′ღელდაგი I  (-ჲა, მრ. ბ ′ღელდაბაგიჲა) 

შეშის მჩეხელი (კაცი) 

′ღო  (ჰუნზ. აღუ) IV  ქუმელი 

ში IV (-Ø, -ჲა) იხ. ატ ალო 

შკენა III (-ლი, -ა) 1) ჭდე, ნაწიბური 

(ფაშვზე). 2) ძეხვი 

′შ  (ხაშ.) III (ერგ. ში, -რ )  თვალი, 

ბორბალი 

′შშ  მსხვილი 

′ჩ ნ IV (- , - ) ძელაკი, სალესი ქვა 

ჩ ნ-ბოხ IV (- )   მცენარის სახელი 

ჭ რ ჲ II (-ლი, -ლა) აჭარელი (ქალი) 

ჭ რ  I (-ლი, -ლა) აჭარელი (კაცი) 

ჭ რლ  // ჭ რ ლ (- , -ლი // - )  აჭარლები 

ჭენა ცხრა 

ჭენანა ცხრავე, ცხრანი ერთად 

ჭენაჲ ლ′ეჲო მეცხრე 

ჭენაჲიგ ცხრაასი 

ჭენაჲგნა ოთხმოცდაათი (91-დან 99-მდე) 

ჭენაჲგნას ოთხმოცდამეათე 

ჭენას მეცხრე 

ჭენაჭიტ ცხრაასი 

ჭენალ′ის ცხრა წლის, ცხრაწლიანი 

ჭრ  III (-ლი, - ა)  ხვიმირი 

ხდ- ლ I (- ო, -ს, - , -ბ -)   თხრა ხოლმე 

ხელდაგი I (- ა, მრ. ბ ხელდაბაგი ა) 

მხერხავი 

ხელდაგოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, -ბა- // -ბა-

...- ა-) ხშირად გათხრევინება 

ხ ჴ ლ  (-ლი) ახვახელები 

ხ ჴ  II (-ლი, -ლა) ახვახელი (ქალი)    

ხ ჴ  I (-ლი, -ლა) ახვახელი (კაცი) 

ხხ  მსხვილი, დიდრონი 

ჴ-ბექქო ცუდი 

ჴ შ 1) ახუშური. 2) დარგუული 

ჴ შ ლ // ჴ შლ (-ლი // - )  1) ახუშელები. 

2) დარგოელები 

ჴ შ ჲ II 1) ახუშელი. 2) დარგოელი (ქალი) 

ჴ შ  I 1) ახუშელი. 2) დარგოელი (კაცი) 

ჴჴ  უვარგისი, ცუდი 

ჰ III(-ბ , -ბ )   ხეხილის ბაღი 

ჰ ლ-ჰ ლ III (-ლი)  1) მდგომარეობა, 

ვითარება. 2) ყოფა-ცხოვრება 

ჰი III (-ლა)  1) ყვირილი, ძახილი. 2) 

საშველად ხმობა 

ჰი-ჰ რ III (-ლი)  ხმაური, ყვირილი 

ჰმ ყ I, II (-ლი, -ლა) სულელი, ჩერჩეტი 

 
ნ 

 
ნგ  III (-ლი, -ა)  სამაჯური 

„ნგ ნ IV (-ლ , - )  1) ყური. 2) ყუნწი (ნემსისა). 

3) ოქოქას ყური 

ნდ  IV (-ლი, - )  ტვინი 

ნლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , მრ. ლ- ლ)   

დამატება, დასრულება 

ნლდ- ლ I, II (- ო, -შ, - , -ბ -) დამატება 

ხოლმე 

ნლდე III (-ლი, - ა)   დიდი დაგრეხილი 

ტოტი, დიდი ჯოხი 

ნლ-ე III (-ი, -ბ  // - ა)  რტო 

ნლილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) დამატებინება 

ნლიჲლ„- ლ (- ო, -ცა, -Ø, - ბ-) დამატება 

(ემატება) 

ნლიჲოლ„ი IV (მრ. ლიჲოლ„ი) დამატება 

ნმ ღდ : ნმ ღდ  ჲიჲაშელალ ჭკუიდან 

შეშლა 

ნჲდ  ზმნს.: 1) წინ. 2) უწინ, ადრე. 2) თანდ. 

წინ 

ნჲდ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -) 1) 

გადაადგილება, წინ წაწევა, 2) გადატ. წამოწევა 

ნჲდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 1) 

გადაადგილებინება. 2) წამოწევინება 

ნჲდ ქ-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) 1) გვერდის 

ავლა, გასწრება. 2) წარმატების მიღწევა 
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ნჲდ ქიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  წინ 

გასწრება (წინ გასწრება შეუძლია) 

ნჲდ ქიჲოლ„ი IV (მრ. ნჲდ ბ ქიჲლ„ი) წინ 

გასწრება 

ნჲდ -მ ღ თთ  ზმნს. წინ და უკან, წინა-

უკმო 

ნჲდ ტ  ზმნს.  წინიდან 

ნჲდ შ ზმნს. 1) წინიდან. 2) წინა 

ნჲდ  ზმნს. თავიდან, დასაწყისში 

ნჲდდ შ პირველი, წინა 

ნჟ IV (-ლი, -ლა) 1) მიზანი, ნიშანი. 2) 

სამიზნე. 3) სერი, ნიშანი ყურზე (საქონლის 

ამოსაცნობად) 

ნტ  (ტლად.) ზმნს.  ბევრი 

'ნქ  IV (-ი, - ა // -და)  ნიჩაბი 

ნქო-ბოზა (-ლი, -ა)  თოხი და ბარი (ზედმიწ. 

ნიჩაბ-თოხი) 

ნღ ნკ- ლ (-ჲო, -შ, - , -ბა-)  ყურისგდება, 

მოსმენა 

ნღ ნკდ გოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა)   

ყურისგდებინება ხშირად 

ნღ ნლ ლ„ჩ  IV (-ლი, - )   საყურე 

ნღ ნკდ- ნლ (-ჲო, -შ, - , -ბა-)   ყურისგდება 

ხოლმე 

ნღ ნკდ ლ„ი IV ყურისგდება ხშირად 

ნღ ნლ ჩ ჴ IV (-ლი)   ჭანჭყატა 

ნღ ნლ ქ  IV (-ლი, - ა)   ყურბელა 

ნღ ნლ ჴ  IV (-ლი, - ა) მატყლის ნართი 

ნღ ნჴოჴო IV (-ლი)    ცერცველა; იხ. ღერტ ი 

ნღდ : ნღდ  ჲიჲაშელალ თავბრუხვევა 

(ხმაურისაგან) 

ნღლ ჩ (ტლად) III (-ლი, -ლა)    სახედარი; 

იხ. ირმატო,  

ნღ  IV (-ლი // - ა)  შვრიის ღერღილი 

ნღ ვ რ ჴ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა)  შვრიის 

ღერღილის შესანახი პატარა ბეღელი, ნალია 

ნღ -მ ყ  IV (-ლი // -და)   საკვები (ზედმიწ. 

შვრია-ხორბალი) 

ნღ -რაჴ (ტლად.) III (-ლი)   ქერი 

ნყე: ნყე ჲეგალ უხერხულ მდგომარეობაში 

ჩავარდნა 

ნყეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გამოყოფა, 

გამორჩევა 

ნყეკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  გამოყოფა 

ხოლმე 

ნყეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)    

გამოყოფინება 

ნყელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) საეჭვოდ ქცევა 

ნყყ   საეჭვო, ეჭვნეული 

ნჩ- ლ (-ე, - ო, -შ, - , -ბა-) გალესვა (ლესავს) 

ნჩ ყ-ალ  ლესვის ნდომა (ელესვინება) 

ნჩეჲლდაგოლ-ალ I (-ლო, -ლა, -ა) ხშირად 

ლესვინება 

ნჩელდ- ლ I (- ო, -ს, -ა, -ბ -) ხშირად ლესვა 

ნჩელდათოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, მრ. 
ნჩელდათუ აბაკალ) ხშირად 

ლესვინებინება 

ნჩელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. ჩელლალ)  

გალესვინება 

ნჩეჲლ„- ლ  ლესვის ნდომა (ილესვინება) 

ნჩეჲოლ„ი IV ლესულობა 

ნჩეჲუღ-ალ IV (- ო, -ს, -ო, - ა-)  

ჩამოლესვა, ლესვის დასრულება 

ნჭ  IV (ერგ. ნჭ-ი, -  // -დ ) 1) ტერფი, 

ქუსლი 2) კოჭი 

ნჭ-რაყ IV (-ლი, -ლა)   სახვიელი 

ნჴეღა ზმნს. დახრილად, დაქანებულად 

ნჴეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დახრა (დახრის) 

ნჴეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)     

დახრევინება 

‘ნჴელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დახრა 

(დაიხრება) 

ნჴეჲო დახრილი 

‘ნჴეჲოლ„ი IV დახრილობა 

‘ნჰეჲო 1) დაჩვრეტილი იატაკი. 2) ნახვრეტი, 

ბზარი 

ნჰკ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -) დახვრეტა, 

დაჩვრეტა 

ნჰკილდ- ლ (-ა, - ო, -ს, -ა, -ბა-)   ხშირად 

გახვრეტა 

ნჰკილდაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა- // -

ბა... ა-)  ხშირად გახვრეტინება 

ნჰკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

გახვრეტინება 

ნჰკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გახვრეტა 

(იხვრიტება) 

ნჰკიჲოლ„ი IV დახვრეტილობა 

ნ  // ნ  (ტლად.) IV (-ლი, -რა)    ხვრელი, 

ბზარი; იხ. ნღეჲო 

ნ ნ IV (-Ø)    განავალი, სკორე 
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ნ ნლ გოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, -ბა- // -

ბა... ა-) ტანში გაყვანა ხშირად 

ნ ნლ- ლ (-ჲო, -შ, - , -ბ -)   ტანში გასვლა; 

იხ. ს ნ ლ  

ნ ნ ლ„ი IV ტანში გასულობა 

ნ ნ-ციმა IV (-ლი)   სიბინძურე (ზედმიწ. 

განავალ-ფსელი) 
 

 

 

 

-ბ  IV (-ლი, -ლა) ანბანი 

მან: მან ალლაჰ შორისდ. ღმერთო ჩემო! 

- ალ′ნა შვიდ-შვიდი 

- აწონა ათ-ათი 

 

 

 

- აჭენა. ცხრა-ცხრა 

 

ნ 

 
ნ- ნ დ   ზმნს. 1) პირველად. 2) ყველაზე წინ 

ნ- ნჲდდ შ 1) ზმნს. პირველად. 2) რიცხვ. 

ყველაზე წინა, ყველაზე პირველი 

 

ბ 

 

ბაბ1 III (-ლი) თრთვილი 

ბაბ2 III (-ლი, -ლა)    წვერი 

ბაბ ბ III (-ლი, -ლა) ბავშვ. მანქანა 

ბაბალო ზედს.: 1) ბრწყინვალე. 2) 

დამაბრმავებელი. არსებ.: 1) მბრწყინავი. 2) 

თვალისმომჭრელი 

ბაბალოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) აელვარება. 

2) გაბრწყინება, გაშუქება 

ბაბალოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) 

აელვარებინება. 2) გაბრწყინებინება 

ბაბალოკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გაპრიალება, გაქათქათება 

ბაბალოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

აელვარება (აელვარდება). 2) გაბრწყინება 

(გაბრწყინდება) 

ბაბაჰან IV (-ლი) ნარმა 

ბ ბლ ჴ IV (-ლი) მატიტელა 

ბაბლიტ აქო IV (-ლი, - ა) სამართებელი 

ბაბრო I (-ლი, - ა) წვეროსანი, გრძელწვერა 

კაცი 

ბაბუ III (-ლი, - ა) ბავშვის წინდები 

ბაგალ′ IV (-ლი, -ბა) ახალგაზრდა 

ოროვანდის ღერო 

ბაგულალ (-ლი, -ბა)  ბაგვალები 

ბაგულაჲ (-ლი, -ლა) ბაგვალი (ქალი) 

ბაგულა  I (-ლი, -ლა) ბაგვალი (კაცი) 

ბადალა  შენს ნაცვლად, მაგიერ 

ბადაღუდარ III (-ლი, -ლა) 1) უწესრიგობა, 

უთავბოლობა, აბდა-უბდა. 2) ჩხუბი, შეხლა-

შემოხლა 

ბადი I, IV 1) ზმნს. სხვა. 2) ზედს. სხვა 

ბადლოს უცხო, სხვისი; იხ. სუკოს 

ბ დო II, III (ერგ. ბალ′ო, მრ. ბადდ ლ) სხვა 

ბად ლ„ო ზმნს.ძველად, უწინ 

ბად ლ„ოს ძველი, ადრინდელი 

ბად ლ„ოლ ს ძველი, ადრინდელი 

ბ დრიჟან IV (-ლი, -ლა) პომიდორი 

ბ ზალა (ხაშ.) IV (-Ø, -რო) ხუთსატენიანი 

თოფი 

ბაზაჲ- ოდ-ო IV (-ი, -ბო) 1) კვირადღე. 2) 

ბაზრის დღე 

ბ ზარგან I, II (-ლი, -ლა) 1) ვაჭარი. 2) 

სპეკულიანტი 

ბაზი ბაჴ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, მრ. ბაზი ბ ჴ-ალ) 

1) მივარდნა, მისევა. 2) დაწყება რაღაცისა 

ბაზი ბო -ალ (-ო, - ო, -ს, - ა, ბაზი 

ბო აჰალ)      დარტყმა 

ბაზიჴ III (-ლი, -ლა) წივწივა 

ბაზმან IV (-ლი, -ლა) ბეზმენი, ცალსასწორი 

ბაკარზი ჲაჴ-ალ II, IV შეკრება (იკრიბება) 

ბაკარზი ჲო -ალ II, IV შეკრება (კრებს) 

ბალ IV (-ლი, -ლა) შუქი, ბრწყინვა 

ბ ლა III (-ლი, -ა) არჩვი 

ბ ლანქ III (-ლი, -ლა) ბლანკი 

ბალ ჰ III (-ლი, -ლა) 1) უბედურება, 

გასაჭირი. 2) მზრუნველობა 

ბ ლაჰაბ 1) უბედური, გაჭირვებული. 2) 

საძნელო 

ბალბი (ხაშ.)(-ლი)  ჩალა; იხ. ნახო 

ბალი IV (-ლა, -ჲა) ბალი 

ბალი-დი ი IV (–ჲა) ლურჯი ბალი 

ბ ლინცა IV (-ლი, -ა)  საავადმყოფო 
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ბ ლიქი შესაძლებელია, დავუშვათ რომ 

ბ ლიშა III (-ლი, -როლ)   ბალიში 

ბალლ ყ  გამდარებელი 

ბალუღლ„ი IV (-ლა) სრულწლოვანება 

ბ ლ„აჲ IV (–ჲა, –ჲა) ხანჯალი 

ბალ„გო ზმნს. საიდუმლოდ, ფარულად 

ბალ„გოლ„ი IV (–ლა) საიდუმლოება 

ბალ„გოჲაბ საიდუმლო, ფარული 

ბალ„აჲ-ხეჩ IV (-ლი, -ლა) ფარ-ხმალი 

(ზედმიწ. ხანჯალ-ხიშტი) 

ბ ლ′ა III (-ლი, -ა) ნაწლავი 

ბ ლ′აწე I, II (–ლი, –ჲა)  ღორმუცელა, 

მსუნაგი 

ბ ლ′ლ′ოქოს III (–ლი)  ნახევარი 

ბ ლ′ოს1 III (–ლი) შებოჭვა, ილეთი 

(თავისუფალ ჭიდაობაში) 

ბ ლ′ოს2 III (–ლი) შუა, საშუალო 

ბ ლ′ოყნა III (-ლი, -ა) ჯინი 

ბ მბა III (-ლა)  ბამბა 

ბ მბაზი IV (–ჲა) ბამბაძია 

ბ ნდა  1) I  (-ლი, -ლა) აბრაგი, ყაჩაღი. 2) IV 

ყაჩაღობანა; იხ. ყ ჩ ღ, ყ ჩ ღ  

ბ ნი III (–ლა, –ჲა)   აბანო 

ბ ჲბიქი // ბაჲბიქილ IV (–ლი) დასაწყისი, 

სათავე 

ბ ჲთუმან: ბაჲთუმან დუნნალ წყეული ყოფა 

(ზედმიწ. წყეული ქვეყანა) 

ბ ჲჲა III (–ლი, –ა) 1) ყელსაბამის 

სახელწოდება. 2) ლაქა (რაღაცისა) 

ბაჲრაჴ IV (-ლი, -ლა) დროშა, ალამი 

ბაჲრაჴჩი I, II (–ჲა, –ჲა) მედროშე, 

ბაირახტარი 

ბ ჲღოლა III (–ლი, –ა)  ხოჭო 

ბაჲყუშ (-ლი, -ლა) 1) III ბუ. 2) I, II გადატ. 

გულჩათხრობილი ადამიანი 

ბაჟა I (-ლი, -ა) ქვისლი 

ბაჟარზი: ბაჟარზი ჲაჴალ IV შეძლება 

ბაჟარი III (–ჲა // -ლა, –ჲა) უნარი, 

შესაძლებლობა 

ბ რ-  (ჰუნზ.) (-რ, - , - ) ბღავილი 

ბარ ლ„ი IV ბღავილი 

ბარაბ დამოკიდებული, დაკავშირებული 

ბარახო I, II (-ლი, - ა) ფეთხუმი, ჭუჭყიანი 

ბარახში: ბარახში ჲაჴალ II 1) წუწკობა. 2) 

გადატ. დანანება, დაზოგვა 

ბარდანა (ჰუნზ.) IV (-ლო, -რ) დიდი სათივე 

ტომარა   

ბარდი IV ბუჩქები 

ბარი IV (-ლი, -ჲა)  ბარი 

ბარდიჟან (ჰუნზ.) IV (-ლ, -ლა)  პომიდორი; 

იხ. ბადრიჟან 

ბართი III  კვიცი 

ბარიშარი IV (-ლა, -ჲა)   ჩხუბი 

ბ რქა შორისდ.  გილოცავ, კურთხეულ იყავ 

ბარქ ლლა 1) მადლობა, ბარაქალა. 2) 

მადლიერება 

ბარქ მან (-ლი)   კურთხეული, დალოცვილი 

ბ რქათ1 III (-ლი, -ლა) 1) კეთილდღეობა, 

შეძლება. 2) პროდუქტიულობა, სარგებელი 

ბ რქათ2 III (-ლი, -ლა)  ბარქათი (მსხვილი 

მარცვლის სახეობა) 

ბარქ თაბ უხვი, ბარაქიანი, მოსავლიანი 

ბარქიზი ჲო -ალ II, III (-ა, - ო, -ს, - ა, მრ. 

ბარქიზი ბო აჰალ)    მილოცვა 

ბ რყიჲალ (ჰუნზ.)(-ლ) ბალყარელები 

ბ რყიჲა-ჲ (ჰუნზ.) II (-ლ, -ალ)  ბალყარელი 

(ქალი) 

ბ რყიჲა-  (ჰუნზ.) I (-ლ, -ალ) ბალყარელი 

(კაცი) 

ბ რშიზი რო ჴა (ჰუნზ.) გაბრაზება (ბრაზდება) 

ბ რშიზი რ ა (ჰუნზ.) გაბრაზება (აბრაზებს) 

ბ რხათ IV  ბარხატი 

ბ რჴალ (-ლი) ხუნძები 

ბ რჴაჲ II (-ლი, -ლა) ხუნძი (ქალი); იხ. 

მაჵარულაჲ 

ბ რჴა  I (-ლი, -ლა) ხუნძი (კაცი); იხ.: 

მაჵარულა  

ბ სრა: ბ სრა ჲ ალ 1) განადგურება, 

პატივის აყრა. 2) გადატ. შერცხვენა, 

გამასხარავება 

ბ ტა: ბ ტა ჲ ჴალ II, IV 1) გამოყოფა 

(გამოეყოფა). 2) გაყრა 

ბ ტა: ბ ტა ჲო -ალ II, IV 1) მოშორება, 

გამოცალკევება. 2) გაყრა (გაჰყრის) 

ბატ ლ„ი IV (-ლა, -ჲა)  განსხვავება 

ბატ ცცა ზმნს. 1) სხვაგვარად. 2) საოცრად, 

გაკვირვებით 

ბატ ნ (ჰუნზ.) ზმნს. განზრახ, 

გაცნობიერებულად 
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ბ ტი III (-ლი, -ლა // -ჲა)   ბატი 

ბ ტულაბ უთანასწორო, უსამართლო 

ბ ტულლ„ი IV (-ლა)   უსამართლობა 

ბაქ1 IV (-ლი)   სპილენძი 

ბაქ2 III (-ლი) ავზი 

ბაქი III (-ლი) სიცხე 

ბაქცი ჲაჴალ II გაოფლიანება 

ბაქცი ჲო -ალ II გაოფლიანებინება 

ბ ღარზი ჲ ჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბ ღარზი ბ ჴ-ალ) 1) დაძვრა, მოძრაობა. 2) 

დაწყება 

ბ ღარზი ჲ -ალ II, IV (- ო, -ს, - ა, მრ. 

ბ ღარზი ბო აჰალ)    1) დაძვრა, გაწევა. 2) 

რხევა. 3) არევა, მორევა 

ბ ღი III (-ლა, -ლა)  ბაღი 

ბაღოჰდაბ ლ„ი IV თიბვა 

ბაყზი ჲაჴ-ალ II 1) წყურვილი. 2) შიმშილი 

ბაყზი ჲო -ალ II სულის ამოხდა 

(წყურვილით, შიმშილით) 

ბ შარა III (-ლი, -ა)  მზრუნველობა 

ბ შკირაჲ II (-ლი, -ლა) ბაშკირი (ქალი) 

ბ შკირა  I (-ლი, -ლა) ბაშკირი (კაცი) 

ბ შკირლა (-ლა)  ბაშკირები 

ბაშმაყ III (-ლი, -ლა) ერთგვარი ფეხსაცმელი, 

ბაშმაყი 

ბაჩ (ჰუნზ. ბაჩ ) III (-ი, - ) ფლატე, 

უფსკრული 

ბაჩლ ღ (ჰუნზ.) IV (-ლ, -ლა) ყაბალახი, 

ჩაბალახი; იხ. ფაშლოყ  

ბაწად: ბაწად ჲაჴ-ალ 1) გაწმენდა. 2) გადატ. 

დაცვა 

ბ წარ (ჰუნზ.) III (-ლ, -ა) 1) ბაწარი. 2) 

პატრუქი 

ბ წადაბ სუფთა, ფაქიზი 

ბ წკელ (ტლად.) III  მგელი; იხ. ბაწო 

ბ წ-ო1 III (-ი, -ბო) 1) მგელი. 2) გადატ. 

მგელკაცა 

ბ წო2 III (-ი, -ბო) ელენთა 

ბ ჭუკა III (-ლი, -ა)  ცერცველა 

ბახ III (-ლი, -ლა)  წარმატება, წინსვლა 

ბ ხილაბ 1) ხარბი. 2) I, II შესყიდვითი 

ბახ ლ: ბახ ლ ჲ ჴალ II 1) კრიჟანგობა, 

წუწურაქობა. 2) სინანული 

ბახ ლლ„ი IV (-ლა) წუწურაქობა, სიხარბე 

ბაჴანდიჲო საკვირველი, გასაოცარი 

ბაჴანდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  გაკვირვება 

(აკვირვებს) 

ბაჴანდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გაკვირვებინება 

ბაჴანდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გაკვირვება (გაუკვირდება) 

ბაჴანდოლ„იჲოლ„ი IV გაკვირვება, 

განცვიფრება 

ბ ჴი III (-ლა, - ა)  გამოკლება 

ბ ჴუჴ III (-ლი, -ლა) ბახუხი (ერბოსა და 

ფქვილის ნაზავი) 

ბ ჰა III (-ლი, -ა) ფასი, ღირებულება 

ბ ჰადურ I (-ლი, -ლა) ვაჟკაცი, გმირი 

ბ ჰადურლ„ი IV (-ლი)  გმირობა, სიმამაცე 

ბ ჰაჲაჰ ძვირფასი, ფასეული 

ბ ჰალაბ ცოფიანი, შმაგი 

ბ ჰალბაჴ I, II (-ლი, -ლა) ჯიუტი, ურჩი 

(ადამიანი) 

ბ ჰალ: ბაჰალ ჲაჴალ II გაბრაზება 

(ბრაზდება) 

ბ ჰალ: ბაჰად ჲო -ალ გაბრაზება (აბრაზებს) 

ბ ჰანა III (-ლი)  1) საბაბი, მიზეზი. 2) 

მომიზეზება 

ბ ჰზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø, მრ. ბ ჰზი 

ბ ჴალ) 1) გარუჯვა (ირუჯება). 2) გადატ. 

აღგზნება (აღეგზნება) 

ბაჰზი ჲო -ალ II, IV (- ო, -ს, - ა, მრ. 

ბაჰზი ბო აჰალ) 1) დაწვა (წვავს). 2) გადატ. 

აღგზნება (აღაგზნებს) 

ბა  შორისდ. დაცემინების ხმიანობა 

ბა ა1 III (-ლი, -ა)  1) დაყენება (ჩაისა). 2) 

კრახმალიანი წყალი 

ბა ა2 III (-ლი, -ა)  ერთგვარი ჰალვა 

ბა დაგოლ-ალ I (-ლო, -ცა,  -ა)  კოცნინება 

ბა დაჲუღ-ალ II (-ო, - ო, -ს, -ო) კოცნის 

შეწყვეტა 

ბა დ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)   კოცნა, მთხვევა 

ბა დ ლ„ი IV კოცნა 

ბა დ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბ -)   კოცნის 

წადილი 

ბა ი III (-ლა, - ა)  ბოხოხი, თავმანდილი; იხ. 

ბა ე (ტლად.) 

ბა ლ′-ალ  (-ო, - ო, -ს, -ა)    კოცნა 

ბა ლ′აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო)    კოცნის ნდომა 
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ბა ლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)   კოცნის 

მონდომებინება 

ბა ლ′ოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø)   კოცნის 

შეძლება 

ბა ლ′ ლ„ი IV (-ლა)   კოცნა, ამბორი 

ბა ო III (-ლა, - ა)   ძაღლი; იხ. ო 

ბ 'ბ 1 III (-ლი, -ა)   პური, კვერი 

ბ 'ბ 2 (-ლი)    შესივება, შეშუპება 

ბა 'ბ -კიმა IV (-ლი)    პურ-ყველი 

ბ 'ბ ლ ჴ I, II (-ლი, -ლა)    1) პურიჭამია. 2) 

ხაბაზი 

ბ 'ბ -ცან IV (ერგ.  ბ 'ბ -ცინ ა) პურ-მარილი 

ბ 'ბ ჭალ′ეჲ-ო IV (-ა) ჭინჭრის ციება 

ბ ვლიტ ა ზმნს. ოთხით, ოთხზე 

ბ კი III (–ლა, –ჲა) ფარა 

ბ ლჭ  IV (–ლი)   აბზინდა 

ბ ტ -ე III (–ი, –ჲა) ბეღელი, ბეღლის თვალი 

ბ ყდ გ  (ხაშ.) III (–ლი, – ა)  ციცინათელა 

ბ ყდ გულ-ალ (–ლო, -ცა, –ა, -ბ -)  ხშირად 

დახამხამებინება 

ბ ყდ- ლ (- ო, -შ, - ) ციმციმი 

ბ ყდ ლ„ი ციმციმი 

ბ ხ- ლ (- ო, -ჩ , - , მრ. ბ ხ ლ)   თხრა 

(ნიჩბით) 

ბ ხეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, მრ. -

ბ ხეჲლ„ალ)   თხრა შესაძლებელია 

ბ ხიჲოლ„ი IV თხრა 

ბ ხილლ-ალ III (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბ ხილლალ) თხრევინება 

ბ ჰ ნაწ. -ღა, რა, აბა 

ჰ ჰ რ- ლ (-ლი)   ახალნაქორწინევნი, ახალი 

ცოლ-ქმარი; იხ. ყიმაქო 

ბ ჰ რჩი I, II (– ა, –ჲა)  ვაჟკაცი, გმირი 

ბ ჰ რჩილ„ი IV (–ლა)  გამბედაობა, სიმამაცე, 

გმირობა 

ბ ჰ რჩიჲაბ გამბედავი, მამაცი 

ბ ჰრი III (–ლა, –ჲა) 1) მაწანწალა ძაღლი. 2) 

გადატ. მაწანწალა (კაცი) 

ბ ლ 1 III (–ლი, – ა) კურკლი, დენგრა 

ბ ლ 2 (ხაშ.) III (–ლი, – ) გირჩა 

ბ  შორისდ. 1) ბღავილის ხმიანობა. 2) ბავშვ. 

ბატკანი 

ბ დ- ლ (- ო, -შ, -ა, -ბ -) ხშირად ბღავილი 

ბ დ ლ„ი IV გაბმით ბღავილი 

ბ ტიჲოლ„ი სიყვარული, სიმპათია 

ბებე შორისდ. ფრთხილად, მტკივა! 

ბებუნკა III (–ლი, –ა)  ფაეტონი 

ბ ბხი III (–ლა, – ა)  ვეფხვი 

ბეგ I (-ლი, -ლა)     ბეგი 

ბეგლ„ი IV (-ლა) ბეგობა 

ბ გა ულ I (-ლი, -ლა) ბექაული 

ბ გა ულლ„ი I (-ლა)     ბექაულობა 

ბ გაჲ III (-ლი, -ლა) დახმარება 

ბ დონ III (-ლი, -ლა) ბიტონი 

ბ დურე I, II (– ა, –ჲა) მშიშარა, მხდალი 

ბ თა ზმნს.  1) შემდეგ, მერე. 2) შემდეგ კი 

ბეთალალ„ ზმნს. შემდეგში, სხვა დროს 

ბეთალ ლ„ // ბეთალ ლ„ო ზმნს. მერე 

ბ თანა ზმნს. 1) კიდევ, კვლავ. 2) კავშ. თორემ 

ბ თას  1) დანარჩენი. 2) კავშ. ისე კი 

ბ თაღა ზმნს. განზე, იქით 

ბ თთა ნაწ. დიახ 

ბ კე III (–ლი, –ჲა)   ხალიჩა; იხ. გაბა 

ბ კელო იოლად საწვავი 

ბ ლეთ IV (-ბა, -ბა) ბილეთი 

ბელეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) გაბერწება (აბერწებს) 

ბელელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გაბერწება 

(ბერწდება) 

ბელლ ღა ზმნს. 1) საბერწედ. 2. გადატ. 

საჯარიმოდ 

ბელლ ღაქო I, II (-ლი, - ა) მწყემსი (ბერწი 

საქონლისა) 

ბელლ ღაქოლ„ი IV (-ლა) 1) ბერწი ძროხების 

მწყემსობა. 2) ჯარიმა (თამაშისას) 

ბელლო ბერწი 

ბელტი  III (–ლი, –ჲა) ბელტი 

ბელ′ III (–ლი, –ლა) 1) მაჭიკი. 2) დვრიტა, 

კვეთი 

ბელ′ენ III (–ლი)    წარმატება, გამართლება; 

იხ. ბახ, თალიჰ 

ბელ′ენინა ზმნს. რვანი, რვანი ერთად 

ბელ′ენზი ჲაჴ-ალ (- ო, -ცა, -ა) 1) 

გამართლება, ბედის გაღიმება. 2) წინ წასვლა. 3) 

მორგება, გამოდგომა 

ბელ′ენზი ჲო -ალ IV (-ო, - ო, -ს, - ა) წინ 

წაწევა 

ბ ლ′ეჲახნა რვაჯერ 

ბ ლ′ეჲ-ო III (-ა) გულის კოვზი 
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ბელ′ერახო-ბაჲღოლა III (–ლი, – )  ხოჭო 

ბელ′ნა რვა 

ბელ′ნაჲ ლ′ეჲო მერვე; იხ. ბელ′ნას 

ბელ′ნაჲიგ ოთხმოცი 

ბელ′ნაჲიგნა ოთხმოცი (მსაზღვრელად 

ხმარებისას) 

ბელ′ნაჲიგნას მეოთხმოცე 

ბელ′ნანა რვავე 

ბელ′ნას მერვე 

ბელ′ნაჭიტ რვაასი 

ბეჲთენ (ჰუნზ. ბერთინ) IV (-ლი, -ლა) 

ქორწილი 

ბეჲთენ-ანტ  IV (-ლი, -ლა) ქორწილი 

ბეჟ III (-ი, -ა // -ლა) 1) ფარეხი. 2) ეზო, 

კარმიდამო 

ბეჟტ ა  1) ფარეხში (სუპერესივი). 2) ბეჟტა, 

ბეჟიტა (აული) 

ბეჟტ ალდას ბეჟიტური 

ბეჟტ აღად ზმნს. ბეჟიტურად 

ბეჟტ ას I, II (-ლი, -ა)     1) ბეჟიტელი. 2) 

ბეჟიტიდან 

ბერზენ IV (-ი ა // -ლი)     ბენზინი 

ბ რუსე III (-ლი, -ლა)  მაჩვი 

ბ რყაჲ III (-ლი)     დაურწმუნებლობა 

ბ რცინაბ 1) ლამაზი, მშვენიერი. 2) I, II, III 

ტურფა; იხ. ჭ ჰ რ ბ, ტ უჴი ო  

ბ რცინლ„ი IV (-ლა) სილამაზე, 

მოხდენილობა 

ბ რჰენლ„ი IV (-ლა, - ა)     გამარჯვება, 

წარმატება 

ბ ს-ალ (- ო, -ცა, -Ø) მოქსოვა (ხალიჩისა) 

ბ სალცო (-ლი) საჭმელი 

ბ სო-ტიგა III (-ლი, -ა) ვაცი (ზედმიწ. 

მჭამელი ვაცი) 

ბ სო-ხოჲ III (-ლი, -ლა) ცხვარი 

ბ სტალ I, II ობოლი 

ბ სტალლ„ი IV (-ლა)  ობლობა 

ბ ს-ხულ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) 1) სმა-ჭამა 

(ზედმიწ. ჭამა-სმა). 2) ლხინი, ქეიფი 

ბ ს-ხულ′ო IV (-ლი)  ლხინი, წვეულება 

ბეს-ხულ′ ლ„ი IV (-ლა) ქეიფობა, ნადიმობა 

ბ ტელა III (-ლი, -ა) 1) წვიმის ჭია. 2) 

პარკხვევია. 3) ბუგრი 

ბ ტელა-ბ ხ IV (-ა) ნაცარა ჭია (ზედმიწ. ჭია-

ბალახი) 

ბეტ რბაჴი III (-ლა) ცხოვრება, ქონება 

ბეტ რმაღ IV (-ლი)  უაზრობა, უგუნურება 

ბეტ რჰან I (-ლი, -ლა)  1) პატრონი, 

მეპატრონე. 2) ქმარი. 3) უფალი 

ბეტ რჰანლ„ი IV (-ლა)  ქონება, საკუთრება 

ბექ III (-ლი, -ლა)  პირღებინება, რწყევა 

ბ ქახუნ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა)  ძველებური 

საკეტი, რაზა 

ბ ქელა III (-ლი, -ა)  გველი 

ბ ქიკდაგოლ-ალ (- ო, -ცა, -ა)  

გულღებინება ხოლმე 

ბ ქიკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  გულღებინება 

ხოლმე 

ბ ქიკდ ლ„ი IV გულღებინება 

ბ ქუნტეხ IV (-ლი)   ბექუნტეხი (ერთგვარი 

ტკბილი სასმელი) 

ბ ღ-ე III (ერგ. ბეღი, მრ. ბეღე ა) 

საზარდული, ფენთხი 

ბ ღიჲოლ„ი IV ჩხუბი, ბრძოლა 

ბეშ III (-ა // -ლი, განს. მრ. -ა, მრ. -ლა) 1) 

ქერქი. 2) კანი, ტყავი. 3) ნაჭუჭი; იხ. კაწახი 

ბეშტ ა  ზმნს. დილით 

ბეშტ აქო IV (-ლი, - ა) საუზმე (9-10 სთ.) 

ბეჩედ (-ლი)  ღმერთი, შემოქმედი 

ბეჩედ ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø, მრ. ბეჩედ 

ბ ჴალ)  გამდიდრება (მდიდრდება) 

ბეჩედ ჲო -ალ (-ო, - ო, -ს, - ა)  II  

გამდიდრება (ამდიდრებს) 

ბეჩედაბ 1) მდიდარი, ნაყოფიერი 2) მდიდარი 

(კაცი) 

ბეჩელ„ი IV (-ლი)  სიმდიდრე, ქონება 

ბეჴჴა ზმნს. სოფლად, ბეჟიტაში 

ბეჴჴად  ზმნს. აღმოსავლეთით, აღსავალთან 

ბეჴჴად ს აღმოსავლური 

ბეჰე III კომში 

ბ  შორისდ. ფრთხილად, მტკივა; იხ. ბებე 

ბ -ბ რცინაბ ყველაზე ლამაზი, ულამაზესი 

ბ ბიდარო III (-ლი, - ა) კოცონი, ცეცხლი 

ბ ბინ (ხაშ.) III (-ა, -ლა)  კოცონი 

ბ გარი III (– ა, –ჲა) შალის ნართი 

ბ დზი ჲ ჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 

გასწორება (სწორდება) 

ბ დზი ჲ -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, მრ. 
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ბიდზი ბო აჰალ) გასწორება (ასწორებს) 

ბ დჟი ჲ ჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) გაგება, 

ცოდნა 

ბ დჟი ჲ -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, მრ. 

ბიდჟი ბო აჰალ) ახსნა, განმარტება 

ბ დიჲო III (-ლი)  ოსპი; იხ. ხურტ უმ (ხაშ.) 

ბ დუდა  I (-ლი, -ლა) მოსისხლე 

ბიზ III (-ლი) ბიზი (მაგარი სასმელი) 

ბ ზა III (-ლი, -ა) მუშტი 

ბ ზალაბა III (-ლი, -ა) ულვაში 

ბიზალბ ტ ა ზმნს. 1) რიკ-ტაფელას თამაშის 

დასაწყისი. 2) წილისყრა თამაშში 

ბ ზარაბ 1) ჭირვეული, ახირებული. 2) 

მოსაწყენი, მოსაბეზრებელი 

ბ ზარ: ბიზარ ჲაჴალ III დატანჯვა, 

გაწვალება 

ბ ზარ: ბიზარ ჲო ალ II 1) ტანჯვა. 2) თავის 

მობეზრება, მოწყენა 

ბ ზარლ„ი IV (-ლი)  ტანჯვა, მობეზრება 

ბ ზო III (-ლი, - ა // -და)  გორა 

ბიზო-მ ნ III (-Ø) 1) მთიანეთი. 2) იალაღები 

(ზედმიწ. გორა-მთა) 

ბიკზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 1) თვლა 

(ითვლება). 2) პატივისცემა, ჩათვლა 

(ჩაითვლება) 

ბიკზი ჲო -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, - ა) 1) 

თვლა (თვლის). 2) ჩათვლა (ჩათვლის) 

ბიკი-ბოკოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-)  1) 

შეგროვება, მოკრეფა. 2) დაბინავება 

ბიკი-ბოკოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)    

შეგროვინება 

ბილ III (-ლი, -ლა) თოკის თავი 

ბილიკი IV (– ა, –ჲა) ბილიკი 

ბილოკი (– ა, –ჲა) თოში 

ბილ„აღა ზმნს. 1) კისრად, კისერთან. 2) უკან 

ბ ლ„ალ„ქო III (–ლი, – ა)  შარფი 

ბ ლ„ასსო (ტლად.) IV (–ლი, – ა) თავსაფარი; 

იხ. ჩურღან 

ბ ლ„ო III (–ლი // -ს, – ა)   ნადირი, ჯიხვი 

ბ ლ„ოტ ა ზმნს. სანადიროდ 

ბილ„ოჴან I, II (–ლი, –ლა)   მონადირე 

ბილ„ოჴანლ„ი IV (–ლა) მონადირეობა 

ბ ლ′ეჲ1 III (– ა, –ჲა) თუნგი (სპილენძისა) 

ბ ლ′ეჲ2 III (– ა, –ჲა) ბითლეი – სითხისა (12 

ლ.) და ფხვიერი ნივთიერების (10 კგ.) საზომი 

ბ ლ′ო IV (–Ø, - ა)  სახლი, ბინა 

ბ ლ′ო-ანხ IV (-ა) სახლი, ქონება 

ბილ′ ლდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) რაღაცის 

აშენება 

ბილ′ დოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა)     

რაღაცის აშენებინება 

ბ ნა III (–Ø // -ლი, -ა) 1) სახლი. 2) სადგომი, 

კარავი 

ბ ნა-ვათან III (-ლი) სახლი, კერა 

ბ რგადირ I, II (-ლი, -ლა) ბრიგადირი 

ბ რგადირლ„ი IV (-ლა) ბრიგადირობა 

ბირზოლა III (-ლი, -ა)  ბუზანკალი 

ბ რინჟი IV (– ა, –ჲა)  1) ბრინჯი. 2) რძიანი 

ბრინჯის სუფი 

ბ სა III (–ლი, –ა)  თევზი 

ბის ჴ I, II (-ი // -ლი, -ლა)   მეთევზე 

ბ სმილლა III (-ლი) 1) ლოცვა. 2) ალაჰის 

სახელით  

ბ სსუნ // ბ შუნ ზმნს. ძალიან, ყველაზე 

ბ ტარაბ 1) მართებული. 2) სწორი, თანაბარი. 

3) გადატ. მართალი, პატიოსანი 

ბიტზი ჲაჴ-ალ II, IV; იხ. ბიდზი ჲაჴალ 

ბიტზი ჲო -ალ II, IV; იხ. ბიდზი ჲო ალ 

ბიტზიჲ ლ„ი IV 1) გასწორება. 2) გამართვა, 

გათანაბრება 

ბიტილლო III 1) ნამყ. შეაკეთა, ნამყ. მიმღ. 

შეკეთებული. 2) დაკოდილი 

ბიტ  III (-ი, განს. მრ. -ბო, მრ. -ლი)   ცხვარი 

ბიტ დ ს დედალი 

ბიტ ზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 1) გაყოფა 

(იყოფა). 2) დაბნევა (იბნევა) 

ბიტ ზი ჲო -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, - ა) 

გაყოფა (ყოფს) 

ბიტ ი III (–ლი, –ჲა) გაყოფა 

ბიტ ლ ღაქო I, II (-ლი, - ა) მწყემსი 

(ნერბებისა) 

ბ ქა II (-ლი)  1) ბეგის ცოლი. 2) ტურფა. 3) 

ბიქა (საკ. სახ.). 4) უსაქმური, უქნარა 

ბიქდიჲო მკვრივი, ბეჭბრტყელი 

ბიქდიჲოლ„ი IV (-ლა)  დასრულება, 

სრულქმნა 

ბ ქინაბ 1) მამალი. 2) მამაკაცური, ვაჟკაცური 

ბ ქინჩი I (– ა, –ჲა) 1) მამაკაცი. 2) ვაჟკაცი 

ბ ქინჩილ„ი IV (–ლა)   ვაჟკაცობა 

ბ ღა III (–ლი, –ა)   საძირკველი 
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ბ ღდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ღრენა ხოლმე 

ბ ღდ ლ„ი IV ღრენა 

ბ შე III (-ბიში // -ლი, განს. მრ. -ჲა, მრ. 

ჲოლ) ხბო, ბოჩოლა 

ბ შელაღ ქო I, II (-ლი, - ა) მეხბორე 

ბ შელლო (ტლად.) III  1) ნამყ. დაიმტვრა, 

ნამყ. მიმღ. დამტვრეული. 2) დაკოდილი 

ბ შიდ (ჰუნზ.) IV (-ლ, -ა) ტყავის ტომარა, 

თიკრუნი 

ბიჩელ-ალ (- ო, -ცა, -ა) გატყავება; 

გამოშიგვნა 

ბიჩელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა)   

გატყავებინება-გამოშიგვნინება 

ბიჩელლოლ„ი IV გატყავება-გამოშიგვნა 

ბიჩეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გატყავება-

გამოშიგვნა (გატყავდებ-გამოიშიგნება) 

ბიცალ„ი // ბიცათლ„ი IV (-ლა) სიმსხო 

ბიც ნკო III (-ლი, - ა) გამოცანა 

ბიც თაბ მსხვილი, ჩადგმული 

ბიცახ IV (-ლი // -ბა, -ლი // -ბა)  1) კაუჭი. 2) 

ანკესი 

ბიცდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) 

დარბილება. 2) გადატ. დაწყნარება 

ბიცდოკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  დარბილება 

ხოლმე 

ბიცდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დარბილებინება 

ბიცდოკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

დარბილება (დარბილდება). 2) დაწყნარება 

(დაწყნარდება) 

ბიცდოკიჲოლ„ი IV დარბილება, სირბილე 

ბიცდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

დარბილება (ტყავისა და მისთ.) 

ბიცდოლ„იჲოლ„ი IV დარბილება, დალბობა 

ბიც: ბიც ჲო -ალ II, IV შფოთის ატეხა, 

აფორიაქება 

ბ ცო IV (ერგ. ბიცი, -და) ხელი 

ბ წუკა (ტლად.) III (-ლი, -რო) ციცინათელა 

ბიჭ III (-ლი)  ცნობიერება 

ბიჭაბ შეგნებული, ცნობიერი 

ბ ხარაბ 1) ბრაზიანი. 2) მფრთხალი 

ბიჴისა III (-ლი, -ა) ფარვანა 

ბიჴცო IV (-ლა, - ა)  საღამოს წვეულება 

ბიჴჴა დ  ზმნს. 1) სამხრეთის კიდეზე. 2) 

მზისპირში, მზვარეში 

ბ -ბ ბ // ბ -ბ ბ შორისდ. სიგნალი; პი-პიი 

ბ ჲკი III (-ლა, - ა)  ბირკავა 

ბოგ III (-ლი, -ლა)  1) ლოცვის (ნამაზის) ჟამი. 

2) დანაყრების ჟამი 

ბ გინ III (-ლი, - ა) მზითევი 

ბოგლაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) ღამის ლოცვის 

შესრულება 

ბოგლაკილლ-ალ (- ო, -ს, -ა)  ღამის ლოცვის 

შესრულებინება 

ბოგლალ„  ზმნს. 1) ღამით. 2) ღამის ლოცვის 

ჟამს 

ბოგლალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დაღამება, 

მწუხრის ლოცვის ჟამი 

ბოგლალ„ცო ღამისა, ღამეული 

ბოგლა  ზმნს. დროულად 

ბოგოლ′ IV (-ლი) კვების პროდუქტები 

(ხორცი, რძე, ყველა და მისთ.) 

ბოზ-ა III (-ი // -ლი, -ა) თოხი, წერაქვი; იხ. 

თოჴი 

ბოზი III (-ლა, - ა) ბოძი 

ბოკზი: ბოკზი ბო -ალ აღება, თან წაღება 

ბოკორ III (-ლი, -ლა) ჭურჭლის თარო 

ბოლბოლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა) გათითხნა 

(ითითხნება), გათხუპვნა (ითხუპნება) 

ბოლბოლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

გათითხნა (თითხნის) 

ბოლბოლ′ოლლ-ალ გათითხნინება 

ბოლბოლ′ ლ„ი IV გათითხნა, თხუპნიაობა 

ბოლო1 III (-ლი, - ა) რიგი, მწკრივი 

ბოლო2 III (ერგ. ბილო, - ა)  ყინული 

ბოლოთავი IV (-ლა)  1) განუსაზღვრელობა, 

გაუგებრობა. 2) უწესრიგობა 

ბოლოკი IV (– ა, –ჲა) ბოლოკი 

ბოლო-წიქა (–ლი)  გლუვად ამრეკლავი 

(ზედმიწ. ყინულ-სარკე) 

ბოლ„იჴალ (–ლი) ბოჰლიხელები 

ბოლ„იჴაჲ II (-ლი, -ლა) ბოჰლიხელი (ქალი) 

ბოლ„იჴა  I (-ლი, -ლა) ბოჰლიხელი (კაცი) 

ბოლ„ო1 (ტლად.) III (-ლი, -როლ) მძივი 

ბოლ„ო2 III (ერგ. ბილ„ა, - ა)   1) კეფა, 

კისერი. 2) საყელო 

ბოლ„ო-ყ მ (-ლი // -ი) თავ-კისერი (ზედმიწ. 

კისერ-თავი) 

ბოლ′-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) ხვნა (ხნავს); იხ. 

ბოლ′ო-ხულ′ალ 



 23 

ბოლ′აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო)   ხვნის ნდომა 

(ეხვნევინება) 

ბოლ′ო III (-ლი, - ა) 1) ხვნა. 2) თესვა 

ბოლ′ობუღ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) დახვნა, 

ხვნის გათავება 

ბოლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

მოხვნევინება 

ბოლ′ოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ხვნა 

(იხვნება) 

ბოლ′ო-ხულ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) 

დამუშავება (ზედმიწ. ხვნა-სმა) 

ბოლ′ო-ხულ′ოცას დამუშავებული 

ბოლ′ო ოს III (-ლი, -ლა) კვალი, ორნატი 

ბომბოლლა III (-ლი, -ა) ბუშტი 

ბოჟ-ალ (- ო, -ჩა, -Ø, - ა-)  რწმენა, ნდობა, 

დაჯერება 

ბოჟანნათ III (-ლი, -ლა) ჩანთა 

(ყურანისთვის) 

ბოჟარაბ საიმედო, ერთგული 

ბოჟი III (-ლა, - ა) 1) რწმენა, ნდობა. 2) 

სიმტკიცე, დარწმუნებულობა 

ბოჟი-ბოტ ი III (-ლა, - ა) ნდობა 

ბოჟილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

დარწმუნება 

ბოჟილ„ი IV (-ლა) 1) რწმენა, ნდობა. 2) 

სიმტკიცე 

ბოჟიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბო აჟიჲბალ„ალ)  დაჯერება (ერწმუნება 

ვინმეს) 

ბოჟიჲოლ„ი IV რწმენა, ნდობა 

ბორტ არაბ ცხელი, ჩახუთული 

ბორტ ი IV (-ლა) სიცხე; იხ. ბ რტ ი 

ბორტ იზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 

დაცხომა (დაცხება) 

ბორტ იზი ჲო -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, - ა, -

ა-)  1) დაცხომა (დააცხუნებს) 

ბოროტი IV (– ა) ჩაფიქრება, მღელვარება, 

ზრუნვა 

ბოროღლო I, II (-ლი, - ა) მოქეიფე, 

მაწანწალა 

ბოსტანი III (– ა, –ჲა) მახრა, ბოსტანა 

ბოქო III (-ლი, - ა) ერთგვარი ქურქი 

ბოქორე I, II (– ა, –ჲა) მხდალი, მშიშარა 

ბოცდიჲო ბრმა 

ბოცდოკ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დაბრმავება 

(აბრმავებს) 

ბოცდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაბრმავებინება 

ბოცდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

დაბრმავება (ბრმავდება) 

ბოცო1 III (ერგ. ბიცო, განს. მრ.  - ა, მრ. 

ბოცბო) მთვარე 

ბოცო2 III (ერგ. ბიცო, განს. მრ.  - ა, მრ. 

ბოცბო) თვე 

ბოწდაბაგი IV (–ჲა) დაჭერობანა 

ბოწი (-ლა, - ა) 1) წვრილფეხა პირუტყვი. 2) 

ქონება. 

ბოწილაღაქო I, II (-ლა, - ა)  მეცხვარე 

ბოწი-ჰ ჲმ ნ III (-ლი)   საქონელი 

ბოწოლქო III (-ლა, - ა) ერთობლივი 

(კოლექტიური) დახმარება 

ბოხ IV (-ა) ბალახი 

ბოხალა ქოს (ტლად.) ყვითელი 

ბოხალ ჰიჲო ბოროტი, ბრაზიანი 

ბოხ-ნახო IV  (-ლი) უხეში საკვები (ზედმიწ. 

ბალახ-თივა) 

ბოხჩა (ტლად.) III  (-ლი, -რო)    ნაჭრის 

ტომარა 

ბოჴ III (ერგ. ბიჴო)  მზე 

ბო ოჲ III (-ბა, -ბა) წინდის წვერი 

ბო ოს IV (-ბა, -ბა) კავი, ოქოქა 

ბ ბლ- ლ (- ო, -შ, -ა) აფუება 

ბ ბლ ლ„ი IV აფუება 

ბ ლ„1 III (-ლი, -ლ )  განძი, საუნჯე 

ბ ლ„2 III (-ლი, -ლ ) საბადო, მარაგი 

(საამშენებლო ქვისა) 

ბ ლ′- ლ1 (- ო, -ჩ , - , - -)  მოწევა 

ბ „ლ′- ლ′2 (- ო, -ჩ , - , - -) შეხვევა 

ბ ლ′ ლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

მოწევინება 

ბ ლ′ ყ  III (-ლი, - ))  ლოკოკინა 

ბ ლ′ ყ -დი ი (-ლა) IV аконит (ზედმიწ. 

ლოკოკინა-ყვავილი) 

ბ ლ′ ყ  (-Ø) რეზინის ქალამნები 

ბ ტ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -) დაჩლუნგება 

(აჩლუნგებს) 

ბ ტ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

დაჩლუნგებინება 

ბ ტ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -)  დაჩლუნგება 

(დაჩლუნგდება) 
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ბ ტტ  ჩლუნგი, გონებაჩლუნგი 

ბ ღინ III (-ა, -ა) საცობი (კასრისა) 

ბ ყ ნდ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -)  წარბის 

შეკვრა, მოღუშვა 

ბ ყ ნდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

წარბის შეკვრევინება 

ბ ყ ნდ ლ„-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) წარბის 

შეკვრა 

ბ ყ  ზმნს. წარბშეკვრით 

ბ ყ ქ  I, II (-ლა, - ა) ბრაზიანი კაცი 

ბ ჭკა III (-ლი // -ლ , - )   კასრი 

ბ ხ ლ  III (-ლი, - )    გეჯა (ძაღლისა) 

ბ ჰზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 1) 

გაცხელება. 2) დაცხომა. 3) გადატ. 

თანაგრძნობა, დანანება 

ბ ჰზი ჲო -ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. ბ ჰზი 

ბო აჰალ)  1) გაცხელება (აცხელებს). 2) 

დაცხომა (დააცხუნებს). 3) შენანება (შეანანებს) 

ბ ჰი III (-ლი) სიცხე 

ბ  III (-ლი, - ) 1) ბანდეროლი. 2) ნაჭრის 

პარკი. 

ბუდაკან III (-ლი, -ლა) გოდეკანი, საფეხვნო 

ბუდალა ლა (-ა) წმინდანი ადამიანები 

ბუდე1 (ტლად.) IV (-ლი, -როლ) ბუდე; იხ. სი 

ბუდე2 IV (-ლი, -როლ) 1) პარკი. 2) დანის 

ბუდე 

ბუდკა IV (-ლი, -ა)  1) ჯიხური. 2) ტუალეტი 

ბუდუნ I (-ლი, -ლა) 1) მუეძინი. 2) კაცის 

სახელი 

ბუდუხაჲ II (-ლი, -ლა) ბუდუხელი (ქალი) 

ბუდუხა  I (-ლი, -ლა) ბუდუხელი (კაცი) 

ბუდუხლა (-ა) ბუდუხელები 

ბულახ IV(-ლი // -ბა, -ლა) ორმო, თხრილი 

(წყაროსთვის) 

ბულუთინ IV (-ლი, -ლა) ბიულეტენი 

ბულ′ი-ბოხ IV (-ა) გლერტა 

ბულ′ლაღაქო I, II (-ლი, - ა) მეღორე 

ბულ′ლაჴ IV (-ი, -ლა) საღორე 

ბულ′-ო III (-ი, -ბო) ღორი, ტახი 

ბუჲდა III (-ლი, -ა) გრძელი ჯოხი 

(საქორწინო რიტუალში) 

ბუჟჟანათ III (-ლი, -ლა) ჩანთა 

(ყურანისთვის) 

ბურა III (-ლი, -ა) მოზვერი 

ბურა  III (-ლი, -ბა) ბურაო 

ბურან III ნავი 

ბურბუტ III (-ლი, -ლა) წყლის ჭავლი 

ბურდა III (-ლა) ფესვი (მცენარისა) 

ბურდაჴალა I, II (-ლი, -ლა) 1) გარყვნილი 

ხარი. 2) გადატ. გარყვნილი და მაწანწალა კაცი 

ბურდო IV (-ლი, - ა) თივის ზვინი 

ბურდუხ1 III (-ლი) გადაჭარბებული 

სისხლდენა 

ბურდუხ2 I, II (-ლი, - ა)  უსუფთაო, 

ბინძური (ადამიანი) 

ბურთი III (-ლა, - ა // -ლა) ბურთი 

ბურთინა IV (-ლი, -ა) ნაბადი 

ბურთინა-ყ  IV (-Ø, - ა) ნაბადი 

ბურლ′ოლ-ალ (-ი, -ლო, -ცა, -ა, -ბა-) 

დარწმუნება, დაყოლიება 

ბურლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დარწმუნებინება, დაყოლიებინება 

ბურტ ლა  I (-ლი)  მოზარდი (15-16 წლისა) 

ბუსტულლიტ ა  ზმნს. კოტრიალით 

ბუსტურ III (-ლი, -ლა) კოტრიალი, 

ყირამალა გადასვლა 

ბუსურბან I, II (-ლი, -ლა) მუსულმანი, 

მუსლიმი 

ბუსურბანაბ მუსლიმური 

ბუსურბანლ„ი IV (-ლა) 1) მუსლიმანობა. 2) 

ჰოი, ღმერთო 

ბუტ III (-ლი, -ლა) სიყვითლე, ზაფრა 

ბუტა III (-ლი, -ა) ნაწილი, წილი 

ბუტ ა ქო IV (-ლი, - ა) ბუტლაქო (ერთგვარი 

თამაში) 

ბუტ ტ ა ზმნს. კუთხე-კუთხე 

ბუტ ო III (ერგ. ბუტ ა, - ა)  კუთხე 

ბუფეთ IV (-ლი, -ლა) 1) ბუფეტი. 2) 

ჭურჭლის კარადა 

ბუღა III (-ლი, -ა)  ბუღა; იხ. ს, ბურა, 

ბ ღ დ  

ბუღოჲო 1) მკვდარი. 2) წასული; იხ. ჲუღალ 

ბუყა-ბიჟეჲ  (-Ø) 1) უფროსები. 2) გადატ. 

თანამდებობის პირები 

ბუყ ღად III ზმნს. უფროსისებურად 

ბუყი III (-ლა, - ა)  მზრუნველობა 

ბუხარი1 IV (– ა, –ჲა)  ბუხარი 

ბუხარი2 III (– ა, –ჲა) ბუხრის ქუდი 
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ბ გულ-ალ III (-ლო, -ცა, -ა, - ა-...-ბ -)  

ხარის დაყვირებინება 

ბ ლ„ი IV ხარის ყვირილი 

ბ - ლ III (- ო, -შ, - , -ბ -) ხარის 

დაყვირება 

ბ ღ დ  III (-ლი, -ა) მოზვერი 

ბ ხტ ტ ხიჲო მწიფე 

ბ - ლ (- ო, -ჩ , - , - -) განადგურება 

(ტილებისა) 

ბ ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

განადგურებინება (ტილებისა) 

ბ ჰ შორისდ. ხარის ყვირილი 

 

გ 

 

გაბა (ტლად.) III (-ლი, -რო) ხალიჩა 

(ბარხატისა); იხ. ბეკე 

გაბა-ბეკე III (-ლი, - ა)  ერთგვარი ხალიჩა; 

იხ. ბეკე 

გაბალე III (- ა, - ა)   უშნო ფეხსაცმელი 

გაგატო (ხაშ.) III (ერგ. გაგატო, მრ. 

გაგატარო) საგორავი (ცომისა) 

გაგიზდა: გაგიზდა ჲაჴალ II, IV აღგზნება, 

გაგიჟება 

გავა IV (-ლი, -ა)   გავა, მენჯ-ბარძაყის ძვალი 

გავჰარ1 (ხაშ.) IV (-ლი, -ლა)  მენჯ-ბარძაყის 

ძვალი 

გავჰარ2 IV (-ლი, -ლა) გუგა (თვალისა) 

გაზ IV (-ლი) გაზი 

გაზა-ბოზა III (-ლი, -ა) წერაქვი 

გ თოხნა III (-ლი, -ა) თოხნა 

გ ლა III (-ლი, -ა)   შულო, გორგალი 

გ ლადი III (- ა) თურქული 

გალამი IV (- ა, - ა) ერთგვარი თოკი 

(მატყლისა) 

გალაჩუყ: გალაჩუყ ჲაჴალ II დანგრევა 

(ინგრევა), გაფუჭება (ფუჭდება) 

გალაჩუყ: გალაჩუყ ჲო ალ II დანგრევა 

(ანგრევს), გაფუჭება (აფუჭებს) 

გალიგზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) დაშავება 

(დაშავდება), ტკენა (ეტკინება) 

გალაგზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, - ა) 

დაშავება (დაუშავებს), ტკენა (ატკენს) 

გალქა-წიტ IV (-ა, -ა) ბლაგვი დანა 

გამა1 III (-ლი, -ა) ხომალდი 

გამა2 III (-ლი, -ა) გროვა, შეკვრა, დასტა 

გამაგურ III (-ლი, -ლა) ბევრი-ცოტა  

გამარტა: გამარტა ჲაჴალ II 1) შეხვევა, 

შეფუთვნა (იფუთნება). 2) თბილად ჩაცმა 

(თბილად იცმევა) 

გამარტა: გამარტა ჲო ალ II 1) ფუთნა 

(ფუთნის). 2) თბილად ჩაცმა (თბილად აცმევს) 

გამაჭ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) ქვა; იხ. ტ ალო  

გამა- ასა IV (-ლი) ცემა-ტყეპა, ჩხუბი 

გამ დ ზმნს. გროვად, დასტა-დასტა 

გამდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

უსაქმურობა 

გამლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) უსაქმურობა, 

ცუღლუტობა 

გამლ′ოჲოლ„ი IV უსაქმურობა 

გამრო I, II (-ლი, - ა)  უსაქმური, ცუღლუტი 

განაზღა: განაზღა ჲო -ალ II ძლიერ 

ლანძღვა 

განდი IV (-ლა, - ა)  ორმო; იხ. ჴარანდი 

განე III (-ლი, - ა) 1) მოზვერი. 2) გადატ. 

ბიჭი, ვაჟკაცი 

განზაჲაბ // განზაბ 1) ველური. 2) უხეში 

გაჲჲ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) შენელება. 2) 

დაგვიანება გაჲხარდა: გაჲხარდა ჲაჴ ლ II 

გახარება (გაუხარდება) 

გაიხარდა: გაიხარდა ჲაჴალ II გახარება 

(გაუხარდება) 

გაჲხარდა: გაჲხარდა ჲო ალ II გახარება 

(გაახარებს) 

გარა IV (-ლი, -ა)  კურკლი 

გარავლი III (- ა)  ბავშვები, ბალღები 

გარბელა III (-ლი, -ა) ყუაფიცარი, 

ნაგვერდული 

გარადუს III (-ლი, -ლა)  1) გრადუსი. 2) 

თერმომეტრი 

გარაფი IV (- ა, - ა)  გალიფერი 

გარლ′ოლ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დატრიალება, დაბზრიალება 

გარლ′ოლაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

ტრიალის ნდომა 

გარლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დატრიალებინება 

გარლ′ოლლოლ„ი IV ტრიალი, ბზრიალი 

გაფ III (-ლი, -ლა) ხუმრობა, მხიარულება 

გაფლიჴ I, II (-ლი, -ლა) ხუმარა 
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გაფ-წას III (-ლი, -ლა) ხუმრობა 

გაფჴე 1) საცულე რაღაცა. 2) მოუხერხებელი, 

უხეირო 

გაშინზა III (-ლი, -ა)  გასინჯვა 

(ავადმყოფისა) 

გაცარსა: გაცარსა ჲაჴალ II, IV გაფუჭება, 

გაკულაკება (გაკულაკდება) 

გაცარსა: გაცარსა ჲო ალ II, IV გაფუჭება 

(გააფუჭებს) 

გაცი შორისდ. მოუსვი! გასწი! 

გაწხარა: გაწხარა ჲაჴალ II 1) გაბრაზება 

(გაბრაზდება). 2) გაცოფება, გახელება 

(გახელდება) 

გაჴურდა: გაჴურდა ჲაჴალ II გაცხარება, 

აღგზნება 

გაჰი III (-ლა, - ა) ერთობლივი დახმარება 

გ ლლ რო // გ ლლ  (ტლად.) ყველა; იხ. 

ყაწწო 

გ ლ„და-გ ჩჩ  ყველა, ყველაფერი (ზედმიწ. 

მქონე-არმქონე) 

გ ლ„და-გ ჰიჲო ყველაფერი (ზედმიწ. მქონე-

უქონელი) 

გ ლ„ღ  ზმნს. იმგვარად 

გ ლ„ღ შ 1) მთელი, სავსე. 2) ასეთი 

გ მეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  გახდენა 

(გაახდუნებს) 

გ მეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გახდუნება 

გ მელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გახდომა, 

გამოფიტვა (გამოიფიტება) 

გ მმ  გამხდარი, მჭლე 

გ მმ ლ„ი IV (-ლა) სიგამხდრე 

გ მჟ  (ტლად.) IV (-ლი) შალის ნართი, 

თხორი 

გ მ შ III (-ბ , -ბ ) კამეჩი 

გ ჟ  IV (-ლი, - ა // -და) ეშვი 

გ ჩჩ  უქონელი 

გ ჰიჲო მქონე 

გ ჩჩ   ყველა, ყველაფერი (ზედმიწ. მქონე-

უქონელი) 

გ  ნაწ. არ, არა 

გ დ ზმნს. ბევრი; იხ. ლადი, თელი, გამ დ, დ ს 

გ ჰიჲ-ო (-ა, - ) ყველა 

გეგ III (-ლი, -ლა) ჭიდაობა 

გეგერზო // გეგეზზო IV (-ლი, - ა) 1) შვრია. 

2) საწურა 

გეგ-მ ჰ  III (-ლი, -ა)  თავისუფალი ჭიდაობა; 

იხ. გეგ 

გეგუჴან I, II (-ლი, -ლა) მოჭიდავე 

გედა IV (-ლი, -ა) გედა (შალის ერთგვარი 

ჭრელი წინდები) 

გედ-ო III (-ი, -ბო) კატა 

გეზა IV (-ლი, -ა) საკინძი, კილო 

გეთ: გეთ ჲო ალ II განთავისუფლება, 

გაგდება 

გელეხი I, II (- ა, - ა) 1) ღარიბი. 2) 

მათხოვარი 

გელოტ ა // გელოტ ას ზმნს. უცებ, 

მოულოდნელად 

გელოტ აზსუ // გელოტ ასსუ ზმნს. 

უცაბედად, უეცრად 

გემა1 IV (-ლი, -ა) მსუქანი ბავშვი 

გემა2 IV (-ლი, -ა) გემა, წისქვილის ბორბლის 

კოჭი 

გემალო IV (-ლი, - ა) წითელი მოცვი 

გემო IV (-ლი, - ა  გემო 

გემოჲაბ გემრიელი 

გენდერაჵუჭ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) 

საგორავი (ცომისა); იხ. გაგატო, გოგოტა 

გენდურა III (-ლი, -ა)  ბუტკო 

გენი IV (-ლა, - ა)  მსხალი 

გენტ ე I, II (-ლი, - ა)  მოზარდი 

გეჲ არის, ჰყავს, აქვს, არსებობს 

გეჲ-გ  არის ან არა 

გეჲდიჲო ოვალური 

გეჲდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გაოვალურება 

გეჲდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

გაოვალურება (ოვალური ხდება) 

გერდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ლანძღვა 

გერდ ლ„ი IV ლანძღვა, კრულვა 

გერდენა IV (-ლა, -ა)  რიყის ქვა 

გერემ III (-ბა) მორი 

გერლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ლანძღვა, 

კინკლაობა, კამათი 

გერლ′აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ლანძღვის 

მოწადინება 

გერლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-)  ლანძღვა, 

კინკლაობა 

გერლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გალანძღვინება 
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გერნი IV (- ა) გინება 

გეტ ო (ხაშ.) IV (-ლი)  გეტლო (ცომეულის 

ხშირი სალაფავი) 

გეჩდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ჩხუბი, ბრძოლა 

გეჩდ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-)  ჩხუბის 

წადილი 

გეჩნი IV (-ლა, - ა) 1) ჩხუბი. 2) ბრძოლა 

გეცო III (-ლი, - ა)   ბალთა, აბზინდა 

გეცრო I (-ლი, - ა) 1) ჩხუბისთავი. 2) გადატ. 

ძლიერი ყმაწვილი 

გეჰ III (-ლი, -ბო) მთის ველური ვაცი 

გ -გელოტ ას ზმნს. ხანდახან 

გიდიჲა  I (-ლი, -ლა) ყოჩაღი, ვაჟკაცი 

გიზილა ზმნს. მომავალ წელს 

გიზილალალ„ ზმნს. ორი წლის მერე 

გილატ ა ზმნს. მხრით 

გილ„ ზმნს. ღრმად 

გილ„ილლო ღრმა 

გილ′ ზმნს. ძირს, დაბლა 

გილ′კ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი, -ბა-) ჩამოსვლა, 

გამოსვლა 

გილ′კიჲოლ„ი ჩამოსვლა 

გინგოლლა (-ა) ბუშტულები 

გირვანქა IV (-ლი, -ა) 4000 გრამიანი საწონი 

გირი IV (-ლა, - ა)   საწონი 

გისა ზმნს. 1) გარეგნულად. 2) გარეთ 

გის-ალ II (გ შ ლ I, გ შ ლ III, მრ. 

გ ბ შ ლ)   1) ხელის ხლება, ბიძგება. 2) 

გასინჯვა. 3) მუშაობა, კეთება 

გისაქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  გამოსვლა 

გისაქაყ-ალ (-ო, - ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გამოსვლის ნდომა 

გისაქილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გამოყვანინება 

გისაქიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შეუძლია 

გამოსვლა (გამოესვლება) 

გისდ  ზმნს. გარეთ 

გიტ-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-) დასხმა 

გიტაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-)   დასხმის 

ნდომა (ესხმევა) 

გიტდაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-...- ა-) 

დასხმევინება 

გიტდ- ლ // გიდდ- ლ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)   

დასხმა ხშირად 

გიტდ ლ„ი // გიდდ ლ„ი IV დასხმა ხშირად 

გიტიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, - Ø, - ა-)  დასხმა 

შეუძლია 

გიღა ზმნს. 1) ძირას, დაბლა. 2)– 

საქართველოში 

გიღალ ს 1) ძირისეული, დაბლობისა. 2) 

ქართული 

გიშელ- ლ II (გ შ ლ ლ I, გ შ ლ ლ III, -

ო, -ს, - , მრ. გ შ ლ ბ ლ)   ხელის ხშირად 

ხლება, ბიძგება 

გიშელლ-ალ II (-ი, - ო, -ს, - , -ბა-)  ხელის 

ხლებინება, ბიძგებინება 

გიშეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ბ -) 1) შეხება, 

მიკარება. 2) გასინჯვა შეუძლია 

გიშეჲოლ„ი IV ხელის ხლება, მიკარება 

გიწ-ალ1 (- ო, -ცა, -Ø, - აბა-) 1) ჩასობა, 

ჩარჭობა. 2) აძრომა, აცოცება. 3) შეტევა, წინ 

წაწევა 

გიწ-ალ2 (გოწალ I, გუწალ III, - ო, -ცა, -ე // 

-ო, - ა-) მოკითხვა, მონახულება 

გიწდ- ლ II (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დაკერება 

ხოლმე, ხშირად ამოკემსვა 

გიწილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

ჩარჭობა, ჩაცემა 

გიწილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

ჩარჭობინება, ჩაცემინება, ტაკებინება 

გიწლ-ალ (-ი, -ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) ჩარჭობა, 

ჩაცემა. 2) შეჩრა, შეყოფა. 3) შეტევა, თავდასხმა 

გიჭლ-ალ (ტლად.) (-ლო, -ჩა, -ა, - ა-)  

დასხმა, დაღვრა 

გიხ-ალ (-ე, -ლო, -შ, -ა, - ა-)  ამოცმა 

გიხაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) ამოცმის 

ნდომა 

გიხელ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) ამოცმევა 

გიხელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

ამოცმევინება 

გიხეჲლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -, - ა-) შეუძლია 

ამოცმა (ამოეცმევა) 

გიხეჲოლ„ი IV ამოცმა 

გიჴ-ალ IV (- ო, -ცა, -Ø, მრ. გუ ა ალ) 

პირთამდე გავსება, გალიცლიცება 

გიჴილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, - ა-) ხშირად 

გავსება 

გიჴილლ-ალ II (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

პირთამდე გავსებინება 
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გიჴილლოლ„ი II (გოჴილლოლ„ი I, 

გუჴილლოლ„ი  III, მრ. გუ აჴილლოლ„ი) 

პირამდე გავსება 

გიჴლ-ალ II, IV (გოჴლალ I, გუჴლალ III, -

ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) დაწვენა, ბეჭებზე 

გართხმა. 2) სროლა 

გიჰ1 IV (-ლი, -ლა)  ქურდობა, მოტაცება, 

პარვა 

გიჰ2 II (გოჰ I, გუჰ III) მოდი (უმთავრესად 

ქალებს მიმართავენ) 

გიჰდიჲო ქურდული, მტაცებლური 

გიჰიდ ზმნს. მალულად, იდუმლად 

გიჰლაგი I, II, III (- ა, - ა)  ქურდი 

გიჰლ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ქურდობა, ტაცება 

გიჰლ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -აბ-)  ქურდობის 

ნდომა 

გი დაგი II (- ა, მრ. გუ დაბაგი ა)  

მესაქონლე, საქონლის მომვლელი 

გი დ- ლ II (გო დ ლ I, გუ დ ლ III, - ო, -

ს, -ა, -ბა-) ჩაყრა ხშირად, ბნევა 

გი დ ლ„ი IV ყრა, ბნევა 

გ  IV (-ლი, - ა) ერთგვარი დაფა ოთახების 

გადასატიხრად 

გ სნაცო III (-ლი, -ბო)  ხის ქერქის ჭია 

გოგ  III (- ა, - ა)  ლოყა 

გოგგა III (-ლი, -ა)  ზარი 

გოგოტა III (-ლი, -ა)  საგორავი (ცომისა) 

გოდოლ III (-ლი, -ლა)  ბადია 

გო -ალ I (გ - ო, გ -ს, გოჰ // გოჰ-ო, 

გი ალ I, გ - ო, გ -ს, გიჰ // გიჰ-ი, გუ ალ 

II, გ - ო, გ -ს, გუჰ // გუჰ-უ III, მრ. 

გუ აჰ-ალ // გუ -ალ)  მოსვლა, ჩამოსვლა, 

სიარული 

გო აყ-ალ I (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) მოსვლის 

ნდომა (მოესვლება) 

გო აწ-ალ I  (გი აწალ II, გი აწალ III, (-ო, -

ო, -ს, -ო, -ბა-) ყურება, დათვალიერება 

გო აწოჲლ„-ალ I (გი აჭეჲლ„ალ II, 

გუ აწოჲლ„ალ III, (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

შეიძლება ყურება 

გოზინახი IV (-ლი, -ლა) გოზინაყი 

გოზო III (-ლი, - ა)   ნაჩეჩი, შუბლზე 

ჩამოვარცხნილი 

გოზოტ (ხაშ.) III (-ლი, -ლა)   მრგვალი რამ 

გოთ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) 1) დაგება, 

დაფენა. 2. გადატ. განადგურება 

გოთანი IV (- ა, - ა) გუთანი 

გოთოლაგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-...- ა-) 

შეიძლება დაგება, დაფენა 

გოთოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დაგებინება, დაფენინება 

გოთოლ- ლ (- ო, -ს, -ა, - ა-) დაგება ხოლმე, 

ფენა 

გოთოჲოლ„ი // გოთ ლ„ი IV  დაფენა, დაგება 

გოლო III (-ლი, -და) დოლი 

გოლოჴან I, II (-ლი, -ლა) მედოლე 

გოლოჴანლ„ი (-ლი) მედოლეობა 

გომგო IV (-ლი, - ა) ხორკლი, გამოწეული 

ადგილი 

გომდიჲო ბორცვებიანი, ხორკლიანი 

გომდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დახროკვლა, 

დაბურცვა 

გომდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დახორკვლინება, დაბორცვინება 

გომდოკიჲოლ„ი IV დახორკვლა, დაბურცვა 

გომდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

დახორკვლა, ამობურცვა. 2) გადატ. 

დაფეხმძიმება 

გომი IV (-ლი, - ა) 1) სამყოფო, სადგომი. 2) 

გომური 

გომო III გუნდა 

გომორდიჲო მრგვალი 

გომორდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 

დამრგვალება (ამრგვალებს) 

გომორდოკილლ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დამრგვალებინება 

გომორდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

დამრგვალება (მრგვალდება) 

გომორე IV (- ა, - ა)  მორევი, სიღრმე 

(მდინარისა, ტბისა) 

გომორე-ხ ტ  III (-ლი, - )  მეტალის ღრმა 

თეფში; იხ. საქქო-ხ ტ  

გორ III (-ლი, -ლა)  წრე, რკალი 

გორმოტა IV (-ლი, -ა)  კენჭი 

გორო III (-ლი, - ა)  ხავიწი 

გოს I (ტლად.) (გიშ II, გუს III, მრ. გუ ას)  

მოდი, წავიდეთ; იხ. თის 

გოტ1 III (-ლი) ბოლი 

გოტ2 III (-ლი) მტვერი 
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გოტარილ′ ზმნს. მალე, სწრაფად, 

გამალებულად 

გოტ ე ეშ 1) უზნეო. 2) უვარგისი 

გოჩჩი ჲაჴ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

მომთაბარეობა. 2) გადასახლება 

(გადასახლდება) 

გოჩჩი ჲო -ალ (-ო, - ო, -ს, - ა, მრ. გოჩჩი 

ბო აჰალ) 1) მომთაბარეობა (ამთაბარებს). 2) 

გადასახლება (გადაასახლებს) 

გოწოლ-ალ1 I (გიჭელალ II, გუწოლალ III,  

-ლო, -ცა, -ა, მრ. გუ აწოლალ // 

გუ აბაწოლალ) გადაყენება (ბავშვისა) 

გოწოლ-ალ2 I (გიჭელალ II, გუწოლალ III,  

-ლო, -ცა, -ა, მრ. გუ აწოლალ // 

გუ აბაწოლალ) 1) მითითება, ჩვენება. 2) 

გაშვერა, მიწოდება 

გოწოლლ-ალ1 I (გიჭელლალ II, 

გუწოლლალ III,  - ო, -ს, -ა, მრ. 

გუ აწოლლალ) გადაყენებინება 

გოწოლლ-ალ2 I (გიჭელლალ II, 

გუწოლლალ III, (-ი,  - ო, -ს, -ა, მრ. 

გუ აწოლლალ)  ჩვენებინება 

გოწოლლოლ„ი1 I (გიჭელლოლ„ი II, მრ. 

გუ აწოლლოლ„ი) გადაყენება 

გოწოლლოლ„ი2 I (გიჭელლოლ„ი II, მრ. 

გუ აბაწოლლოლ„ი) მითითება, ჩვენება 

გოწოჴ I აბა, უყურე 

გოწოჴ-ალ I (გიჭე ალ II, გუწო ალ III, - ო, 

-ცა, -ა, მრ. გუწობა ალ)  1) ყურება, 

დათვალიერება. 2) ყურადღების მიქცევა, 

მოვლა ზრუნვა. 3) ლოდინი. 4) გამართება, 

გეზის აღება 

გოწოჴაყ-ალ I (გიჭე აყალ II, გუწოჴაყალ 

III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. გუწობაჴაყალ) 

შეუძლია ყურება 

გოწოჴგოლ-ალ I (გიჭე გილალ II, 

გუწო გულალ III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

გუწობა გულალ // გუწობა გუ ალალ)   

გოწოჴლალ I (გიჭე ლალ II, გუწო ლალ 

III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. გუწობა ლალ) 1) 

დათვალიერებინება, ნახვინება. 2) 

მოვლევინება 

გოწოჴილლ-ალ (გიჭე ილლალ II, 

გუწო ილლალ III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

გუწობა ილლალ) 1) ნახვინებინება. 2) 

მოვლევინებინება  

გოჭი III (-ლა, განს. მრ. გოჭ-ბო, მრ. - ა) 

გონ ა IV (-ლი, -ა) ზვინი, ბჯა 

გონჲიჴ IV (-ლი, -ლა) ფარდული, სათივე, 

საჩადლი 

გ დ ლ ქ III (-ლი, -ლა) გოდალაქი 

(საქონლის საკვებად გამოსაყენებელი ხის 

კორძი) 

გ მ ჟ (ტლად.) III (-ლი, - ა) ნართი 

გ ჲოლ„ი I 1) ჩამოსვლა, ჩასვლა. 2) სიარული 

გუგილო // გუგულო ნახევრად თბილი, ნელ-

თბილი 

გუგლოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) გათბობა, 

განელთბილება 

გუგლოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

გათბობინება 

გუგლოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გათბობა 

(გათბება) 

გუდა III (-ლი, -ა) პარკი 

გუდო III (-ლი) გუდო; იხ. ბატ ა 

გუდო-ჲანყო IV (-ლი) ატრიის წვნიანი 

გუკ-ალ1 (- ო, -ცა, -ა, - ა-) ცემა, ჩეხვა 

გუკ-ალ2 III (გოკალ I, გიკალ II, - ო, -ცა, -ა, 

- ა-) ჩაცმა, დახურვა, შემოსვა 

გუკაყ-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-) დახურვის 

ნდომა 

გუკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  დახურვა 

(დაეხურება), ჩაცმა (ჩაიცმევა) 

გულ III (-ლი, -ლა) ფიჩხის კონა 

გულ-ალ (გოლალ I, გილალ II, -ლო, -ცა, -ა, 

- ა-) 1) დადგმა, ჩასობა. 2) დადგენა. 3) 

დანიშვნა. 4) მოკიდება. 5) დადება, დასმა. 6) 

დახურვა. 7) სახელის შერქმევა. 8) დაწვა. 9) 

დაბანდება. 10) დადანაშაულება 

გულაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო)  დადების, 

დადგმის, დანიშვნის და მისთ. ნდომა 

გულდ- ლ (გოლდ ლ I, გილდ ლ II, - ო, -

ს, -ა, -ბა-) ხშირად დადება, დადგმა, დანიშვნა 

და ა. შ. 

გულილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დადებინება, დადგმევინება... 

გულიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დადება 

(დაიდება), დადგმა (დაიდგმება)... 

გულლოლ„ი IV დადგმა, ჩასობა, დადგენა, 
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დანიშვნა და ა. შ. 

გუროგო თანდ.ნაცვლად, გარდა 

გურჟიჲალ (-ლი) ქართველები 

გურჟიჲაჲ II (-ლი, -ლა) ქართველი (ქალი) 

გურჟიჲა  I (-ლი, -ლა) ქართველი (კაცი) 

გურჟი: გურჟი ღინო ქართული ღვინო 

გურუსალა IV (-ლი) ჯგრო, ჯგუფი 

გუწ-ალ1 III (გოწალ I, გიწალ II, -ო, - ო, -ს, 

-ო, - ა-)  1) გახარება (მცენარისა). 2) 

აღმოცენება 

გუწ-ალ2 III (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) დაკერება 

გუწაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) გახარების ნდომა 

გუწ-გ წიჲო დაკერებული 

გუწიჲოლ„ი IV დაკერება 

გუწილლ-ალ III (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დაკერებინება 

გუწოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შეუძლია 

გახარება, გაზრდა 

გუწ ლ„ი IV გაზრდა, გახარება 

გუჴილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, - ა-)  ფეხის 

დადგმა ხოლმე 

გუჴილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  ფეხის 

დადგმევინება 

გუჴილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

ანთებინება 

გუჴილლოლ„ი IV ფეხის დადგმა 

გუჴიჲლ„-ალ1 (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ფეხის 

დადგმის შეძლება 

გუჴიჲლ„-ალ2 (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ანთება 

შეუძლია 

გუჴლ-ალ1 III (-ლო, -ცა, -ა, - ა-)  ფეხის 

დადგმა 

გუჴლ-ალ2 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) ანთება 

გუ -ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-) 1) ჩაყრა, დაბნევა. 

2) ჭმევა (საქონლისათვის) 

გუ აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) დაბნევა შეუძლია 

(ებნევა) 

გუ ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დაბნევინება, შეჭმევინება 

გუ იჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -ა)  1) შეუძლია 

დაბნევა. 2) შეუძლია დადება, ჭმევა 

გ დ-  III (-ი, -ბ ) ქათამი 

გ დ -გედო III (-ი) შინაური ქათმები 

(ზედმიწ. ქათამი-კატა) 

გ დ -გ დ  შორისდ. ძიბა-ძიბა 

გ ლ გი (ტლად.) I, II (- ა, მრ. გ ლ ბ გი) 

ქურდი; იხ. გიჰლაგი 

გ ლ ჰ- ლ (ტლად.) (-რო, -შ, - , -ბ -)  

ქურდობა 

გ ლ ლ„ი IV ქურდობა, მოტაცება 

გ რჰ რ ბ გულმოწყალე, ლმობიერი 

გ რჰელ III (-ლი, -ლა) წუხილი, მოწყალება 

გ რჰიზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) 

შებრალება, შეწყალება 

გ რჰიზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

სიბრალულის აღძვრა 

გ შ შორისდ. ქში-ქში 

 

დ 

 

დაბაღ I, II (-ლი, -ლა) ნაწრთობი. ადამიანი 

დაბარა1 III (-ლი, -ა) დაბარული მიწის 

ნაკვეთი 

დაბარა2 III (-ლი, -ა) მოაჯირი 

დადა: დადა ჲაჴ-ალ II დაწოლა, დაძინება; 

იხ. ჲუტალ 

დადა: დადა ჲო -ალ II დაწვენა; უქქილალ 

დადაპო I, II (-ლი, - ა) უქნარა, უსაქმური 

დაზალბა ქო // ნაზალბა ქო (ტლად.) IV (-

ლი, - ა) ერთგვარი თამაში 

დაზლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-)  თავის 

ტკივილი 

დაზ: დაზ ჲენჲალ II 1) თავის ტკივილი. 2) 

თავში დარტყმა 

დაკეტა: დაკეტა ბო ალ III დაკავება, 

დასაკუთრება 

დამი III (-ლა) ქუხილი (თოფისა) 

დამპალი I, II (- ა, - ა) ზარმაცი 

დამღო III (-ლი, - ა)  დამღა, შანთი 

დამღურ III (-ლი, -ლა) ხელისგული; იხ. 

ყედო 

დანა ნაწ. თუმცა, თუ გინდ, გინდ 

დანდე1 ზმნს. ახლა, ეს-ესაა 

დანდე2 ზმნს. 1) შესახვედრად, მისაგებებლად. 

2) პირიქით, წინააღმდეგ 

დანდელ„ი IV (-ლი, - ა) კრება, შეხვედრა 

დანდელ„იზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø)  1) 

შეკრება (იკრიბება). 2) გაერთიანება 

(ერთიანდება) 

დანდელ„იზი ჲო -ლ II, IV (-ო, - ო, -ს, -ა, -
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ა-)  1) შეკრება (კრებს). 2) გაერთიანება 

(აერთიანებს) 

დანქი1 III (-ლა, - ა)  1) სროლა. 2) კაკუნი, 

რაკუნი, ჯახუნი 

დანქი2 III (-ლა, - ა)  გულგრილობა 

დანდეჲაჲ II (-ლი, -ლა) 1) მაზლის ცოლი, 

რძალი. 2) მოწინააღმდეგე 

დანდეჲა  I (-ლი, -ლა) 1) ქვისლი. 2) მეტოქე, 

მოწინააღმდეგე 

დაჲმ ზმნს. მუდამ, ყოველთვის 

დაჲმაბ მარადიული 

დაჲწყობა IV (-ლი, -ა) ერთგვარი ბავშვური 

თამაში 

დაპი IV (-ლა, - ა) ცემა, ტყეპა, გაროზგვა 

დაპლ′ოლ-ალ // დალ′ლ′ოლ-ალ  ცემა, პობა, 

ჩხვლეტა, ყვედრება 

დაპლ′ოლლ-ალ // დალ′ლ′ოლლ-ალ (-ი, -

ო, -ს, -ა, მრ. დაპპალ′ოლლალ) ცემინება, 

ჩხვლეტინება 

დაჟალ′ (-ლი, -ლა) ანტიქრისტე 

დაჟიზა: დაჟიზა ჲაჴალ IV დალურჯება 

(ლურჯდება) 

დაჟიზა: დაჟიზა ჲო ალ IV დალურჯება 

(ალურჯებს) 

დარაჟა III (-ლი, -ა) 1) დონე, საფეხური. 2) 

ჩინი, ხარისხი 

დარან-ბაზაჲ IV (-ლი, -ლა) ვაჭრობა, ყიდვა-

გაყიდვა 

დარაჲ // დ რ ჲ IV (-ბა // -ბ , -ბა // -ბ ) 

აბრეშუმის ქსოვილი, დარაია 

დარდი III (-ლი, - ა) გულგრილობა 

დარგიჲალ // დარგინალ (-ლი)  

დარგოელები 

დარგიჲაჲ // დარგინაჲ II (-ლი, -ლა) 

დარგოელი (ქალი) 

დარგიჲა  // დაგინა  I (-ლი, -ლა) 

დარგოელი (კაცი) 

დარს IV (-ლი // -ბა, -ბა)  გაკვეთილი 

დარუ III (-ლი, - ა)  წამალი 

დარუ-დარმან III (-ლი, -ლა) მკურნალობის 

საშუალებანი 

დარუჲაბ წამლისა, საწამლევი 

დარუ-საბაბ III (-ლი, -ლა)  წამალი, 

სამკურნალო რამ 

დაფ ჯახანი, ბრახვანი 

დაფანტა ჲაჴ-ალ IV დამტვრევა (იმტვრევა), 

გაფუჭება (ფუჭდება), განაწილება (ნაწილდება) 

დაფანტა ჲო -ალ დამტვრევა (ამტვრევს), 

დალეწვა (დალეწავს), გაფუჭება (აფუჭებს) 

დაფთარ III (-ლი, -ლა) გროვა 

დაქლ„იჲო სულ ერთიანად სველი, 

გალუმპული 

დაღზი: დაღზი ჲო ალ II მჭიდროდ 

დახურვა, დახშვა 

დაღი1 IV (-ლა, - ა) გაფერადება, შემკობა.  

 დაღი2 IV (-ლა, - ა) კვალი (ფეხსაცმლისა) 

დაღისთალლა (-ა) დაღესტნელები 

დაღისთან III (-ლი) დაღესტანი 

დაღისთანაჲ II (-ლი, -ლა) დაღესტნელი 

(ქალი) 

დაღისთანა  I (-ლი, -ლა) დაღესტნელი 

(კაცი) 

დაღისტანლ„ი IV (-ლა) 1) დაღესტნობა. 2) 

დაღესტნელნი 

დაღლ  ძილისა, საძილე, მძინარე 

დაღლ- ლ (- ო, -ს, -ა) დაძინება (ეძინება) 

დაღუპა ჲაჴ-ალ IV გატყდომა, გაფუჭება 

(გაფუჭდება) 

დაღუპა ჲო -ალ IV დამტვრევა, გაფუჭება 

(გააფუჭებს) 

დაყ IV (-ლი) სიცალიერე 

დაც: დაც ჲენჲალ II 1) დაწვენა, ჩალაგება. 2) 

გადატ. მოკვლა 

დაც: დაც ჲენტ ალ II 1) წოლა. 2) ძილი 

დაცა შორისდ. დაკავებულია! იხ. დაკეტა 

დახ IV (-ლი, -ლა) ეკალი, ხიჭვი 

დახარჟა ჲო -ალ IV დახარჯვა (ფულისა) 

დახოკ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გამკრთალება 

(ამკრთალებს), დაბინდვა (ბინდავს) 

დახოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გამკრთალებინება 

დახოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გამკრთალება 

(მკრთალდება), დაბინდვა (ებინდება) 

დახხო მკრთალი, სუსტი 

დახხოლ„ი IV (-ლა) სიმკრთალე, სისუსტე 

დაჴუცა ჲო -ალ II, IV 1) დახოცვა, 

განადგურება (ანადგურებს). 2) გატეხა (გატეხს) 

დ დ : დ დ  ჲეცალ დაჯდომა; იხ. ყეჲ 

ჲეცალ 

დ ლიკაბახ I, II (-ლი, -ლა) ბრიყვი, სულელი 
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დ ლლ ქ IV (-ლი, -ლა) 1) ბლაგვი. 2) I, II 

გადატ. გონებაჩლუნგი 

დ ნ  IV (-ლი, - ) დიდი დანა 

დ ჲჰ ნ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა)  ფარდაგი 

დ რლ′- ლ (- , - , -შ, - , -ბ -)  ლაყბობა 

დ რღი IV (-ლა, - ა) ტყავის დამარბილებელი 

ხელსაწყო, გემა 

დ რჴი-ტ აპი (ხაშ.) IV (-ლა) სკანდალი, 

დავიდარაბა 

დ ჴე I, II (-ლი, - ა)   აყლაყუდა, ახმახი 

დ ჴლ′ ლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , -ბ -) 1) 

დაკაკუნება. 2) გადატ. გაკრიტიკება, გალანძღვა 

დ ჴლ′ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 1) 

დაკაკუნებინება. 2) გადატ. გალანძღვინება 

დ ჰ ზმნს. ცოტა 

დ ჰ ბ 1) ცოტა. 2) მცირე, ცოტაოდენი 

დ ჰ ბბ ჟ  ზმნს. სულ ცოტა, სულ ოდნავ 

დ ჰკ- ლ (-ი, - ო, -ს, - , -ბ -) შემცირება, 

დაცოტავება (აცოტავებს) 

დ ჰკილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) შემცირება 

ხშირად 

დ ჰკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

შემცირებინება 

დ ჰკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბ -)  შემცირება 

შეუძლია 

დ ჰლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი, -ბ -)  შემცირება 

(მცირდება), დაკლება (აკლდება) 

დ ჰლ„იჲოლ„ი IV შემცირება, დაკლება 

დ ბ  III (-ლი, -ა) დავა, კამათი 

დ ბ -ჲ ჟ-ე IV (-ი, - ა) ჩხუბი 

დ ბ ლ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მოჩხუბარი 

დ  ზმნს. 1) სადღაც 2) შორს 

დ ლა თანდ.  გამო, გულისთვის 

დაბრუ შორისდ. დრრუ 

დედალი I, II (- ა, - ა) სულელი, უგუნური 

დედელ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა. -ა, - -) 

დაყვედრება, საშველის არდაყენება 

დედელ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

დაყვედრებინება 

დედელ′ოლლოლ„ი IV დაყვედრება, 

შეწუხება 

დევარი I, II (- ა, - ა) მდევარი 

დელეგათ I, II (-ლი, -ლა) დელეგატი 

დელეგათლ„ი IV (-ლი) დელეგატობა 

დენა ზმნს. 1) წინააღმდეგ. 2) შებრუნებით, 

უკან 

დენა-ბეთა ზმნს. 1) ყველგან. 2) აქეთ-იქით 

დენანა ზმნს. კვლავ, ისევ 

დენდელლ ტ ა: დენდელლ ტ ა მოყ-ალ 

ჩხუბი, გინება 

დენი IV (-ლა, - ა) დენი 

დეპა I, II (-ლი, -ა) ახმახი, აყლაყუდა 

დერელი IV (- ა)  გაქცევა, სირბილი 

დერტ ი IV (-ლა, - ა) ძუნძული, სწრაფი 

სიარული 

დექაბერ III (-ლი, -ლა)  დეკემბერი 

დე ელ ს // დე -ელ  კარგი, მშვენიერი 

დე ენჩო I, II (-ლი, - ა) ჯიუტი, 

თავისნათქვამა 

დე ერქა II (-ლი, -ა)  მწველავი 

დე ერქალ„ი IV (-ლი)  მწველავობა 

დიბიჲა I (-ლი, -ა) მოლა 

დიბიტო // ბიბიტო III (-ლი, - ა)  დოლი, 

დიპლიპიტო 

დიბიტოჴან // ბიბიტოჴან I, II (-ლი, -ლა)  

მედოლე 

დიბიტოჴანლ„ი IV (-ლი)  მედოლეობა 

დიბო შენი 

დიდინი IV (- ა) აყალმაყალი, ჩხუბი, ხმაური 

დი ან1 III (-ლი, -ლა)  1) კამათი. 2) განსჯა, 

გასამართლება 

დი ან2 III (-ლი, -ლა)  დივანი 

დი ან-ქარა ათ III (-ლი) ავეჯი (ზედმიწ. 

დივან-საწოლი) 

დიკა III (-ლი) ხორბლის ნაირსახეობა, დიკა 

დიკა-ჴიბო // დიკა-ჴიბოჭე III (-ლი)   უფხო 

ხორბალი; იხ. ნიკა-ჴიბო // ნიკა-ჴიბოჭე 

(ტლად.) 

დინ III (-ლი, -ლა) რწმენა, სარწმუნოება 

დინიჲაბ რელიგიური 

დინიჲაჲ II (-ლი, -ლა) მორწმუნე (ქალი) 

დინიჲა  I (-ლი, -ლა) მორწმუნე (კაცი) 

დინსიზ I, II (-ლი, -ლა)  ურწმუნო, 

უღმერთო 

დიჲე ჩემი 

დიჲჲათ III (-ლი, -ლა) ბრალი, დანაშაული 

დირიყნი: დირიყნი ჲეჩელალ 1) ქნევა. 2) 

ხმაურობა (ხმაურობს) 

დირიყნი: დირიყნი ჲო ალ II 1) ქნევა. 2) 

ხმაურობა; იხ. დიჴნი 
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დიჴნი (ტლად.) ხმაური 

დი -დი  ბაჯ-ბაჯი 

დი ი IV (-ლა, - ა)  ყვავილი 

დ ს ზმნს. ბევრი, საკმარისად ხშირად 

დ ს-დ ჰ ზმნს. უმნიშვნელოდ, ოდნავ 

(ზედმიწ. ბევრი-ცოტა) 

დ სდ ს ზმნს. 1) ბევრი. 2) უმრავლესობა 

დ სკ-ალ (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -ბა-)  

გამრავალრიცხოვნება, გაბევრება (აბევრებს); 

იხ. თელიკალ 

დ სკილდ- ლ (- ო, -ს, -Ø, -ბა-)  

გამრავლება ხოლმე 

დ სკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გამრავლებინება 

დ სკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გამრავლების შეძლება 

დ სლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  გამრავლება 

(მრავლდება) 

დ სლ„იჲოლ„ი IV გამრავლება, გაბევრება 

დო მე 

დოლა კავშ. 1) როგორც, იმდენად, მსგავსად. 2) 

-მდე 

დოლას თანდ. 1) როგორც, -ვით. 2) იმდენად, 

რამდენადაც 

დოლაღ IV (-ლი, -ლა) ჩექმის ყელი, წაღის 

ყელი 

დოჲბო: დოჲბო ბოხოლალ 1) მოწყენა, 

დაღონება. 2) გადატ. გაბრაზება, ჩხუბი 

დორღო III (-ლი, - ა)   დორღო 

(კარტოფილის ერთგვარი პიურე) 

დოქან IV (-ლი, -ლა) მაღაზია 

დოქი III (-ლი, - ა)   დოქი, ხელადა, კოკა 

დოხთურ I, II (-ლი, -ლა) ექიმი 

დოხთურლ„ი IV (-ლა)   ექიმობა 

დოჴოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  

გაშავგვრემნება, გამუქება (გაამუქებს) 

დოჴოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გამუქებინება, გაშავებინება 

დოჴოკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გაშავგვრემნების შეძლება 

დოჴოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გაშავება 

(შავდება) 

დოჴჴო შავგვრემანი 

დოჴჴოლ„ი IV (-ლა) შავგვრემნობა 

დ ნჩ 1 III (-ლ , - )   თასი 

დ ნჩ 2 (ტლად.) III (-ლი, -რო)   ტევადობა 

(პლასმასისა) 

დ  III (-ლი, - )   ლოცვა, ვედრება, თხოვნა 

დუზ-მაჲდან III (-ლი, -ლა) მინდორი, 

მინდორ-ველი 

დუზლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

დამუნჯება, დაბუჟება 

დუზლ′ ლ„ი IV დაბუჟება 

დულ1 შენს 

დულ2 IV (-ლი, -ლა) დურბინი 

დუნიჲალ // დუნნალ III (-ლი, -ლა) 1) მიწა, 

სამყარო, მსოფლიო. 2) პლანეტა. 3) ამინდი 

დუნიჲალ-ახირათ // დუნნალ-ახირათ III (-

ლი, -ლა) ქვეყანა 

დუნიჲალ- ლ მ // დუნნალ- ლ მ III (-ლი) 

სამყარო, წუთისოფელი 

დური: დური ბაღალ გაქცევა 

დურსა I (-ლი, -ა) სიძე 

დუღა: დუღა ჲ ნხ ლ II წამოწყება, ლაპარაკი 

დუღლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ამღვრევა, 

დაბნელება 

დუღლ′ოჲოლ„ი // დუღლ′ ლ„ი IV 

ამღვრევა, დაბნელება 

დუ ალ დახურვა; იხ. გუკალ 

დ დდ დ I (-ლი, -ლ )  ჯადოქარი 

დ დ  III (-ლი, - )  დედალი, მამალი, 

წიწილა; იხ. გ და, მამალი, ჭ ჭ ლი 

დ დ მ ლ  IV (-ლი)  ალიაქოთი, 

უწესრიგობა, ხმაური 

 

ე 

 

ებირცკიცხი IV(-ლა, - ა)   ერბო-კვერცხი, 

ტაფამწვარი 

ეგგუ  ნაწ. 1) ნუთუ, განა. 2) საგულისხმოა 

ედერ: ედერ ჲაჴალ II დაწყნარება; იხ. 

ტილ„ ჲენტ ალ 

ედე არაბ 1) სწრაფი. 2) ჩქარი, აჩქარებული 

ედე ზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

აჩქარება (აჩქარდება) 

ედე ზი ჲო -ალ (- ო, -ს, -ა, - ა-) აჩქარება 

(ააჩქარებს) 

ეზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

გახარება, გაზრდა (გაიზრდება). 2) გამრავლება, 

გაბევრება (გაბევრდება) 
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ეზი ჲო -ალ (- ო, -ს, -ა, - ა-) 1) გახარება 

(გაიხარებს). 2) გამრავლება (გაამრავლებს) 

ეზი ან // ეზე ან ზმნს. ბევრი, საკმარისი 

ეზო III (-ლი, - ა // -და)  ეზო 

ეკეჲქო I (-ლი, - ა)  მოჩქარე (კაცი) 

ელ I (-ლი, -ლა) ყარაული (მინდვრისა) 

ელეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) გადადგმა, 

გადალაგება. 2) შეწუხება, მყუდროების 

დარღვევა 

ელეკდ- ლ (- ო, -ს, -Ø, -ბა-) 1) გადადგმა 

ხშირად. 2) ხშირად შეწუხება 

ელეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გადადგმევინება 

ელეკიჲოლ„ი IV 1) გადადგმა, გადალაგება. 2) 

შეწუხება 

ელეჭაბ ულამაზო, უშნო 

ელლ„ი IV (-ლა)  ყარაულობა (მინდვრისა) 

ელმიჲაბ სამეცნიერო, მეცნიერული; იხ. ილმუ 

ემედაჲწო ზმნს. გაზაფხულისას 

ემედ  ზმნს. გაზაფხულზე 

ემედ კ-ალ (- ო, -ცა, -ა) დაყენება 

(გაზაფხულისა) 

ემედ ს გაზაფხულისა 

ემედ ქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დადგომა 

(გაზაფხულისა) 

ემერკა III (-ლი, -ა) კალოში 

ემე ალ I, II (-ლი, -ლა) გარე ბიძაშვილი 

ემე ალლ„ი IV (-ლა) გარე ბიძაშვილობა 

ემო1 IV (-ლი, - ა) სადგისი 

ემო2 IV (-ლი, - ა) ღივი, მორჩი, ნაზარდი 

ემუყ III (-ა, -ა) ოროვანდი, ოროვანდის ფესვი 

ენე II (-ლი, - ა) ცეზი, დიდო (ქალი) 

ენექზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) მოსმენა 

(ისმინება) 

ენექზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-)  1) 

მოსმენა. 2) დამორჩილება 

ენჟელ IV (-ლი, -ლა) ფარეხი 

ენწუკური IV (- ა, - ა)  მოხატულობა, ნახჭი, 

ორნამენტი 

ეპედ  // ეპ  შორისდ. აპა, ცხელია! 

ერღენ III (-ლი, -ლა) ძეძვი 

ერელი IV (- ა, - ა) დუმიანი ცხვარი 

ერთობა IV (-ლი) არეულობა, უწესრიგობა 

ერქენ: ერქენ ჲაჴალ გათავისუფლება 

(გათავისუფლება) 

ერქენ: ერქენ ჲო -ალ II გათავისუფლება 

(გაათავისუფლებს) 

ერქენაბ თავისუფალი 

ერქენლ„ი IV (-ლა) 1) თავისუფლება. 2) 

გათავისუფლება 

ეღახო I (-ლი, - ა) მოჩხუბარი, მოშუღლარი 

ეღოლა I (-ლი, მრ. ბე აღოლა) მოშუღლარი, 

ჩხუბისთავი; იხ. ეღახო 

ეღტ ა: ეღტ ა ენტ ალ I თავისის გატანა 

(გაყვანა) 

ეშმაკი III (- ა, - ა)  ეშმაკი 

ეწ IV (-ლი)  ჰაერი (ჭაობისა) 

ეხულა1 (ტლად.) III  (-ლი, -რო)  იხვი; იხ. 

ბატი 

ეხულა2 III (ტლად.) (-ლი, -ლა) ბზეწვია, 

ბოლოქანქარა 

ეხუწე I (- ა, - ა) პირმოთნე, ქლესა 

ეხუწელ„ი IV (-ლა)  პირმოთნეობა 

ე ელბა II (-ლი, -ა) ბრტყელი ჭია, სოლიტერი 

 

ენ 

 

ენდდ  ზმნს. შიგნით 

ენდდ კ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შეგდება, 

შეწევა 

ენდდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

შეწევინება 

ენდდ კიჲოლ„ი IV შეწევა 

ენდდ ქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბ -) შესვლა, 

შეძვრომა 

ენდდ ს 1) შინა, შინაგანი. 2) ღრმა 

ენდო ზმნს. 1) შიგ, შიგნით. 2) -ში 

ენდო-გისა ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

ენდოკ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შეყრა, შერეკვა 

ენდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

შეყრევინება, შერეკვინება 

ენდოჲწო ზმნს. 1) შიგ, შიგნით. 2) გადატ. 

მალვით, ფარულად 

ენდოჲწოს 1) შინაგანი, შიგნითა. 2) III დაჭერა 

ენდოქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შესვლა 

ენდოქიჲოლ„ი IV შესვლა, შესასვლელი 

ენლ„ა: ენლ„ა ო ჲ-ალ II, IV მოვლა, ზრუნვა, 

ყურადღების მიქცევა 

ენჲავდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ტლინკების ყრა, 
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დაწიხლვა 

ენჲავრი IV (- ა) ტლინკაობა 

ენსალაგი I, II (- ა, მრ. ენსალაბაგი ა)  

თოხით დამრგველი 

ენსალაგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-...- ა-) 

დარგვევინება ხოლმე 

ენსალ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დარგვა (დათესვა) 

თოხით 

ენსაჲლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დარგვევინება თოხით 

ენსაჲლ„-ალ  (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დარგვა 

შეუძლია თოხით 

ენს ლ„ი IV დარგვა, დათესვა 

ენშ III (ერგ. ენსა,  მრ. ენსა) ვაშლი 

ენხე IV (-Ø, - ა) მდინარე 

ენხელ„იტ ა ზმნს. ყველგან (ზედმიწ. მდინარე-

წყალზე) 

ენხეღოჲქო III (-ლი, - ა) ბზეწვია; იხ. ლოტო 

ენხე-ხაჲ IV (-ლი, -ლა)  წყალდიდობა 

ენჴეტა III (-ლი)  ღიმი, ჭიმა 

ენ-ენ შორისდ. ვახ, უჰ 

ენ-ენ // ინ-ინჰ შორისდ. უუჰ, არ 

 

ვ 

 

ვაბაბაჲ შორისდ. ოჰო-ჰო, ვაი-ვაი-ვაი 

ვაბილლაჰ შორისდ. ჰოი, ღმერთო 

ვაგლახი I, II (- ა, - ა) ფეთხუმი, უსუფთაო 

ადამიანი 

ვაგონ III (-ლი, -ლა) ვაგონი 

ვადადაჲ შორისდ. უჰ-უჰ 

ვაზი IV (-ლა, - ა) ვაზი 

ვათალლაჰ შორისდ. ჰოი, ღმერთო; იხ. 

ვაბილლაჰ 

ვათან III (-ლი)  ტანსაცმელი, თეთრეული 

ვალა  ზმნს. არასოდეს, არცერთხელ 

ვალალაჲ შორისდ. ოჰ, უჰ 

ვალატო III (-ლი, - ა) სწრაფვა, მცდელობა 

ვალე ნაწ. აბა, -ღა 

ვალი I, II (-ლა, - ა) 1) წმინდა. 2) წმინდანი 

ვალლაჰ შორისდ. ო, ღმერთო, ღმერთმანი 

ვალლაჰ-ბილლაჰ შორისდ. ჰოი, ღმერთო, 

ღმერთმანი; იხ. ვალლაჰ 

ვაჲ შორისდ. ოჰ, ვაი 

ვაჲ-ამან შორისდ. ოჰ, ვაი-ვაი 

ვაჲა-მიც (-ლი) ბოტ. ბებრისკონკა 

ვაჲდაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-...- ა-) 

ხშირად დაკვნესებინება 

ვაჲდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ოხვრა, კვნესა 

ვაჲდ ლ„ი IV ოხვრა, კვნესა 

ვაჲლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) ოხვრა, კვნესა 

ვარანი III (- ა, - ა) აქლემი 

ვარაჩ I, II (-ლი, -ლა) ექიმი 

ვარაჩლ„ი IV (-ლა)  ექიმობა 

ვარიჲა III (-ლი, -ა)  ვარია 

ვარის I, II (-ლა, -ლა)  მემკვიდრე 

ვასვასი IV (-ლი, - ა)  ეჭვი, მერყეობა 

ვასი IV (-ლა, - ა)  ანდერძი 

ვასიჲათ III (-ლი, -ლა) ანდერძი; იხ. ვასი 

ვასსალამ ვაქალამ შორისდ. მორჩა, მორჩა და 

გათავდა 

ვატან III (-ლი)  სამშობლო, მამული 

ვაქილ I, II (-ლი, -ლა) რწმუნებული, 

წარმომადგენელი, დელეგატი 

ვაყფუ III (-ლი) მეჩეთისთვის გადაცემული 

მიწა და ქონება 

ვაცცა I (-Ø, -ა)  მეგობარი 

ვაცცალ I (-ლი, -ლა) ბიძაშვილი 

ვაცცალლ„ი IV (-ლა) ბიძაშვილობა 

ვაცცალ„ი IV (-ლა) მეგობრობა 

ვაჴ-ვაჴი I, II (-ლა, - ა) უქნარა, უმაქნისი 

ვაჴუ: ვაჴუ ქეზი აჴალ განთავისუფლება, 

თავის დაღწევა 

 

ზ 

 

ზაბრი III (-ლი, -ლა) ძაბრი 

ზაგიხ IV (-ლი, -ბა) ტოლის გალიფე, 

მოქსოვილი შარვალი 

ზაზ IV (-ლი, -ლა) 1) ეკალი. 2) ფიჩხი 

ზაზ-წიწო IV (-ა, - ა) ფიჩხი (ზედმიწ. 

ეკალი-წნელი) 

ზათ (ტლად.) ზმნს. ბევრი; იხ. თელი, დ ს, 

ლადი 

ზალაყანი IV (- ა, - ა) ხის ბერკეტი, 

ძალაყინი 

ზალამაჲ IV (-ლი, -ლა) ბოტ. ეკლიანი 

მცენარის სახელი 
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ზალიმ I, II (-ლი, -ლა) ტირანი 

ზალიმაბ უზარმაზარი 

ზალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გაგრილება, გაცივება 

ზალ„ილლ-ალ (- ო, -ს, -ა) გაგრილებინება 

ზალ„იჲოლ„ი IV გაგრილება, გაცივება 

ზალ„ლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. ზ ლ„ლალ) 

გაცივება, გაგრილება (გააგრილებს) 

ზალ′ო IV (ერგ. ზალ′-ი, - ა // -და)  ქარი 

ზალ′ო-მ შ  IV (- ) გრიგალი (ზედმიწ. ქარი-

სუნთქვა) 

ზამა-ზამალლი  ზმნს. ხანდახან, 

დროდადრო 

ზამალლი  ზმნს. დროულად 

ზამან III (-ლა, -ლა) დრო, პერიოდი, ეპოქა 

ზამპური IV (- ა, - ა) წრეში თამაში 

ზანგალ III (-ლი, -ლა)) გეტრი 

ზანტ ე I, II (-ლა, -ლა) ბრგე, მაგარი (კაცი) 

ზანკუნ: ზანკუნ ჲეცალ II 1) გაქვავება, 

გაშეშება. 2) გაჯიუტება, გაჯიქება 

ზაჲთუნ IV (-ლი) ზეთისხილი, ოლივა 

ზაჲფაბ სუსტი, უსაშველო, ავადმყოფი 

ზაჲფსა ზმნს. სუსტად, უძლურად 

ზარალ III (-ლი, -ლა) ზარალი, ზიანი 

ზარალიჲაბ  // ზარალაბ მავნე, ზარალიანი 

ზარალჩი I, II (- ა, - ა) მავნებელი (ადამიანი) 

ზარბუ III (-ლი, - ა) ბეჭედი; იხ. ფეჩათ 

ზარდა : ზარდა  გედო (ტლად.) კატა; იხ. 

პავლე 

ზარზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) სწრაფად 

გაქცევა, გავარდნა 

ზარზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ზარზი ბო აჰალ) შემოკვრა, დარტყმა 

ზარი III (-ლა, - ა) ზარი 

ზარმაჩი I, II (- ა, - ა) ტირანი, მჩაგვრელი 

ზარფი IV (-ლა, - ა) წყალვარდნილი, 

დაწნევა 

ზარტ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) ტალღა 

ზატური III (- ა, - ა) საკეტი 

ზაქა ათ III (-ლი, -ლა) ზაქაათი 

(ქველმოქმედება ღატაკ მუსულმანთათვის) 

ზაქი III (-ლი, -ლა) ზაქი 

ზაქონ III (-ლი, -ლა) კანონი 

ზაყუმ III (-ლი) შხამი, საწამლავი 

ზახ: ზახ ჲენტ ალ II გაჭიმვა, გაწელვა 

ზაჰმათ IV (-ლი) 1) შრომა, გარჯა, ჯაფა, 

ნაშრომი. 2) სიძნელე. 3) განცდა, გადატანა 

ზაჰმათაბ ძნელი, მძიმე, რთული 

ზაჰმათ- ოდო IV (-ი, -ბო) მძიმე დღე 

ზაჰმათლ„ი (-ლა) 1) გარჯა, შრომა, ჯაფა. 2) 

სიძნელე 

ზაჰრუ III (-ლა) შხამი, საწამლავი 

ზაჰრუჲაბ შხამიანი, მომწამლავი 

ზა იფაბ 1) ავადმყოფი, სუსტი, გამხდარი, 

გალეული. 2) ფეხმძიმე 

ზეთი IV (-ლი, - ა) ზეთი 

ზეკ I, II (-ლი, -ბო // -ლა) დიდო, ცეზი; იხ. 

ციზო 

ზერა (ტლად.) III (-ლი, -რო) ძერა; იხ. 

ქოჲდაკო 

ზიგარდიზი: ზიგარდიზი ჲაჴალ II (- ო, -

ცა, -Ø) 1) ჭირვეულობა, ჟინიანობა. 2) ჩივილი 

ზიგარი III (- ა, - ა) მისამძიმრება, წუხილი, 

ჭირისწყენა 

ზიგიზაგი (ტლად.) IV (-ლა, -როლ) ) ფარცხი 

ზიდადგარი IV (- ა, - ა) სამფეხა, 

ზედადგარი 

ზიზაჲლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გამოცხობინება, შეწვევინება 

ზიზაჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შეწვა (იწვება), 

გამოცხობა (გამოცხვება) 

ზიზაჲო // ზიზ  1) გამოცხვა. 2) გამომცხვარი, 

შემწვარი 

ზიზაჲოლ„ი IV შეწვა, გამოცხობა 

(გამოცხვება). 2) შეწვა (წვავს), ცხობა (აცხობს) 

ზიზაჲუღ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) გამოცხობა, 

დაწვა 

ზაზაჲწლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) ოდნავ 

გამოცხობა 

ზაზიდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ქანაობა ხოლმე, 

რხევა, ხოლმე, კანკალი ხშირად 

ზიზილ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) რხევა, 

კანკალი, თრთოლა 

ზიზილ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) 

დარხევინება, ათრთოლებინება 

ზიზილ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დარხევინებინება, ათრთოლება 

ზიზილ′ ლ‘ი IV თრთოლა, რხევა 

ზილდო: ზილდო როქჩალ (ხაშ.) 

გამარჯვება, მოგება 
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ზიმან-ტოტ (-ლი, -ლა) 1) ბუზი. 2) ზრდილი, 

წესიერი (ადამიანი) 

ზინა IV (-ლი)  მრუში, მრუშობა, მეძავი 

ზინგირი მაგარი, მტკიცე 

ზინდალ // ზინნალ III (-ლი, -ლა) ავსული, 

ქაჯი 

ზიჲან III (-ლი, -ლა) ვნება, ზიანი 

ზიჲარათ III (-ლი, -ლა) მომლოცველობა 

ზირ: ზირ ჲენტ ალ II რყევა, ბარბაცი 

ზირო (ხაშ.) IV (-ლი, - ა)  კოცონი 

ზის-ალ  (- ო, -ცა, -ა, - ა-) შეყოფა, შეტენა, 

შეჩრა 

ზისაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) შეყოფის 

ნდომა 

ზისდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) შეყოფა, შეტენა. 

2) ბიძგება 

ზისილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შეყოფინება 

ზისიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შეყოფის 

შეძლება 

ზისიჲოლ„ი IV შეყოფა, შეტენა 

ზის-მას: ზის-მას ჲენტ ალ უხეშად მოქცევა, 

კადნიერად თქმა 

ზის: ზის თოჴლალ I ხელის კვრა, ბიძგება 

ზიქ-ალ // ჟიქ-ალ (-ე, - ო, -შ, -ე, - აბა-) 

ხარხარი 

ზიქრო III (-ლი) ზიქრი (ალაჰისადმი 

მრავალგზისი მიმართვის ფრაზები ლოცვის 

ბოლოს) 

ზიყ-ზაყ: ზიყ-ზაყ ჲენჲალ II, IV 1) შერყევა, 

შეძვრა. 2) ღრძობა. 3) გადატ. დაშინება 

ზიყ: ზიყ ჲენჲალ IV 1) ბარბაცი, რყევა. 2) 

ღრძობა 

ზიჴ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - აბა-) 1) მოღუშვა, 

წარბის შეკვრა, გაბრაზება. 2) გადატ. 

თვალისცემა, მოღუშვა (ცისა) 

ზიჴოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - აბა-)  მოღუშვა, 

გაბრაზება (აბრაზებს) 

ზიჴოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - აბა-) 

მოღუშვინება, გაბრაზებინება 

ზიჴოჲო // ზიჴ  1) მოიღუშა. 2) მოღუშული. 

3) გადატ. გაავებული 

ზიჴოჲოლ„ი // ზიჴ ლ„ი IV მოღუშვა, 

გაბრაზება 

ზი -ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) დადაბლება 

(დაბლდება) 

ზი ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) დადაბლება 

(ადაბლებს) 

ზი ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დადაბლებინება 

ზი ოჲო // ზი  1) დადაბლდა. 2) 

დადაბლებული. 3) დაბალი, მოკლე 

ზი ოჲოლ„ი // ზი ლ„ი IV დადაბლება, 

დამოკლება 

ზოგ-ზოგი IV (-ლი, - ა-) მტკიცე ნაბიჯი, 

მძიმე ნაბიჯი 

ზოკი (ტლად.) III (-ლა, - არო) თასი 

ზოკო III (-ლი, - ა) სოკო 

ზოკო-დი ი IV (-ლა) ბოტ. ყვავილის სახელი 

(ზედმიწ. სორკო-ყვავილი) 

ზოლლიდ ზმნს. 1) ძალით. 2) ძალად, 

იძულებით 

ზომა III (-ლი, -ა) ზომა 

ზონტი I, II (-ლი, - ა) მძიმე, მძიმეწონოსანი 

(ადამიანი) 

ზორბაჲაბ დიდრონი, უზარმაზარი, ზორბა 

ზოტი IV (-ლი, - ა) 1) მსხვილი და გრძელი 

ჯოხი. 2) ტლად. რიკტაფელას სათამაშო 

მოზრდილი ჯოხი 

ზოტი-კ ჭ რ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) 

რიკტაფელა (თამაში); იხ. კეტი-კარაკ 

ზოტ -ო III (-ი, -ბო)  თითი 

ზოტ ა ქო-ბოხ IV (-ა) რძიანა (ზედმიწ. 

თითების ბალახი) 

ზოფარალდა: ზოფარალდა ჲენტ ალ II, IV 

ლამაზად (მოხდენილად) წასვლა (სიარული) 

ზოღ-ალ1 შეიძლება, შესაძლოა 

ზოღ-ალ2 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) პოვნა, აღმოჩენა 

(აღმოჩნდება) 

ზოღილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

პოვნინება, ძებნინება 

ზოღლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) პოვნა, 

აღმოჩენა (აღმოაჩენს) 

ზოყლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) რყევა, 

ნჯღრევა, გდება, ჯაყჯაყი 

ზოყლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

რყევინება, ნჯღრევინება 

ზოყლ′ოლლოლ„ი IV ნჯღრევა, რყევა, 

ჯაყჯაყი 

ზუდე III (ერგ. ზუდ-ი, - ა) 1) ჯირკი, კუნძი. 
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2) გადატ. უგულო და უგრძნობელი ადამიანი; 

იხ. ზუკ 

ზუდურა III (-ლი, -ა-) 1) I ჯუჯა ხე. 2) I, II 

ჯუჯა, ტანდაბალი 

ზუზუდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ბზუილი 

ზუზუდ ლ„ი IV (-ლა) ბზუილი 

ზუკ III (-ლი, -ლა) ტოტებიანი კუნძი 

ზუკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, - აბა-) დარტყმა, ცემა, 

ტყეპა, რღვევა 

ზუკაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - აბა-) დარყმის 

ნდომა, ცემის წადილი 

ზუკ-ზაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბ -) {გა}ბერტყვა 

ზუკ-ზაკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

ბერტყვა 

ზუკ-ზაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

{გა}ბერტყვინება 

ზუკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - აბა-)  

ცემინება, დარღვევინება 

ზუკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ცემა 

შესაძლებელია, დარტყმა შესაძლებელია 

ზუკიჲოლ„ი IV ცემა, ტყეპა, დარღუვევა 

ზუკლა III (-ლი, -ა) ხვიმირი 

ზულმუ III (-ლი, - ა)  ძალადობა, ტანჯვა, 

ტირანობა 

ზულმუ-ზალად ზმნს. 1) ძალად, 

ძლივსძლივობით. 2) ძალდატანებით, ძალით 

ზულმუჩი I, II (- ა, - ა)  მტანჯველი, 

დესპოტი 

ზულ„: ზულ„ გუ -ალ გამაგრება 

ზურზი ჲო -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ზურზი ბო აჰალ) 1) სრესა, ფშვნეტა, 

ჭყლეტა. 2) რყევა, ნჯღრევა 

ზურმა III (-ლა, -ა)  ზურნა 

ზურმა-ყალი IV (- ა, - ა) 1) ზურნა-დოლი. 

2) გადატ. ქორწილი 

ზურმაჴან I, II (-ლი, -ლა) მეზურნე 

ზურმაჴანლ„ი IV (-ლა)  მეზურნეობა 

ზურჴურზი ჲო -ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ზურჴურზი ბო აჰალ) 1) რწევა (მკერდზე). 2) 

გადატ. შეშინება; იხ. ზის-მას ენჲალ 

ზუყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-)  ყოფნა, 

არსებობა 

ზუყოჲოლ„ი // ზუყ ლ„ი IV 

ადგილმდებარეობა, ყოფნა, არსებობა 

 

თ 

 

თაბაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დაოსება, ძალის 

გამოლევა 

თაბაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) ძალის 

გამოლევინება, დაქანცვინება 

თაბალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დაღლა 

თაბალ„იჲო 1) დაიღალა. 2) დაღლილი 

თაბალ„იჲოლ„ი IV დაღლილობა, 

დაქანცულობა 

თაბანაბ 1) ხანგრძლივი. 2) განსაზღვრული, 

მნიშვნელოვანი. 3) მოწიფული, დიდი. 4) 

დიდხანს 

თაბასარ III (-ლი, -ლა) ტაფა 

თაბასარალლა (-ა) თაბასარანელები 

თაბასარანაჲ II (-ლი, -ლა) თაბასარანელი 

(ქალი) 

თაბასარანა  I (-ლი, -ლა) თაბასარანელი 

(კაცი) 

თაჟდიქლა (-ა) ტაჯიკები 

თადჟიქაჲ (-ლი, -ლა) ტაჯიკი (ქალი) 

თადჟიქა  (-ლი, -ლა) ტაჯიკი (კაცი) 

თავაქალ III (-ლი, -ლა) მოთმენა 

თავბა III (-ლი)  მონანიება, აღიარება 

თავხან III (-ლი, -ლა) პატარა აივანი 

(ნივთებისათვის) 

თათაჲ (-ლი, -ლა) თათი (ქალი) 

თათა  (-ლი, -ლა) თათი (კაცი) 

თათალო დუნე, დონდლო, რბილი 

თათალოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) მოდუნება, 

დარბილება (დაარბილებს) 

თათალოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

მოდუნებინება, დარბილებინება 

თათალოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

მოდუნება (მოდუნდება), დარბილება 

(დარბილდება) 

თათალოლ„იჲოლ„ი IV დარბილება, 

მოდუნება 

თათარა IV (-ლი, -ა) თათარა 

თათარალ (-ლი) თათრები 

თათარაჲ II (-ლი, -ლა) თათარი (ქალი) 

თათარა  I (-ლი, -ლა) თათარი (კაცი) 

თათო IV (-ლი) 1) ჭუჭყი. 2) თიხის დუღაბი 

თალათ IV (-ლი, -ლა) სამშაბათი 

თალიხწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) ჩათვლემა, 
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წაძინება 

თალიჰ III (-ლი) წარმატება, ბედნიერება 

თალიჰაბ ბედნიერი, წარმატებული 

თალიჰყეჲ (-ლი, -ლა) წარუმატებლობა 

თალლა III (-ლი) სულთმობრძაობა, აგონია 

თალყან IV (-ლი, -ლა) ფარი 

თამათ IV (-ლი) ტომატი 

თამანჩა // თაფანჩა IV (-ლი, -ა) პისტოლეტი, 

დამბაჩა 

თამაშა: თამაშა Øაჴალ II გაოცება, 

განცვიფრება (განცვიფრდება) 

თამაშა: თამაშა ჲო ალ II გაოცება (გააოცებს) 

თამაშაჲაბ განსაცვიფრებელი 

თამაშალ„ი IV (-ლა) გაოცება 

თამაშ (-Ø) ბავშვური გართობანი 

თამბიჰ III (-ლი, -ლა) სასჯელი, დასჯა 

თამმაქო IV (-ლი, - ა) თამბაქო 

თამმაქოლილ′ქო III (-ლი, -ლ ა) ქისა, 

სათამბაქოე 

თანდურ IV (-ლი, -ლა) ჰაერღუმელი 

თაჲფა III (-ლა) სახეობა, მოდგმა, ჯიში 

თარაზო III (-ლი, - ა) თარაზო 

თარაქტარის I, II (-ლი, -ლა) ტრაქტორისტი 

თარაქტარისლ„ი IV (-ლა) ტრაქტორისტობა 

თარაქტორ III (-ლი, -ლა) ტრაქტორი 

თარბიჲა III (-ლი) აღზრდა 

თარბიჲაჩი I, II (- ა, - ა) აღმზრდელი, 

გამზრდელი 

თარზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) 1) გადახვევა, 

აცდენა. 2) აბნევა, არევა, გზას გადაცდენა 

თარზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

თარზი ჲო აჰალ) გაცდენა, გაშვება  

თარიხ IV (-ლი, განს. მრ. -ბა, მრ. -ლა)  1) 

თარიღი, რიცხვი. 2) ისტორია 

თასბიჰ III (-ლი, -ლა) ლოცვა („ალაჰის 

ქების“ წარმოთქმა) 

თასდიყ: თასდიყ ჲო ალ II, IV დამტკიცება, 

დადგენა, დადასტურება 

თასი (ტლად.) IV (-ლი, - ა)  თასი 

თასმა IV (-ლი, -ა)  ტყავი 

თასთალტ ა ზმნს. მწყობრად, რიგად 

თაფშურაბ წყნარი, უშიში 

თაფშურ: თაფშურ ჲაჴალ II, IV 1) 

დაწყნარება, დამშვიდება (დამშვიდდება). 2) 

მოწყობა (მოეწყობა) 

თაფშურ: თაფშურ ჲო -ალ II, IV 1) 

დაწყნარება (დააწყნარებს). 2) მოწყობა 

(მოაწყობს) 

თაფშურლ„ი IV (-ლა)  1) სიწყნარე, 

დამშვიდება. 2) მოწყობა 

თაყსირ III (-ლი, -ლა) ბრალი, სასჯელი 

თაყსირჩი I, II (-ლი, -ლა) დამნაშავე 

თახ III (-ლი, -ლა) საწოლი, ტახტი 

თახთა-ღ შე III (-ლი // -ი, - ა)  კრაველი; იხ. 

ღ შე 

თახშაჰარ III (-ლი, -ლა) დედაქალაქი 

თაჴი IV (-ლა)  ობი 

თ თ  (-Ø) ჭორფლი 

თ მ ჰ: თ მ ჰ ჲაჴალ შეუძლოდ ყოფნა, 

უქეიფობა, თავის ცუდად გრძნობა 

თ მ ჰლ„ი IV (-ლი, -ლა) უძლურება, 

სისუსტე 

თ ჰ IV (-ლი, -ლა) თაჰი (დანისმაგვარი 

ინსტრუმენტი) 

თ ჰრიზ III (-ლი, -ლა) ჭა 

თეათრ IV (-ლი, - ა) თეატრი 

თეთენა IV (-ლი, -ა) სამკაული 

(მანდილოსნის მკერდისა) 

თეთრად IV (-ლი, -ლა) რვეული 

თელ IV (-ლი, -ლა) ტელეფონის სადენი 

თელევიზორ IV (-ლი, -ლა) ტელევიზორი 

თელეგრამა IV (-ლი, -ა) ტელეგრამა 

თელეგერეჲქა III (-ლი, -ა) ტელეგრეიკა 

თელეფონ IV (-ლი, -ლა) ტელეფონი 

თელი1 I, II (- ა, - ა) ერთწლიანი მყწემსი 

თელი2 ზმნს. 1) ბევრი. 2) ხშირად 

თელიკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გაზრდა, 

გამრავლება (გაამრავლებს) 

თელიკილლ-ალ (-ი, - ო, -ცა, -ა, -ბა-) 

გაზრდევინება, გამრავლებინება 

თელილ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გაზრდა, 

გამრავლება (გამრავლდება) 

თემფერათურა III (-ლი) ტემპერატურა 

თერხილატ ა ზმნს. სწრაფად და 

შეუმჩნევლად 

თერჴო III (-ლი, - ა) საშინაო ჩუსტები 

თესლი IV (- ა, - ა) თესლი 

თეფსი III (-ლა, - ა) თეფში 

თეხნიქ I, II (-ლი, -ლა) ტექნიკოსი 
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თეჴ IV (-ლი) განავალი; იხ. საჲ, ქომა, ნ ნ 

თ -თელი ზმნს. ბევრ-ბევრი, უფრო მეტი 

თით IV (-ლი) ფერფლი 

თითილ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) გაცვეთა 

თითილ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გაცვეთინება, დაძონძინება 

თითილ ლ„ი IV (-ლა) დაძონძება, გაცვეთა 

თილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-)  შეკეთება, 

შერთვა (ღუმელში შეშისა) 

თილაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ღუმელში 

შეშის შეკეთების ნდომა 

თილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  ხშირად 

შეკეთება (შეშისა) 

თილილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

შეკეთებინება (შეშისა) 

თილიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შეკეთება 

შესაძლებელია (შეშისა) 

თილის IV (-ბა) ღეროს ქვედა ნაწილი (ქერის, 

ხორბლის...) 

თილ: თილ თოჴ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) 1) 

მიყუდება. 2) დამყარება, დაფუძნება. 3) გადატ. 

მიმხრობა, მიკედლება 

თილ′ ზმნს. 1) იმ მხარეს. 2) დიდოელთა (resp. 

ქართველთა) ტერიტორიაზე 

თილ′ ქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გადახტომა ხოლმე, 

გასვლა ხოლმე 

თილ′კ-ალ (- ო, -ის // -ცა, -ა) გადახტუნება 

თილ′კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გადახტუნებინება 

თილ′ქ-ალ (-ი, - ო, -ის // -ცა, -ი // -Ø, -ბა-) 

გადახტომა, გადასვლა 

თილ′ქაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

გადახტომის ნდომა 

თილ′ქიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  

გადახტომის შეძლება 

თილ′ქიჲოლ„ი IV გადახტომა, გადასვლა 

თიმარ III (-ლი, -ლა) მოვლა, ზრუნვა 

(ცხენზე) 

თიჲ-ალ (თ ჲო,  თ ს, თიჰ, მრ. თიჲაჰალ) 

ყოფნა, კმარება 

თიჲე ეშ-თ ჲო არასაკმარისი (ზედმიწ. 

საკმარის-უკმარისი) 

თიჲილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -აჰ-)  

ყოფნინება, კმარებინება 

თირაფკა IV (-ლი, -ა) ჩვარი 

თის II (თოს I, თუს III, მრ. თუ ას)  

წავიდეთ, ვიაროთ 

თისა: თისა ჲეზალ 1) ჩამთავრება, ბოლომდე 

მიყვანა. 2) მოკვეთა, მოჭრა (თავისა) 

თისა: თისა ჲენტ ალ გამოღწევა, თავის 

დაღწევა, გამოძრომა 

თისა: თისა ჲ ნხ ლ 1) განთავისუფლება, 

გამოძრომა. 2) ფეხზე დადგომა. 3) დაბადება, 

შობა. 4) მოწყობა 

თისდ  ზმნს. მათთან 

თის-ნისდ   ზმნს. ყველგან; აქაც და იქაც 

თიტ ა // თიტ ად  ზმნს. იმ მხარეს, წყალს 

იქით 

თიტ დალას ზმნს. 1) წყალსიქითა. 2) 

წყალსიქითური 

თიტ ა-ნიტ ა ზმნს. 1) ყველგან, ყოველმხრივ. 

2) სიგრძე-სიგანით 

თიტ ა-ნიტ აქ-ალ ზმნს. გაღმა გასვლა, 

გახდომა, ხიდს (მდინარეს) გადასვლა 

თიტ აქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გადასვლა, 

გადალახვა 

თიქ-თიქ ტიკ-ტიკი (საათისა) 

თიღა ზმნს. მჭიდროდ 

თიღაგულო (-ლი, - ა)  შალის ნართი 

თიღაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) მიდგმა, მიწევა, 

მიკვრა 

თიღაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

მიდგმევინება, მიწევინება 

თიღაკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მიდგმა 

შეუძლია 

თიღაკიჲოლ„ი IV მიდგმა, მიწევა, მიტყუპება 

თიღა-ნიღა ზმნს. იქით-აქეთ 

თიღაჲწო ზმნს. მჭიდროდ 

თიღაქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მიდგმა, 

მიტყუპება 

თიღაქაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) მიდგმის 

ნდომა 

თიყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) ჩასობა, 

ჩარჭობა (ერჭობა). 2) გადატ. გაბრაზება 

თიყოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) მიბნევა, 

ჩასობა, ჩარჭობა (ჩაარჭობს). 2) გადატ. 

წყენინება, გაბრაზება (გააბრაზებს) 

თიყოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

მიბნევინება, ჩარჭობინება 

თიყოჲო // თიყ  1) ჩაარჭო... 2) გადატ. 
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გააბრაზა. 3) IV (- ა, - ა) ეკალი, ეკალბარდი 

თიყოჲოლ„ი // თიყ ლ„ი IV ჩარჭობა, მიბნევა 

თიწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) შემორტყმა, 

შემოხვევა (ქამრისა) 

თიწაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) ქამრის 

შემოკვრის ნდომა 

თიწდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) შემორტყმა 

ხოლმე 

თიწილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შემორტყმევინება, შემოხვევინება 

თი -ალ1 (- ო, -ცა, -ა, - ა-) სხვადასხვა 

ადგილას დასახლება, განსახლება, დაბინავება 

თი -ალ2 (- ო, -ცა, -ა, - ა-) მოხალვა, შეწვა, 

მოხრაკვა 

თი -ალ3 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) საერთო ენის 

გამონახვა 

თი დაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) 

მოხალვინება ხოლმე 

თი დ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) შეწვა ხოლმე, 

მოხალვა ხოლმე 

თი დ ლ„ი IV მოხალვა 

თი ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

მოხალვინება 

თი იჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) მოხალვა 

შეუძლია 

თი იჲოლ„ი IV განსახლება, დასახლება 

თი -ნი -ალ II (თო -ნო ალ I, თუ -ნუ ალ 

III; მრ. თუ -ნუ აბა ალ, - ო, -ცა, -ა))  

აბაჯბაჯება, ბორძიკობა 

თი -ნი დ- ლ II (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  

აბაჯბაჯება ხოლმე 

თი -ნი იჲოლ„ი IV აბაჯბაჯება, ბორძიკობა 

თ ჲოლ„ი IV მყოფინება, კმარება 

თ ჲო-თიჲ ეშ არასაკმარისი (ზედმიწ. 

საკმარის-არასაკმარისი) 

თოთო (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) არაჟანი 

თოთო-ბოხ IV (-ა) თაგვის ცერცველა 

(ზედმიწ. არაჟან-ბალახი) 

თოკი IV (-ლა, -ლა)  მავთული 

თოლაჟ-ალ (-ე, - ო, -ს, -ე) 1) შედედება, 

აჭრა. 2) გაციება 

თოლაჟელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 1) 

შედედებინება. 2) გაციებინება 

თონი IV (-ლა, - ა) პურის საცხობი ღუმელი, 

თონე 

თოფ IV (-ლი, -ლა)  ფუთა, ბარდანა 

თოფი IV (-ლა, განს. მრ. - ა, მრ. -ლა)  

თოფი 

თოფი-ჲარაღ IV (-ლი)  იარაღი, შეიარაღება 

თორ1 IV (-ლი, -ლა) მაქმანი, არშია 

თორ2 III (-ლი, -ლა) ბოტ.  თელა 

თორ: თორ ჲენტ ალ ნაპირებზე გადასვლა, 

გაშლა (მდინარისა) 

თორფა III (-ლა, -ა) თოფრა, თოფრაკი 

თოსოლატ ა: თოსმოლატ ა ჲენტ ალ 

რიგრიგობით ბავშვების მოვლა 

თოსმოლატ ა: თოსმოლატ ა ჲუყლ„ალ 

ფუფუნებაში აღზრდა 

თოხაბ 1) არაგამჭრიახი, უუნარო, 

არაალღოიანი. 2) არასახარბიელო, ცუდი 

თოხ: თოხ ჲაჴალ თოჴ-ალ 1) 

მხედველობიდან გამოპარვა. 2) დაუდევრობა, 

უდარდელობა 

თოხლ„ი IV (-ლა) 1) მხედველობიდან გაშვება. 

2) გულგრილობა, დაუდევრობა 

თოხსა ზმნს. 1) დაუდევრად, უდარდელად. 2) 

ცუდად 

თოჴ-ალ I (თიჴალ II, თუჴალ III, მრ. 

თუ აბაჴალ, - ო, -ცა, -Ø) აფუსფუსება, 

მოვლა, გარჯა, მეცადინეობა 

თოჴი III (-ლა, - ა)   თოხი 

თოჴილლ-ალ I (-ი, - ო, -ს, -ა, - აბა-) 

აფუსფუსებინება, გარჯევინება 

თოჴიჲლ„-ალ I (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ფუსფუსი 

შეუძლია 

თოჴიჲოლ„ი IV ფუსფუსი, საქმიანობა 

თ ბ ჲო // თ ბ  1) უძლური, სუსტი. 2) 

წყენია 

თ თილო რბილი 

თ თლ კ- ლ (- ო, -ცა, - , -ბ -)  დარბილება 

(არბილებს) 

თ თლ კილლ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბ -) 

წასმევინება, წაცხებინება 

თ თლ კიჲლ„-ალ შეუძლია დარბილება 

თ თლ კიჲლ„- ლ (- ო, -ცა, -Ø, -ბ -) 

დარბილება (რბილდება) 

თ თ ლ„ი IV წაცხება 

თ - ლ  წასმა, წაცხება 

თ  IV (-ლი) ხელის მტევანი 

თუალეთ IV (-ლი, -ლა) ტუალეტი 
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თუთა IV (-ლი)  თუთა 

თუთაჲჲა IV (-ლი) ალუმინი 

თუკ-ალ III (თოკალ I, თიკალ II, მრ. 

თუ აბაკალ, - ო, -ცა, -ა) მოხმარება, 

გამოყენება 

თუკილლ-ალ III  (თოკილლალ I, 

თიკილლალ II, მრ. თუ აბაკილლალ, - ო, 

-ცა, -ა) გამოყენებინება 

თულა III (-ლი, -ა) 1) ძაღლის ჯიში. 2) გადატ. 

სუსტი ყოფაქცევის ქალი 

თუმ III (-ლი, -ლა) თუმი (საჭმელი მცენარეა) 

თუმალ (-ლი) ლაკები 

თუმაჲ II (-ლი, -ლა) ლაკი (ქალი) 

თუმა  I (-ლი, -ლა) ლაკი (კაცი) 

თუმან IV (-ლი, -ლა) თუმანი 

თუნგი III (-ლა, -ლა) თუნგი (სპილენძისა) 

თურზი ჲაჴ-ალ IV (- ო, -ცა, -Ø) ლპობა, 

დაშლა (დაიშლება) 

თურზი ჲო -ალ IV (-ო, - ო, -ს, -ო, -აჰ-) 

დალპობა (დაალპობს) 

თურქი III (-ლა, - ა) თურქი 

თურქმელლა (-ა) თურქმენები 

თურქმენაჲ II (-ლა, -ლა) თურქმენი (ქალი) 

თურქმენა  I (-ლა, -ლა) თურქმენი (კაცი) 

თურუციქ IV (-ლა, -ლა) ტრუსიკი 

თუწ-ალ1 (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-)  მოტრიალება 

თუწ-ალ2 (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) გაყრა, აგება 

(აეგება) 

თუწოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-)  გაყრა 

(გაუყრის) 

თუწოლდ- ლ - ო, -ს, -ა, -ბა-) გაყრა ხშირად 

თუწოლლ-ალ (- ო, -ს, -ა, - ა-)  

გაყრევინება, აგებინება 

თუწოჲოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - აბა-) გაყრის  

შეძლება 

თუხ-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-) 1) გამასპინძლება, 

ჭმევა. 2) დარწყულება, დალევა 

თუხაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) 1) შეჭმევის 

ნდომა. 2) დარწყულების წადილი 

თუხილლ-ალ (- ო, -ს, -ა, - ა-) ჭმევინება 

თუხიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) 1) გამასპინძლება 

შეუძლია. 2) დარწყულება შეუძლია 

თუხიჲოლ„ი IV გამასპინძლება, დარწყულება 

თუხუმ IV (-ლა, -ლა) თუხუმი, ჯიში, მოდგმა 

თუჴ-ალ1 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) შედედება, აჭრა 

თუჴ-ალ2 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) 1) მოსმენა, 

გაგონება. 2) გადატ. გაგება 

თუჴაყ-ალ1 (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) შედედების 

ნდომა 

თუჴაყ-ალ2 (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) მოსმენის 

ნდომა 

თუჴილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

მოსმენა 

თუჴილდაგოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

მოსმენინება 

თუჴილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შეტყობინება 

თუჴილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შეკაზმვინება 

თუჴილლ-ალ3 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შედედებინება 

თუჴილლოლ„ი IV შეკაზმვა 

თუჴინნა 1) შეატყობინა რა. 2) ზმნს. ხმამაღლა 

თუჴიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შედედების 

შეძლება 

თუჴიჲოლ„ი1 IV შეტყობინება, ცნობინება 

თუჴიჲოლ„ი2 IV შედედება, აჭრა 

თუჴლ-ალ1 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) შეტყობინება, 

ცნობება 

თუჴლ-ალ2 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) შეკაზმვა. 

2) დასაპალნება, დატვირთვა 

თუჴლ-ალ3 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) შედედება 

თ დ გი I, II (- ა, მრ. თ დ ბ გი ა) 

ფურთხია, ვინც ხშირად იფურთხება 

თ - ლ (- ო, -შ, - , -ბ -)  ხშირად 

ფურთხება 

თ ლ„ი IV ფურთხება ხოლმე 

თ ლ′- ლ (- , - ო, -შ, - , - -) ფურთხება 

თ ლ′ ყ- ლ (- , - ო, -შ, - , - -)  

ფურთხების ნდომა 

თ ლ′ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

გადაფურთხებინება 

თ ლ′ ჲლ„-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, - -) 

ფურთხება შეუძლია 

თ შ- ლ1 (- , - ო, -შ, - , - -) ღებვა 

(იღებება) 

თ შ- ლ2 (- , - ო, -შ, - , - -) გალესვა 

(ილესება) 

თ შმ ნ IV (-ლი, -ლა) მტერი 
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თ შმ ნლ„ი IV (-ლა) მტრობა, შუღლი 

თ შ ჲლ„-ალ1 (- ო, -ჩ , -Ø, - -) ღებვის 

შეძლება 

თ შ ჲლ„-ალ2 (- ო, -ჩ , -Ø, - -) ლესვის 

შეძლება 

თ შ ლ- ლ1 (-ლ , -ჩ , - , - -) ღებვა 

(ღებავს) 

თ შ ლ- ლ2 (-ლ , -ჩ , - , - -) ლესვა 

(ლესავს) 

თ შ ლდ გი I, II (- ა, მრ. 

თ შ ლდ ბ გი ა)  მღებავი 

თ შ ლდ- ლ1 (- ო, -ს, - , -ბ -) ხშირად 

ღებვა 

თ შ ლდ- ლ2 (- ო, -შ, - , -ბ -) ხშირად 

ლესვა 

თ შ ლლ- ლ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

შეღებვინება 

თ შ ლლ- ლ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

გალესვინება 

თ შ ჲო1 1) გაილესა. 2) გალესილი 

თ შ ჲო2 1) შეიღება. 2) შეღებილი 

თ შ კ IV (-ლა, -ლა) წინსაფარი 

თ შტი IV (- ა, - ა) წუღები 

 

ი 

 

იბადათ III (-ლი) თაყვანისცემა, მსახურება 

(ალაჰისა) 

იბ   შორისდ. ; იხ. იბიდ  

იბიდ   შორისდ. სიცივის განცდას 

გამოხატავს 

იგრი IV (-ლა, - ა) საქსოვი მოწყობილობის 

ნაწილი 

იდარა IV (-ლა, -ა) სამმართველო, 

დაწესებულება 

იდ- ოდ-ო (-ი, -ბო) 1) მუსულმანური 

დღესასწაული. 2) ურაზა-ბაირამის 

დღესასწაული 

იზ1 IV (-ა, -ზა) 1) გამარჯვება, მოგება. 2) 

სასურველი რამ 

იზ2 (-ლი, -ზა) (ხაშ.) 1) ციხესიმაგრე. 2) 

მაღლობი 

იზმატო III (-ლი, - ა) დედოფალა, თრითინა 

იზმ ჰ 1 IV (-ლი) ნაოჭი, ნაკეცი 

იზმ ჰ 2 IV (-ლი, -ა)  ქონი 

იზნაჩოკ IV (-ლი, -ლა)  ნიშანი, მედალი 

იზნო III (-ლი, - ა)  ნებართვა 

ითნი IV (-ლი, - ა)  ორშაბათი 

ილაზ III (-ლი, -ლა)  განწყობა, სურვილი, 

გუნება-განწყობილება 

ილალლა III (-ლი) ლოცვა 

ილაჰიჲაბ 1) ღვთაებრივი. 2) წმინდა 

ილბა III (-ლი, -ა) მტრედი 

ილბის III (-ლი, -ლა)  ეშმაკი, სატანა, ავსული 

ილბისლ„ი IV (-ლა)  ეშმაკობა, მზაკვრობა; იხ. 

შაჲტანლ„ი 

ილლა III (-ლი, -ა) საბაბი, მიზეზი 

ილმუ III (-ლა)  მეცნიერება 

ილ„ენბიცოს // ილ„ნაბიცოს ექვსთვიანი 

ილ„ენდ  ექვსმხრივ 

ილ„ენინა ექვსნი, ექვსეული 

ილ„ენლ′ის ექვსწლიანი 

ილ„ეჲახნა ექვსჯერ 

ილ„ნა ექვსი 

ილ„ნანა ექვსივე 

ილ„ნაჲ ლ′ეჲო მეექვსე 

ილ„ნაჲიგ სამოცი 

ილ„ნაჲიგნას მესამოცე 

ილ„ნას მეექვსე 

ილ′-ალ (-ე, - ო, -შ, -ა, - აბა-) 1) ძახილი, 

დაძახება. 2) მოწვევა, მიწვევა. 3) გაწვევა. 4) 

მღერა. 5) დარეკვა 

ილ′აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) 1) დაძახების 

ნდომა (იხ. სხვა მნიშვნელობები) 

ილ′ელ- ლ (- ო, -ს, -ა, - ა-) ხშირად ძახილი, 

მოწვევა, მღერა და ა. შ. 

ილ′ელლ-ალ (- ო, -ს, -ა, - ა-) დაძახებინება, 

მოწვევინება, ამღერებინება... 

ილ′ეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) დაძახების 

შეძლება. 2) მოწვევის შეძლება. 3) გაწვევის 

შეძლება... 

ილ′ე-ჴალ′- ლ (-ე, - ო, -შ, -ა) აყვირება, 

ახმაურება 

იმამ I (-ლი, -ლა) იმამი 

იმან III (-ლი, -ლა) 1) რწმენა 2) 

კეთილშობილება. 3) იმან I (კაცის საკ. სახ.) 

იმანლ„ი IV (-ლა) კეთილშობილება 

იმ-შ გ  (ტლად.) III (-რა, -როლ) ჭაკი, 

ფაშატი (ცხენი) 
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ინვალიდ I, II (-ლა, -ლა) ინვალიდი 

ინგუშ ინგუშური 

ინგუშალ (-ლი)  ინგუშები, ინგუშობა 

ინგუშაჲ (-ლი, -ლა) ინგუში (ქალი) 

ინგუშა  (-ლი, -ლა) ინგუში (კაცი) 

ინთინათ III (-ლი, -ლა) ინტერნატი 

ინჟილ III (-ლი, -ლა) ევანგელე 

ინჟინერ I, II (-ლი, -ლა) ინჟინერი 

ინჟითაბ 1) გაწამებული, გატანჯული. 2) 

დამცრობილი, შებილწული. 3) ფლიდი, 

საძაგელი, მდაბალი 

ინჟით: ინჟით ჲაჴ-ალ II 1) გაწამება, 

დატანჯვა (იტანჯება). 2) დამცრობა, გაბრაზება 

(გაბრაზდება). 3) ფლიდად ქცევა 

ინჟით: ინჟით ჲო -ალ II 1) დატანჯვა 

(ტანჯავს). 2) დამცრობა (ამცრობს). 3) 

დამდაბლება (ამდაბლებს) 

ინჟითლ„ი IV (-ლა) დატანჯვა, დამცრობა, 

დამდაბლება 

ინსან I, II (-ლი, -ლა) კაცი, ადამიანი; იხ. 

სუკო 

ინსანიჲათ III (-ლი) კაცობრიობა 

ინსანლ„ი IV (-ლა) 1) კაცობრიობა. 2) 

ადამიანობა 

ინსაფ 1) III (-ლი, -ლა) სამართლიანობა, 

თანასწორობა. 2) II ინსაფი (ქალის საკ. სახ.) 

ინსითუთ IV (-ლი, -ლა) ინსტიტუტი 

ინშა ალლაჰ  შორისდ. ღმერთის ნებით 

იჲაჰ III (-ლი) 1) მოთმინება. 2) მცდელობა, 

ცდა 

იჲარღო I ( იიჲარღო II, ერგ. -ლი, -მრ. - ა) 

მტირალა 

იჲასა  I (-ლი, -ლა) პოლიციელი 

იჲო II (-Ø, -ოლ) დედა, მდედრი 

იჲო-აბო (-Ø, -ოლ) მშობლები 

იჲოაბოლ„ი (-ლა)  მშობლობა (ზედმიწ. 

დედმამობა) 

იჲოდდ ს 1) ქალური, მდედრობითი. 2) 

გადატ. ქალაჩუნა 

იჲოლ ს ქალური 

იჲოლ„ი IV (-ლა) დედობა 

იჲოპა III (-ლი, -ა) დედა ფუტკარი 

იჲოს I, II დედიკო (ზედმიწ. დედისავ), შვილო 

(მოფერებით მიმართავენ ბავშვებს) 

იჲოტე I (-ლი, - ა) ქალაჩუნა 

იჲოცალა II (-Ø, -ა) 1) სიდედრი. 2) 

დედამთილი 

იჲულ III (-ლი, -ლა) ივლისი 

იჲუნ III (-ლი, -ლა) ივნისი 

ირგა III (-ლა, -ა) რიგი 

ირგალტ ა ზმნს. რიგრიგობით 

ირმატ-ო (ტლად., ხაშ.) III (-ა, -არო) ვირი, 

ჩოჩორი; იხ. ან უნ, ნღლ ჩ 

ირს IV (-ლი) მემკვიდრეობა 

ირხი IV (-ლა, - ა) ფარა, გუნდი 

ირჴი IV (-ლა, - ა) ჯოგი 

ირჰამ III (-ლი, -ლა) იმედი 

ის I (-ტი, -ნა) ძმა 

ისაჲო // ის  (- ა, - ა) სიკვდილი, დაღუპვა 

ისი II (-Ø, - ა) და 

ისი -ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) დათესვა. 2) 

გადატ. არევა 

ისი აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) დათესვის ნდომა 

ისი დაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

დათესვინება ხოლმე 

ისი დათიკ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

დათესვინება ხშირად 

ისი დ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დათესვა ხოლმე 

ისი ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დათესვინება 

ისი იჲლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი, -ბა-) დათესვის 

შეძლება 

ისი იჲოლ„ი IV დათესვა 

ისთაჟ II (-ლი, -ლა) სტაჟი 

ისთანოქ IV (-ლი, -ლა) ჩარხი, დაზგა 

ისთარაფილ IV (-ლი, -ლა) ნივნივი 

ისთორიქ I, II (-ლი, -ლა) ისტორიკოსი, 

ისტორიის მასწავლებელი 

ისთორიქლ„ი IV (-ლა) ისტორიკობა 

ისტორიჲა III (-ლი) ისტორია 

ისთუდენტთ I, II (-ლი, -ლა) სტუდენტი 

ისტი I (-ლი, -ლა) ბიძია, ძია (ასე მიმართავენ 

ახლო მონათესავე უფროსს) 

ისტილაჲ II (-Ø, -ლა) 1) ძმისწული, 

დისწული. 2) რძალი (ძმის ცოლი) 

ისტილა  I (-Ø, -ლა)  ძმისწული, დისწული 

ისტი ოლ′ IV (-ლი) წიწაკა 

ისტოლი III (- ა, - ა) მაგიდა 

იტილდაგი I ( იტილდაგი II, ერგ. - ა, მრ. 
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ბიტილდაბაგი ა) ოსტატი, მექანიკოსი 

იტინ ტ ა ზმნს. ბავშვობიდან, ბავშვობაში 

იტინო პატარა, მცირე, ცოტა 

იტ ნო ცოტა, უფრო ცოტა 

იტნოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) შემცირება, 

დაპარატავება, დამოკლება (ამოკლებს) 

იტნოკილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 

შემცირებინება ხშირად 

იტნოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაპატარავებინება, დამოკლებინება 

იტნოკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

შემცირება, დამოკლება შეუძლია 

იტნოკიჲოლ„ი IV დაპატარავება, შემცირება, 

დამოკლება 

იტნოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) შემცირება, 

დაპატარავება (დაპატარავდება). 2) დამოკლება 

(დამოკლდება) 

იტ ებეჴჴა ზმნს. შარშანიდან 

იტ ელალ„ შარშანწინ 

იტ ე ზმნს. შარშან 

იტ ელალ„ილლა  ზმნს. შარშანწინისწინ 

იქაფ IV (-ლი, -ბა) ერთგვარი აბრეშუმის 

ცხვირსახოცი 

იქაფ-კიჰმათ IV (-ა / -ლი / -ი ა, -ბა) 

აბრეშუმის ძაფი 

იქე ფო IV (-ლი, - ა) ლხინი, ქეიფი 

იქნება 1) ზმნს.  უცებ, მოულოდნელად. 2) 

შეიძლება 

იქრამ III (-მო , -მოს) თავის დაკვრა, 

მოკითხვა 

იღ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) განკურნება, 

გამთელება, მოშუშება 

იღოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) მოშუშება 

(მოაშუშებს), პირის შეკვრა (პირს 

შეაკვრევინებს) 

იღოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

მოშუშებინება, პირის შეკვრევინება 

იღოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მოშუშება 

(მოუშუშდება) 

იღოჲოლ„ი // იღ ლ„ი IV მოშუშება, 

შეხორცება 

იყეჲო 1) გაიგო. 2) გაგებული, ნაცოდნი 

იშ III (-ლი, -ლა) საქმე, სამუშაო 

იშარა III (-ლი, -ა) 1) ნიშანი, აღნიშვნა, სერი. 

2) ნიშანი, სიგნალი. 3) გადაკრული სიტყვა, 

ნართაული 

იშქოლა // იშკოლა IV (-ლი, -ა) სკოლა 

იშქოლა-ინთინათ // იშქოლა-ინტირნათ III 

(-ლი, -ლა)  სკოლა-ინტერნატი 

იშთაღ III (-ლი, -ლა) 1) ოცნება, სურვილი. 2) 

იმედი 

იშთარაფ III (-ლი, -ლა) ჯარიმა 

იშთოფი III (-ლა, - ა // -ლა) შტოფი 

იჩელ- ლ I (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) გაწმენდა, 

გასუფთავება. 2) გატყავება-გამოშიგვნა 

იჩელდაგი I (- ა, მრ. ბიჩელდაბაგი ა) 

გამტყავებელ-გამომშიგვნელი (კაცი) 

იჩელდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) გასუფთავება 

ხოლმე. 2) გატყავება-გამოშიგვნა ხოლმე 

იჩელდ ლ„ი IV (-ლა, მრ. ბიჩელდაბ ლ„ი)   

1) გასუფთავება. 2) გამოშიგვნა 

იცი I, II (-ლა, - ა) 1) ბებერი, მოხუცი, 

ბერიკაცი. 2) პაპა, ბებია 

იცილ ღად ზმნს. ბებრულად 

იცილო 1) ძველი, მოხუცი. 2) ბერიკაცი 

იცილოლ„ი IV (-ლა)  სიბერე 

იციპა I, II (-ლი, -ა)  1) მოხუცი. 2) ბებია, 

ბაბუა 

იც ლო უძველესი, უხუცესი 

იცლოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) მოხუცება, 

დაბერება (დაბერდება) 

იცლოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაბერებინება 

იცლოკიჲოლ„ი IV დაბერება 

იცლოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მოხუცება, 

დაბერება (დაბერდება) 

იცლოლ„იჲოლ„ი IV დაბერება 

იც-მიცილო მოხუცი, გადაბერებული 

იწ: იწ ჲ ნხ- ლ II, IV 1) გამოცოცხლება. 2) 

კვლავკეთება, დაბრუნება 

იწკ-ალ (-ი, - ო, -ს / -ცა, -ა, -ბა-)  განახლება 

(გაანახლებს) 

იწკილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) განახლებინება 

ხოლმე 

იწკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

განახლებინება 

იწკიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) განახლება 

შეუძლია 

იწკიჲოლ„ი IV განახლება 

იწლ„-ალ (- ო, -ცა / -ს, -Ø, -ბა-) განახლება 
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(განახლდება) 

იწლ„იჲოლ„ი IV განახლება 

იწ-მიწწო ახალი, ახალთახალი 

იწო ა IV (-ლი, -ლა) სარეველა 

იწო ა-ბოხ IV (-ლი, -ლა) ბოტ.  ზედმიწ. 

სარეველა-ბალახი 

იწწაბ შიშველი, გაშიშვლებული 

იწწატ ა ზმნს. თავიდან, დასაწყისში 

იწწაღად // იწწად ზმნს. ხელახლა, კვლავ 

იწწო ახალი, სიახლე 

იჭეჲ III (-ბა, - ა/ -ბა) კვიცი 

იხთიჲარ III (-ლი, -ლა) 1) უფლება, 

უფლებამოსილება. 2) ნებართვა 

იხთილათ III (-ლი, -ლა) წვეულება, 

მხიარულება, თავშექცევა 

იხთილათაბ მხიარული, თავშექცეული 

იხთილათ-ქეფ III (-ლი, -ლა) ლხინი, 

მხიარულება 

იხთილათ-ქეფლიტ ა ზმნს. მხიარულად 

იხთილათლ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მხიარული 

(ადამიანი), მასხარა 

იხუ III (-ლი, - ა) იხვი 

იჰთიმან შესაძლოა, ალბათ 

 

ინ 

 

ინზ1 IV (-ლი, -ლა) ყალყზე 

ინზ2 III (-ა) საცერი 

ინზ-მ ჰ  IV (-ლი) ნუტრიის ქონი 

ინზო1 IV (-ლი) თესლი 

ინზო2 IV (-ლი) გროვა 

ინზოკ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) გროვად 

დაწყობა. 2) გადიდება, გაბევრება (აბევრებს) 

ინზოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) 

გროვად დაწყობინება. 2) გაბევრებინება 

ინზოკიჲოლ„ი IV გადიდება 

ინზოქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) გროვის 

წარმოქმნა. 2) გადატ. გადიდება, გაბევრება 

ინზოქიჲოლ„ი IV გადიდება, მომატება 

ინსოლაგი I ( ინსოლაგი II, - ა, მრ. 

მისოლაბაგი ა)  გამყიდველი, ვაჭარი 

ინჴ I (-ლი, -ლა) 1) თუში, ქართველი. 2) 

მოძალადე, მძარცველი 

ინჴი-ბოწი (-ლა) თუშური ცხვარი 

ინჴო-ანჴაცო I ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

 

 

 

- ილ„ნა ექვს-ექვსი 

- იტინო ყველაზე პატარა, უპარტარესი 

(ზედმიწ. პატარ-პატარა) 

- იწწო ყველაზე ახალი, უახლესი 

- ნა ზმნს. ცოტაოდენი 

ნა ზმნს. ცოტა, ცოტა-ცოტა 

ნაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) შემცირება 

(შეამცირებს) 

ნაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

შემცირებინება 

ნაკიჲოლ„ი IV შემცირება, დაკლება 

ნალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) შემცირება 

(შემცირდება) 

ნალ„იჲოლ„ი IV შემცირება, დაკლება 

ნაჰაყა // ნ ყა ზმნს. თანდათანობით, 

დროთა განმავლობაში 

 

ნ 

 
ნ1 ნაწ. დიახ, ჰო 

ნ2 შორისდ. გლოვისა და ტირილის ხმიანობა 

 

კ 

 

კაბა1 (ტლად.) IV (-ლი, -ა)  კაბა; იხ. ქუნთა 

კაბა2 IV  (-ლი, -როლ) მელოტი თავი 

კაბახ IV (-ბა, -ბა)  გოგრა, კვახი 

კაბი (ხაშ.) IV (-ლი, - ა)  შურდული; იხ. 

ჴ ლ მჩ ქო (ტლად.) 

კადაკი (- ა, - ა)  საფეხურები 

კადბო IV (-ლი, - ა)  საქსოვი მანქანის ღერო 

კადო III (ერგ. კად-ა, მრ. - ა) კიბე 

კადო-მიჴ  III (- ა, - ა)  ხერხემალი 

კავი IV (-ლა, - ა) ნივნივი 

კაზ IV 

კათიხ IV (-ლი) 1) ჩუმა-მაწონი. 2) კეფირი 

კათუ III (-ლა, - ა) კარტოფილი 

კაკალო 1) გლუვი, სწორი. 2) სრიალა, ლიპი 

კაკალოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გაგლუვება, 

გასწორება (ასწორებს) 

კაკალოკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 
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გაგლუვებინება ხოლმე 

კაკალოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გაგლუვებინება 

კაკალოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გაგლოვება 

(გაგლუვდება) 

კაკაცი III (- ა, - ა) აკაცია 

კალ IV (-ლი, -ლა)  მარხვა 

კალათა III (-ლი, -ა)  კალათა 

კალქო IV (-ლი, - ა)  მარხვის (ურაზას) 

პერიოდი 

კალოში III (- ა, - ა)  კალოშები 

კალ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) გამოყოფა 

(გამოიყოფა) 

კალ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

კ ლ′ოლლალ)  გამოყოფინება 

კამფიკ // კამფეთ III (-ლი, -ლა) კანფეტი 

კამპუზ III (-ლი, განს. მრ. -ა, მრ. -ლა) 

ბზრიალა 

კაპე III (-ლი, - ა) დათვის ბელი 

კარ III (-ლი, -ლა) ყურადღება, მზრუნველობა 

კარაკ III (-ლი, -ბა) რიკი, ჩილიკა 

კარამატი IV (- ა, - ა) კრამიტი 

კარატასალ (-ლი) კარატაელები 

კარატასაჲ (-ლი, -ლა) კარატაელი (ქალი) 

კარატასა  (-ლი, -ლა) კარატაელი (კაცი) 

კართუფელი III (-ლა) კარტოფილი 

კარო IV (-ლი, - ა) სანელებელი, კარო 

კარო-კიმა IV (-ლი) საჭმელი, საკაზმი 

(ყველისა და რძის ნაზავი) 

კარტე1 I, II (-ლი, - ა) დაბალტანიანი 

ადამიანი 

კარტე2 III (-ლი, - ა) ფაშვი 

კარჩანლ„ი IV (-ლა, - ა) ეშმაკობა, ონავრობა 

კასრი III (-ლა, - ა) 1) ხის საწყაო, საზომი. 2) 

კასრი 

კატა III (-ლი, -ლა) 1) უკუდო კატა ან ძაღლი. 

2) კატა (საკ. სახ.) 

კატოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გადაჭრა, 

დამოკლება (დაამოკლებს) 

კატოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დამოკლებინება 

კატოკიჲოლ„ი IV დამოკლება 

კატოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-)  დამოკლება 

(დამოკლდება) 

კატტო 1) მოკლე. 2) კუდმოკლე 

კაჩხა IV (-ლი, -ა) საკიდი (ხისა) 

კაცო IV (-ლი, -ბო) ანჯამა 

კაწახი IV (- ა, - ა) 1) ნაჭუჭი. 2) კილი, ჩენჩო 

კაწი IV (-ლა, - ა) ტაფელა (რიკ-ტაფელას 

სათამაშო ჯოხი) 

კაწულე IV (- ა) ყვავილის სახელი 

კაჭკა // ტაჭკა IV (-ლა, - ა) საზიდარი, ტაჭკა 

კახბა III (-ლი) კახბა (მეორე საჯარიმო ქულა 

რიკ-ტაფელას თამაშში) 

კახ-ლ′ახნა ორ-სამჯერ 

კახნა ორჯერ 

კახნას მეორე 

კახსო IV (-ლი, განს. მრ. - ა) ორღოლა 

ნართი 

კა აბ ზარმაცი, უსიცოცხლო 

კა დაგულ-ალ III (-ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

აწკმუტუნებინება ხშირად, აწივლებინება 

ხოლმე 

კა დ- ლ III (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  წკმუტუნი, 

წკავწკავი, წივილი 

კა დ ლ„ი IV წკმუტუნი, წივილი 

კა ლ„ი IV (-ლა) სიზარმაცე, უსიცოცხლობა 

კა ლ„იზი ჲაჴ-ალ II გაზარმაცება 

(გაზარმაცდება) 

კა ლ′-ალ III (-ო, - ო, -ს, -ა, -ბა-) წკმუტუნი 

(ძაღლისა) 

კა ლ′ოლლ-ალ III (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

აწკმუტუნებინება 

კა ნი IV (-ლა) წკმუტუნი, წკავწკავი, წივილი 

კ -კატტო ყველაზე მოკლე, უმოკლესი 

კ კ 1 III (-ლი, - )  წვეთი 

კ კ 2 III (-ლი, - ) კურკა 

კ კ ლ  თვალმახვილი, მახვილი 

კ ლჵ  IV (-ლი)  კალა 

კ ლჵ ჩი I (-ლი, - ა) მკალავი 

კ ჲდ  ზმნს. უკუღმა, ცუდ პირზე 

კ ჲლ′- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) 1) ტრიალი, 

ბზრიალი. 2) წანწალი (გაწანწალდება) 

კ ჲლ′ ლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , -ბ -) 1) ტრიალი 

(ატრიალებს). 2) გასეირნება, წანწალი 

(იწანწალებს) 

კ ჲლ′ ლ„ი // კ ჲბალ′ოჲოლ„ი IV 1) 

ტრიალი, ბზრიალი. 2) მოტრიალება, 

მობრუნება. 3) გასეირნება 

კ ჲმ დი I, II (- ა, - ა) მოქეიფე, ბედოვლათი 
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კ რ  (ტლად.) IV (-ლი, -დ )  აღვირი, ლაგამი 

კ ჩ III (-ლი)  ღორღი, ხრეში 

კ ჩმუცო IV (-ლი, - ა)  ბავშვური თამაშის 

სახელი (ზედმიწ. ხრეშის დამალვა) 

კ ჭდ ლ„ი IV ღრეჯა ხოლმე 

კ ჰ ლ ბ ზარმაცი, დუნე 

კ ჰ ლლ„ი IV სიზარმაცე, უსიცოცხლობა 

კ ჰ ლლ„იზი ჲაჴ-ალ II გაზარმაცება 

(გაზარმაცდება) 

კ -კ  შორისდ. ძაღლის წკმუილი 

კეზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) შეძლება, 

ცოდნა 

კეკე IV (-ლი) მოხალული მარცვალი, ბიჭონი 

კეკეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) გაყრა, გაგდება 

(გააგდებს). 2) შეშინება (შეაშინებს) 

კეკეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) 

გაგდებინება, გაყრევინება. 2) შეშინებინება 

კეკელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) გაქცევა, 

გავარდნა. 2) შეშინება (შეშინდება) 

კეკეთი ო III (-ლი, - ა) კეკეთიო (ერთგვარი 

მოსახალავი ჯოხი) 

კეკკო 1) მშიშარა, მფრთხალი. 2) სუბსტ. 

მშიშარა, მხდალი 

კეკკოლ„ი IV (-ლა) ფრთხობა 

კელაზო IV (-ლი, - ა) 1) ნაწნავი. 2) 

დახვეული ნაწნავი 

კელატი III (- ა, - ა) ჩოჩორი 

კემლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) გრეხა, ძახვა 

კემლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) დაგრეხინება, 

დაძახვინება 

კემლ′ოჲო // კემლ′  დაძახილი, დაგრეხილი 

კემლ′ოჲოლ„ი IV ძახვა, გრეხა 

კემურე (ხაშ.) (- ა, - ა) კნუტი; იხ. ლ′აფან 

კემუსა III (-ლი, -ა) ხვლიკი 

კემუს-მიღ IV (-ლი, -ლა) კუდუსუნი, 

კუდუსუნის რიკი 

კერაცო I, II (-ლი, - ა) მსხვილი, ჩაფსკვნილი 

(ადამიანი) 

კერი IV (-ლა, - ა) ყველის თავი, ყველის 

კვერი 

კეტატ ა1 ზმნს. მარჯვნივ.  

კეტატ ა1 ზმნს. მარჯვე თქმაზე, კარგ სიტყვაზე 

კეტატ ალა  ზმნს. მარჯვენივ, მარჯვნიდან 

კეტატ ას მარჯვენა 

კეტა ტ  ზმნს. კეთილად, კარგით 

კეტი IV (-ლა, - ა / -ლა) 1) ჯოხი. 2) 

ერთგვარი სათამაშო ჯოხი 

კეტი-კარაკ IV (-ბა) ჩილიკაჯოხობანა 

კეტკ-ალ (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -ბა-) 1) 

მორთვა. 2) გაგლუვება (აგლუვებს) 

კეტკილდ- ლ ხშირად მორთვევა 

კეტკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

მორთვევინება, გაუმჯობესებინება 

კეტლ„-ალ (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -ბა-) 1) 

გაუკეთესება. 2) გაუმჯობესება 

(გაუმჯობესდება) 

კეტო 1) კარგი, მშვენიერი. 2) კარგი (კაცი) 

კეტოლ„ი IV (-ლა) სიკეთე, გამშვენიერება; იხ. 

კეტოსლ„ი 

კეტოსლ„ი IV (-ლა) სიკეთე, კეთილის ქმნა 

კეტო-ცაცცო (ხაშ.) IV ავ-კარგი (ზედმიწ. 

ცუდ-კარგი) 

კეცი IV (-ლი, - ა) ტაფა; იხ. შიპი, შაჟ 

კეხ IV (-ლი, -ლა) კეხი (ორნამენტი ბეჟიტურ 

წაღებზე) 

კეხი (ტლად.) IV (-ლა, - ა) საპალნე, ქოჭი; იხ. 

ქ ჩ  

კ -კეტო ყველაზე კარგი, უკეთესი 

კიდინკოდო III (-ლი) ხის სახელწოდება 

კიზლ- ლ (- ო, -ს, -ა)  დანაოჭება 

კიზლ ლ„ი IV დანაოჭება 

კიკუ III (-ლი, - ა) რიკი, ჩილიკა 

კილი-კოლი IV (-ლა, - არო) ეშმაკობა 

კილო IV (-ლი, -და) 1) კავი, კაუჭი (აკვნისა). 

2) ლითონის დაბოლოებები შნურზე 

კილონკა III (-ლი, -ა) მუშამბა 

კიმა IV (-ლი) ყველი 

კინტ ა (ტლად.) ზმნს. ცალი ფეხით; იხ. 

ლ ჴლიტ ა 

კინტო I, II (-ლი, - ა) ვიგინდარა, არამზადა 

კიჲეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) მოღუნვა, მოხრა, 

მოდრეკა, ზნექა 

კიჲეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

მოღუნვინება, მოხრევინება 

კიჲელ„-ალ (-ი, - ო, -ცა, - Ø, -ბა-) მოღუნვა, 

მოხრა, მოდრეკა (იდრიკება) 

კიჲჲო 1) დაგრეხილი, მოღუნული. 2) მრუდი; 

იხ. კირრო (ტლად.) 

კიჲო-კ ილ  მოქსოვილი 

კირთინ-კორთონ III (-ლი, - ა) ტყუილი, 
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სიცრუე, გამონაგონი 

კირკიტი: კირკიტი ჰელ′ე III კერკეტი 

კაკალი; იხ. კიტრი-ჰელ′ე 

კირკოშკა III (-ლი, -ა) ქინძისთავი 

კირტი (ჩანტლ.) III (-ლა, - ა) კვირტი 

კისაგილ-ალ II (კისაგოლალ I, კისაგულალ 

III, მრ. კისაბაგულალ, -ლო, -ცა, -ა) 

გართობინება ხოლმე,  ხშირად გათამაშებინება 

კისაჲუღ-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა... ა-)  

თამაშის დასრულება 

კის- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  გართობა, თამაში, 

თავის შექცევა 

კისო IV (-ლი, - ა // -და)  თამაში 

კისოლიჴ I, II (-ლი, -ლა)  მოთამაშე 

კიტრი-ჰელე III (-ლი, - ა)  კერკეტი კაკალი 

კიც III (-ლი, -ლა)  ნასკვი, კვანძი 

კიცერი III (- ა, - ა)  1) კისერი. 2) მსხვილი 

კისერი 

კ -კ ჲ: კ -კ ჲ ჲ ნხალ II 1) გავლა-გამოვლა, 

სეირნობა, დროს ტარება. 2) მოტრიალება, 

ტრიალი 

კ -კ ჲლ′ ლ- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) 1) 

გასეირნება, დროს გატარება. 2) მოტრიალება, 

დატრიალება 

კ -კ ჲლ′ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -)  1) 

გასეირნებინება. 2) მოტრიალებინება 

კ -კ ჲლ′ ლ„ი IV 1) გასეირნება. 2) ტრიალი 

კობალა III (-ლი, -ა) ჯოხი 

კობზი III (-ლა, - ა // -ლა) ლითონის კოვზი; 

იხ. კეტე 

კობზილალ′ქო IV (-ლი, - ა) ჭურჭლის 

პატარა კარადა 

კოდო III (-ა) ყურძენი 

კოთო III (-ლი, - ა) 1) შულო, გორგალი 

(მატყლისა). 2) ერთი ცხვრის ნაპარსი მატყლი 

კოთხო III (-ლი, - ა) ხის თასი 

კოკ-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა... ა-) 1) ტკივილი, 

ავადმყოფობა. 2) გადატ. წუხილი 

კოკოლ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

ავადმყოფობა, ტკივილი ხოლმე 

კოკოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 1) 

ატკივებინება, დაავადებინება. 2) ტკივილის 

მიყენებინება 

კოკოლლიჲოლ„ი IV ტკივილი, ავადმყოფობა 

კოკო-მალ„-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა-) 

შეუძლოდ ყოფნა, ავად გახდომა 

კოკო-მალ„ ლ„ი IV შეუძლოდ ყოფნა 

კოკოჲო // კოკ  1) ავად გახდა. 2) ავად 

გამხდარი. 3) ავადმყოფი 

კოკოჲოლ„ი // კოკ ლ„ი IV ავადობა, ავად 

გახდომა 

კოლო1 III (-ლი, - ა) ეშმაკობა; იხ. კილო-

კოლი (ხაშ.) 

კოლო2 IV (-ლი, - ა) კვერცხების ნიშა 

კოლოფა III (-ლი, -ა) კოლოფი (არყის 

ქერქისა) 

კომბაკოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ლა) მოკრეფა, 

მოგროვება 

კომბაკოლლოლ„ი მოკრეფა, მოგროვება 

კომოჲტო IV (-ლი, განს. მრ. - ა) კომბოსტო; 

იხ. ქაფუსთა 

კომორი (ტლად.) III (- ა, - ა) ბელი; იხ. კაპე 

კონა III (-ლი, -ა) კონა 

კონტრი III (-ლი, -ლა) ეშმაკობა, ოხუნჯობა; 

იხ. კორთონ 

კორთონ III (-ლი, -ლა) ეშმაკობა, 

გამონაგონი; იხ. კონტორი (ხაშ.) 

კორკოტი IV (- ა) საკვები (მსხვილად 

დაღერღილისა) 

კორლ′-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა-) მიბმა, 

შეჩვევა 

კორლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) თან 

წაყვანა, თან გამობმა 

კორლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) თან 

წაყვანინება, თან გამობმევინება 

კორლ′ ლ„ი IV ყველგან თან წაყვანა 

კოტორ I, II (-ლი, -ლა) სულელი, ტუტუცი; 

იხ. კოტოსი, ბდ ლ 

კოტოსი I, II (- ა, - ა) უგუნური, სულელი; 

იხ. კოტორ, ბდ ლ 

კოტ ალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) მოგონება, 

გახსენება 

კოცო1 III (ერგ. კოც-ი, განს. მრ. კოცო-ბო, 

მრ. - ა) 1) თავის ქალა. 2) გადატ. თავი, გოგრა 

კოცო2 III (ერგ. კოც-ი, განს. მრ. კოც-ბო, მრ. 

- ა) კენწერო, წვერი, თავი 

კოცო3 (ტლად.) III (-ლი, -რა) სახე; იხ. მოტო 

კოწოლაგოლ-ალ I (კოწოლაგილალ II, 

კოწოლაგულალ III, მრ. 

კოწოლაბაგუ ალალ, -ლო, -ცა, -ა) ხშირად 



 50 

გახსენებინება  

კოწოლ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) გახსენება, 

გაფიქრება 

კოწოლ ლ„ი IV გახსენება, მოგონება 

კოჭი III (-ლა, -ლა)  კოჭა, კოჭი (ძაფისა) 

კოხ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) თაკილობა, 

ზიზღის ქონა 

კოხი IV (-ლა, - ა) ქოხი 

კოხიჲო 1) ჭუჭყიანი, ფეთხუმი. 2) უსიმპათიო. 

3) გადატ. მავნე, ბოროტი 

კოხრო I, II (-ლი, - ა) უსუფთაო, ბინძური; 

იხ. კოხუ 

კოხუ I, II (-ლი, - ა) ბინძური; იხ. კოხრო 

კოჰ III (-ლი, -ლა) კვერნა 

კ ჟ IV (-ლი, -ლა) 1) მცირე ზომის ყველის 

თავი. 2) პატარა კვერი 

კ ჲჲ  III (-ლი, -ა) 1) რგოლი, რკალი. 2) 

ბეჭედი 

კ ჲხ  III (-ლი, - ) საჩუქარი, ძღვენი 

კ ჭ  (ტლად.) IV (-ლი, -რ ) ფანჯარა; იხ. 

ჟ ღ 

კ ჭ ტ ქ  (ტლად.) IV (-ლი, - ა) ფარდა; იხ. 

ჟ ღტ ქ  

კ ხ დე III (-ლი, - ა) კავიანი გრძელი ჯოხი 

(წყლიდან ხეების გამოსათრევად) 

კ ხდიჲო 1) კავისებური, მოღუნული, 

მოხრილი. 2) გადატ. კუზიანი 

კ ხდ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -) მოკუზვა, 

მოხრა (მოხრის) 

კ ხდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

მოკუზვინება, მოხრევინება 

კ ხდ კიჲოლ„ი IV მოკუზვა, მოხრა 

კ ხდ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) მოკუზვა, 

მოხრა (მოიხრება) 

კ ხდ ლ„იჲოლ„ი IV მოკუზვა, მოხრა 

კ ხუ-ჰისო IV (-ლი, - ა) საკვებური, ბაგა 

(მრგვალი ფორმისა) 

კ ჰ ლ ბ ზარმაცი 

კუბო III (-ლი, - ა) კუბო 

კუკულ′-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა-) გარს რბენა, 

გარს ტრიალი 

კუკულ′ოლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) გარს 

რბენინება, გარს დატრიალებინება 

კუკუც (ხაშ.) IV (-ლი, -ლა) გოგრა, კვახი; იხ. 

კაბახ 

კულდენ (ტლად.) III (-ლი, -ლა) უსახელოო 

ქურქი, ზურგულა 

კულუხი IV (- ა, - ა) პატარა ორმო; იხ. 

ჴარანდი 

კუმი (ხაშ.) (-ლა) თხევადი ნეხვი 

კუნზი III (-ლა, - ა) კუნძი 

კუნული IV (- ა, - ა) კუნელი 

კუპპო (ერგ. კუპპ-ა, განს. მრ. - ა, მრ. 

კუპპ ) გროვა 

კური IV (-ლა) თხევადი რამ 

კურტი (ხაშ.) III (-ლა, - ა) კრუხი 

კურუპ IV (-ლი, -ლა) ერთკაპიკიანი; იხ. 

ქაფექ // ქაფიქ 

კუც-ო III (-ი, -ბო)  ლეკვი 

კ რ შკ  III (-ლი, -ა) თასი 

კ ჩ- ლ (- ო, -შ, - , - -) 1) გამოკვერვა, 

გამოპირვა. 2) გადატ. ვინმეს დამუშავება, 

დაყოლიება, დაჯერება 

კ ჩ ჰ IV (-ლი, -ბო) ცელის გამოსაკვერი 

ჩაქუჩი 

კ ჩ ლ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) გამოკვერვა 

ხოლმე 

კუჩ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

გამოკვერვინება 

კ ჩ ჲლ„-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) გამოკვერვა 

შეუძლია 

კ ჩ რ (ტლად.) IV (-ლი, -არო) რიკი, ჩილიკა 

 

ლ 

 

ლა ზმნს. რამდენი 

ლაბან IV (-ლი, -ლა) გულსაფარი, 

სამკერდული 

ლაბზა თანდ. გულისთვის, გამო 

ლაგა1 III (-ლი, -ა) გორგალი (მატყლის 

ძაფისა) 

ლაგა2 III (-ლი, -ა) სხეული, ორგანო 

ლაგერ IV (-ლი, -ლა) ბანაკი 

ლად ზმნს. რამდენი 

ლაზათ III (-ლი) სიამოვნება, ტკბობა 

ლაზათაბ 1) ნეტარებით სავსე. 2) სასიამოვნო, 

კარგი 

ლალადაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) 

დაყვირებინება ხშირად, დაღრიალებინება 

ხოლმე 
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ლალადანა 1) აბსოლუტ. იყვირა რა. 2) ზმნს. 

ხმამაღლა 

ლალად- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  დაყვირება, 

დაღრიალება 

ლალად ლ„ი IV ყვირილი, ღრიალი 

ლალალ′-ალ (-ო, ო, -ს, -ო) ხმამაღლა 

დაყვირება 

ლალალ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

ხმამაღლა დაყვირებინება 

ლალალ′ოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დაყვირება 

შეუძლია 

ლალალ′ო-ჴ ლ′- ლ (-ე, - ო, -შ, - ) 1) 

დაღრიალება (ზედმიწ. დაყვირება-

დაღრიალება) 

ლალალ′ო-ჴ ლ′ეჲოლ„ი IV ხმამაღლა 

ყვირილი (ხედმიწ. ყვირილ-ღრიალი) 

ლალალ′ ლ„ი IV ყვირილი 

ლამადურ IV (-ლი, -ლა) სტაფილო 

ლამან IV (-ლი, -ლა) სიმსივნე 

ლამო III (-ლი) მთის ჩადუნა 

ლამფა1 IV (-ლი, -ა) ლამპა 

ლამფა2 IV (-ლი, -ლა) შეფიცრული ჭერი 

ლამუს III (-ლი) 1) პატივი, ღირსება. 2) 

ნამუსი, სირცხვილი 

ლამუსაბ 1) მორცხვი. 2) ნამუსიანი 

ლანდა IV (-ლი, -ა) შალაშინი 

ლაჲადდანა II, IV (ლაადდანა I, 

ლაბადდანა III) უხვად, თავზე საყრელად 

ლაჲილა III (-ლი) 1) ლოცვისას 

წარმოსათქმელი სიტყვა („ლა ილალა...“). 2) 

გადატ. აკვნური სიმღერა 

ლაჲლათულ: ლაჲლათულ ოდო 

წინასწარმეტყველების ღამე, კუდიანთ წუხრა 

ლაპდ- ლ  1) ხშირად ბარბაცი (ბარბაცებს). 2) 

გადატ. ხეტიალი; იხ. ლ ყლ′ ლ 

ლაპდ ლ„ი IV ბარბაცი, რხევა 

ლაპლ′-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) დაბარბაცება, 

შერხევა (შეირხევა). 2) გადატ. გასეირნება 

ლაპლ′ოლ-ალ (-ი, - ო, -ს // -ცა, -ა, -ბა-)  

შერხევა (შეარხევს) 

ლაპლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

შერხევინება, დაბარბაცებინება 

ლაჟბარ IV (-ლი, -ლა) საღებავი, ლაკი; იხ. 

ლაკ, ქარასქა 

ლას როგორი, რომელი (თვლისას) 

ლასო  ნაცვალ. და ზმნს. 1) რომელი. 2) 

რამდენი 

ლასოდი ზმნს. 1) რამდენი. 2) რამდენიმე 

ლაფათკა IV (-ლი, -ა) ერთგვარი შურდული 

ლაფანი-ხ ხ-  III (-ი, -ბ ) ჩალაყვავილა 

ლაქ (-ლი, -ლა) 1) ლაკი. 2) საღებავი 

ლაქეცალ (-ლი) ლაკები 

ლაქეცაჲ II (-ლი, -ლა) ლაკი (ქალი); იხ. 

თუმაჲ 

ლაქეცა  I (-ლი, -ლა) ლაკი (კაცი); იხ. 

თუმა  

ლაღ I, II (-ლი, -ლა) მონა 

ლაღლ„ი IV (-ლა) მონობა 

ლახდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) განძრევა, 

შერხევა. 2) ღელვა. 3) რყევა, ძვრა 

ლახდ ლ„ი IV 1) რხევა. 2) ღელვა. 3) რყევა 

ლახი IV (-ლა) ნაგავი 

ლახლ′-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა-) 1) დაძვრა, 

ხელის ხლება. 2) განძრევა. 3) დაძვრა, რყევა. 4) 

შერევა, არევა 

ლახლ′აყ-ალ (-ო, ო, -ს, -ო, -ბა-) 1) 

მოძრაობის ნდომა. 2) განძრევის წადილი 

ლახლ′ოლ-ალ  1) რწევა, რხევა. 2) მორევა, 

არევა 

ლახლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

დარწევინება, არევინება 

ლახლ′ოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

მოძრაობის ნდომა. 2) განძრევის წადილი 

ლახლ′ოჲოლ„ი // ლახლ′ ლ„ი IV რხევა, 

რყევა 

ლა  თანდ. გარდა 

ლ ბ IV (-ლი, -ლ ) ლანჩა, ძირი 

(ფეხსაცმლისა) 

ლ კჩ  III (-ლი, -ა) ლაკჩა, თიკრუნი 

(ნართებისათვის) 

ლ მ- ლიფ: ლ მ- ლიფ ბაჴალ გაფუჭება 

ლ ტ ინდიჲო დაღლილი, უძალო 

ლატ : ლატ  ჲენტ ალ დაქანცვა, მოდუნება 

ლ ყდ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) რხევა ხოლმე, 

რწევა ხოლმე 

ლ ყდ ლ„ი IV რხევა, რწევა, ბარბაცი 

ლ ყლ′- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) რხევა, რწევა 

(ირწევა) 

ლ ყლ′ ლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , -ბ -) რხევა, 

რწევა (არწევს) 
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ლ ყლ′ ლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, - , -ბ -) 

შერხევინება, დარწევინება 

ლ ხხ  ხრეშიანი 

ლ ჴ IV (-ლი, -ლა) ჭრილობა, იარა 

ლ ჴდიჲო 1) კოჭლი. 2) კოჭლი (კაცი) 

ლ ჴდ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) კოჭლობა 

(კოჭლობს) 

ლ ჴდ ლ„ი IV (-ლა) კოჭლობა 

ლ ჴდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

დაკოჭლებინება 

ლ ჴდ ლ„-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) 

დაკოჭლება (დაკოჭლდება) 

ლ ჴლიტ ა ზმნს. 1) ცალ ფეხზე. 2) 

ჭრილობაზე 

ლ ჴლიტ აქო-ბოხ IV (-ლი) ბურბუშელა 

ლ ჰდ  III (-ლი, - ) საფლავი, სამარე 

ლ ჰ: ლ ჰ წოდოლო შავი (ზედმიწ. მურივით 

შავი) 

ლ -ლასო ზმნს. რამდენი, რამდენ-რამდენი 

ლ ხდი // ლ ხ ზმნს. რამდენჯერ 

ლებალაბ მშვენიერი, კარგი 

ლებალალდა ზმნს. მშვენივრად, 

მოხერხებულად, ლამაზად 

ლებო IV (-ლი, - ა) 1) ჩქარი სვლა, ჯირითი. 

2) ერთი მოსაზრება, ერთი ხაზი 

ლებოჴან I, II (-ლი, -ლა) ყოველგვარი აზრის 

გამამართლებელი ადამიანი 

ლედ III (-და, -და) ხარირემი 

ლედდა-ტიტო IV (-ლი) თავკომბალა 

ლეზგინალ // ლეზგიჲალ (-ლი) ლეზგები; 

იხ. ლეზგილლა 

ლეზგინაჲ // ლეზგიჲაჲ (-ლი, -ლა) ლეზგი 

(ქალი) 

ლეზგინა  // ლეზგიჲა  (-ლი, -ლა) ლეზგი 

(კაცი) 

ლეზგინქა IV (-ლი, -ა) ლეზგინკა (ცეკვა და 

მელოდია) 

ლელეტო III (-ლი, - ა) პატარა საბავშვო 

ფუნთუშა 

ლეჲბი III (-ლა, - ა) მატრასი, ლეიბი 

ლეჲბილატ აქო III (-ლი, - ა) ჩიხოლი 

(ლეიბისა)  

ლესთი IV (- ა, - ა) სახურავის რკინა; იხ. 

ჟესტი 

ლეფა (ხაშ.) IV (-ლი, -რო) ტყავი; იხ. ჴალ, ბეშ 

ლექაცი IV (- ა, - ა) ბინტი, დოლბანდი 

ლეღი IV (-ლი, -ლა) ლეღვი 

ლეღი-ჩირი IV (-ლა, - ა) ლეღვის ჩირი 

ლიგ-ლოგლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

უსაქმურობა, უქმად ყოფნა 

ლიგ-ლოგლ′ ლ„ი IV (-ბა-) უსაქმურობა 

ლითრა IV (-ლი) ლიტრა 

ლილა III (-ლი, -ა) ფერი, საღებავი 

ლიჟა III (-ლი, -ა) თხილამური 

ლიხ-ლახდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)   ნჯღრევა 

ხოლმე, ხელის ხლება ხოლმე, დაძვრა ხშირად 

ლიხ-ლახლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-)  1) 

რხევა, რწევა. 2) ცოტა არევა 

ლიხ-ლახლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

1) დარწევინება. 2) მორევინება 

ლოთე I (-ლი, - ა) მოქეიფე, ლოთი, 

ბედოვლათი 

ლოთემ ჰ ბ თავაშვებული, თავშეუკავებელი 

ლიხ-ლახლ′ოლლოლ„ი IV შერხევა, 

გადარწევა 

ლობიჲ-ო IV (-ა) 1) ლობიო. 2) ლობიოს სუფი; 

იხ. ჭოტი 

ლოლდაბაჰ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) (ტლად.) 

დაფქვა; იხ. ჲოლდ ლ 

ლოლდიიჲო 1) ცუღლუტი, თაღლითი. 2) 

გადატ. ნამთვრალევი 

ლოლდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) მოღუშვა, 

შეჭმუხნა 

ლოლდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

მოღუშვინება, შეჭმუხნინება 

ლოლდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

ცუღლუტობა, თაღლითობა (გათაღლითდება). 

2) გადატ. გალოთება (გალოთდება) 

ლოლდოლ„იჲოლ„ი IV თაღლითობა, 

ცუღლუტობა 

ლოლი IV (-ლა) ქურდობა, პარვა; იხ. წოჰ, გიჰ 

ლოტო III (-ლი, - ა) ბზეწვია, წყალწყალა 

ლ ჩიქ I, II (-ლი, -ლა) მფრინავი 

ლ ჩიქლ„ი IV (-ლა) მფრინავობა 

ლუბი (-ლა) 1) გამხდარი ბატკნები. 2) გადატ. 

პატარა ბავშვები 

ლუკდიჲო კოჭლი 

ლუკმა IV (-ლი, -ა) პურის ნაჭერი, ლუკმა 

ლუღათ IV (-ლი) მჭევრმეტყველება 

ლუღათაბ მჭევრმეტყველი 
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ლ„ 

 

ლ„აბაყ IV (-ლი, -ლა) ძველი ბეჟიტური 

ფეხსაცმელი; იხ. ლ„აყ 

ლ„აბაჴე I, II (-ლი, -ლა) ჩანჩალა, ზლაზნია 

ლ„ავდას: ლ„ავდას ჲოლ„ალ II გონების 

დაკარგვა; იხ. ლ„აჲლიტ ას ჲოლ„ალ 

ლ„აზი ჲო -ალ IV (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ.  

ლ„აზი ჲო აჰალ)  ცნობება, შეტყობინება, 

შეხსენება 

ლ„ალ′ბოს III (-ლი, -ლა) კვიცი (სამი წლისა); 

იხ. ლ„ანლ′ის 

ლ„ანა სამი 

ლ„ანანა სამივე 

ლ„ანაჲ ლ′ეჲო მესამე 

ლ„ანაჲიგ ოცდაათი 

ლ„ანას მესამე (ზედმიწ. სამის) 

ლ„ანატ აფას III (-ლი, -ლა) სამყურა; იხ. 

ლ„აჲრო 

ლ„ანაჭიტ სამასი 

ლ„ანაჰაზაჲ სამიათასი 

ლ„ანბიცოს სამთვიანი 

ლ„ანდ  ზმნს. სამმხრივად, სამ ნაწილად 

ლ„ანინა ზმნს. სამნი, სამნი ერთად 

ლ„ანლ′ელ III (-ლი, -ლა) სამტყუპი 

ლ„ანლ′ის სამი წლის, სამწლიანი 

ლ„აჲ1 III (-ლი) გონება, ცნობიერება; იხ. 

ლ„ავდ ს ჲოლ„ალ 

ლ„აჲ2 III (-ლი) განათლება, ცოდნა 

ლ„აჲრო (ტლად.) IV (-ლი) ; იხ. ლ„ანატ აფას 

ლ„აჲ-ჴაჲ III (-ლი) გაცნობა 

ლ„არ: ლ„არ ჲენჲალ 1) პარვა, ქურდობა. 2) 

დამც. სქესობრივი აქტის შესრულება 

ლ„არდუზ IV (-ლი) ჰლარდუზი (ერთგვარი 

გოლფისმაგვარი თამაში) 

ლ„აყ1 IV (-ლი) სიბინძურე, ჭუჭყი 

ლ„აყ2 IV (-ლი, -ლა) ძველებური ფეხსაცმელი; 

იხ. ლ„აბაყ 

ლ„აჩი შორისდ. აბა, აბა ერთი 

ლ„აჩო IV (- ა, - ა) ერთი იღლია (ჩალა) 

ლ„აცაჲ III (-ლი, -ბა) საცერი 

ლ„აცარახო III (-ლი, - ა) ერთჯერადად 

ერთობლივი დახმარება (პატარძლის 

ქორწილისათვის მზადებისას) 

ლ„აცახო I, II (-ლი, - ა) შიშველი, ტიტველი 

(ადამიანი) 

ლ„ახბა III (-ლი, -ა) ჰლახბა (რიკ-ტაფელას 

თამაშში მესამე საჯარიმო ქულა) 

ლ„ახდიჲო ნაცრისფერი, რუხი, ლეგა 

ლ„ახდიჲოლ„იჲო მონაცრისფრო, მორუხო 

ლ„ახდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გარუხება, 

გალეგება (გაალეგებს) 

ლ„ახდოკდ- ლ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გარუხება 

ხოლმე, გალეგება ხოლმე 

ლ„ახდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გარუხებინება, გალეგებინება 

ლ„ახდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გარუხება, 

გალეგება (გალეგდება) 

ლ„ ლ„ დ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) დაცვენა 

ხოლმე, დავარდნა ხშირად 

ლ„ ლ„ დ ლ„ი IV დავარდნა, დაყრა, დაცემა 

ლ„ ლ„ ლ′- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) 

დავარდნა, გორვა, დაცემა 

ლ„ ლ′ეჲ-ო IV (-ა)  ქატო 

ლ„ ჲ IV (-ლი) ნეშომპალა, ნაკელის ნაზავი 

ლ„ რ  1) სწორი (ადგილი), ბარი. 2) ბარული, 

ბარისა (მსხვილფეხა პირუტყვი). 3) ყუმუხური 

ლ„ რ ლ (-ლი) ყუმუხები 

ლ„ რ ჲ (-ლი, -ლა) ყუმუხი (ქალი) 

ლ„ რ  (-ლი, -ლა) ყუმუხი (კაცი) 

ლ„ რ ლ„ი IV (-ლა) ბარი, სწორი ადგილები 

(დაღესტნისა) 

ლ„ ყეჲო // ლ„ეყეჲო 1) მრისხანე, 

გაბრაზებული. 2) გადატ. ძლიერი, მამაცი 

ლ„ ელ IV (-ლი, -ლა) წელი 

ლ„ -ლ„ანა სამ-სამი 

ლ„ ჲ -ბოხ IV (-ა) ბოტ. ეფედრა 

ლ„ებელალ (-ლი) ჰლიარატელები 

ლ„ებელაჲ II (-ლი, -ლა) ჰლიარატელი (ქალი) 

ლ„ებელა  I (-ლი, -ლა) ჰლიარატელი (კაცი| 

ლ„ელ„ IV (-ლი) სელი 

ლ„ემუსა1 III (-ლი) წყლის ვირთაგვა 

ლ„ემუსა2 (ხაშ.) III (-ლი, -რო) 

მკერდსამკაულის ნაირსახეობა 

ლ„ეპდაგოლ-ალ I (ლ„ეპდაგილალ II, 

ლ„ეპდაგულალ III, -ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

ასლუკუნებინება ხოლმე, ხშირად 

გულამოსკვნით ატირებინება 
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ლ„ეპდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

ასლუკუნება, გულამოჯდომით ატირება 

ხოლმე 

ლ„ეპდ ლ„ი IV ასლუკუნება, აჩხავლება; იხ. 

ლ„ეპნი 

ლ„ეპლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

ასლუკუნება, აჩხავლება 

ლ„ეპნი IV (-ლა) ასლუკუნება, აჩხავლება; იხ. 

ლ„ეპდ ლ„ი 

ლ„ესა III (-ლი, -ა) თავკომბალა, თავბერა 

ლ„ეჴ-ალ (-ე, - ო, -შ, -ე, მრ. ლ„ა აჴალ) 

დასჯა, შენიშვნის მიცემა 

ლ„ეჴელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ლ„ე აჴელლ-ალ)  დასჯევინება 

ლ„ეჴენა: ლ„ეჴენა ჲ ჭ ლ IV მრუდედ დაჭრა, 

ირიბად გაჭრა 

ლ„ეჴეჲოლ„ი IV დასჯა, სასჯელი 

ლ„ეჴი  ზმნს. დამრეცად, დაღრეცილად 

ლ„ეჴო- ჭ  IV (ერგ. ლ„ეჴო- ჭ-ი // -ლი, მრ. -

ა) დაბალი ქუსლი (წინდისა) 

ლენ IV (- ა) მოცვი 

ლ„ი IV (ერგ.  ლ„ , მრ. ლ„ -ბო) წყალი 

ლ„იბი-ლ„ ბ კ- ლ (- ო, -ცა, - ) ჭუჭყის 

მოშორება, გასუფთავება, გაწმენდა 

ლ„იბი-ლ„ ბ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

გასუფთავებინება, გაწმენდინება 

ლ„იბი-ლ„ ბ კიჲოლ„ი IV გასუფთავება, 

გაწმენდა 

ლ„იგა III (-ლი, -ა)  გარეთხა, შველი 

ლ„იდ ზმნს. გულისთვის, გამო 

ლ„იზ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ა-)  დახლართვა, 

დახვანჯვა, დაბურდვა 

ლ„იზილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

დახლართვევინება, დახვანჯვევინება 

ლ„იზიჲო // სიზიჲო 1) დაეხლართა. 2) 

დახლართული 

ლ„იკ-ალ  (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-)  შეღობვა, 

გადატიხვრა 

ლ„იკელ-ალ // ლ„იკელაჰ-ალ (ტლად.) (-რო, 

-ჩ, -ა, მრ. ლ„იკალაბ ლ) ბანაობა ხშირად; იხ. 

ლ„იჲაწალ 

ლ„იკო1 IV (-ლი, - ა)  წმინდა თივა 

(ხბოებისთვის) 

ლ„იკო2 IV (-ლი, - ა)  ტიხარი, ღობე 

ლ„იკოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

გადატიხვრინება 

ლ„ილ„-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-)  1) ღეჭვა. 2) 

ხვრა. 3) გადატ. გამეორება 

ლ„ილ„დ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  1) ღეჭვა 

ხოლმე. 2) ხვრა ხოლმე 

ლ„ილ„დ ლ„ი IV ღეჭვა 

ლ„ილ„ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დაღეჭვინება, გამოხვრევინება 

ლ„ინა ხუთი 

ლ„ინანა ხუთივე 

ლ„ინაჲ ლ′ეჲო მეხუთე 

ლ„ინაჲიგ ორმოცდაათი 

ლ„ინაჲგნას ოორმოცდამეათე 

ლ„ინას მეხუთე 

ლ„ინაჭიტ ხუთასი 

ლ„ინდ  ზმნს. ხუთმხრივ, ხუთ ნაწილად 

ლ„ინიბზა ზმნს. რად, რატომ 

ლ„ინინა ზმნს. ხუთნი, ხუთნი ერთად 

ლ„ინის ხუთიანი, ხუთის 

ლ„ინლ′ის ხუთწლიანი, ხუთი წლის 

ლ„იჲაწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ბანაობა 

ლ„იჲაწგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ბანაობინება 

ლ„იჲახნა 1) ხუთჯერ. 2) ხუთჯერადად, 

ხუთმაგად 

ლ„იჲო მსგავსი 

ლ„ის-ალ1 (- ო, -შ, -Ø, - ა-)  1) მიკვრა, 

მიწებება (ეწებება). 2) კლანჭების ჩაყრა, 

ჩაბღაუჭება. 3) გადატ. ბრძოლა ვინმესთან 

ლ„ის-ალ2 (- ო, -შ, -Ø, - ა-) 1) დაწვა (იწვება). 

2) ანთება (ინთება) 

ლ„ისო IV (-ლი, -და) ცეკვა 

ლ„ისო-ქეშ IV (-ლი, -ლა) ცეკვა-თამაში 

ლ„ისოჴან I, II (-ლი, -ლა) მოცეკვავე 

ლ„იტიხ: ლ„იტიხ ჲენჲალ II დაღლა, დაქანცვა 

(დაქანცავს) 

ლ„იტიხ: ლ„იტიხ ჲენყალ II დაღლა, დაქანცვა 

(დაიქანცება) 

ლ„იტ ა IV (-ლი, -ა) კეფის ფოსო 

ლ„იქეკ-ალ1 (- ო, -ცა, -ა) დაზეპირება 

(იზეპირებს) 

ლ„იქეკ-ალ2 (- ო, -ცა, -ა) გაზავება (აზავებს) 

ლ„იქეკდ- ლ1 (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დაზეპირება 

ხშირად 

ლ„იქეკდ- ლ2 (- ო, -ს, -ა, -ბა-) გაზავება 

ხშირად 
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ლ„იქეკილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა) 

დაზეპირებინება 

ლ„იქეკილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა) 

გაზავებინება 

ლ„იქელ„-ალ1 (- ო, -ცა, -Ø) დაზეპირება 

(დაზეპირებულ იქნება) 

ლ„იქელ„-ალ2 (- ო, -ცა, -Ø) გათხევადება, 

გაზავება (გაზავდება) 

ლ„იქქო ნაზავი, თხევადი 

ლ„იყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 1) 

დამთავრება, დასრულება. 2) გადატ. მოკვდომა, 

გარდაცვალება 

ლ„იყ  სველი, თხევადი 

ლ„იყინდიჲო სველი, თხევადი 

ლ„იყოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-)  1) 

დასრულება, დამთავრება. 2) გადატ. მოკვლა, 

გათავება 

ლ„იყოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - აბა-)  1) 

დამთავრებინება. 2) მოკვლევინება 

ლ„იშელ-ალ1 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) მიწებება, 

მიკვრა. 2) ჩაბღაუჭება 3) გადატ. ჩაჭიდება, 

ჭიდაობა 

ლ„იშელ-ალ2 (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) ანთება 

ლ„იშელდ- ლ1 (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) ხშირად 

მიწებება, მიკვრა. 2) ჩაბღაუჭება ხოლმე 

ლ„იშელდ- ლ2 (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

ანთება 

ლ„იშელლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

მიწებებინება, ჩაბღაუჭებინება 

ლ„იშელლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

ანთებინება 

ლ„იში-ხ შ- ლ (-ო, - ო, -ს, -ა, - -) 1) 

დახლართვა, დაბურდვა. 2) გადატ. ენის დაბმა 

ლ„იში-ხ შ ლ- ლ (- ო, -ს, - , -ბ -) ხშირად 

დახლართვა, დაბურდვა 

ლ„იში-ხ შ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -)  

ხშირად დახლართვინება 

ლ„იში-ხ შ ლ„ი IV 1) დაბურდვა, 

დახლართვა. 2) გადატ. ენის დაბმა, 

ენაბორძიკობა 

ლ„იწ-ალ1 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) არევა, შერევა 

ლ„იწ-ალ2 (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) 1) ყეფა. 2) 

გადატ. დაყვირება 

ლ„იწ-ალ3 (ლ„იჭე ო,  ლ„იჭეშ, ლ„იწა, მრ. 

ლ„ი აწალ)  ჩაცმა (ჩაიცვამს) 

ლ„იწაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ჩაცმის 

ნდომა 

ლ„იწახო 1) მყეფარი. 2) გადატ. მოსაყვედურე; 

იხ. ღ ჟ რ მ  

ლ„იწგულ-ალ (ხაშ.) (-ლო, -ცა, -ა) მისევა, 

მისისინება; იხ. ლ„იწილლალ 

ლ„იწილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

დაყეფებინება 

ლ„იწილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

გადარევინება, შერევინება 

ლ„იწო IV (-ლი, - ა) ტანსაცმელი, საცვლები 

ლ„იჭელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

ჩაცმევინება 

ლ„იჭეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) ჩაცმა 

(ჩაიცმევა) 

ლ„იჭ-ხ ჭ-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, - -) გადარევა, 

შერევა (შეერევა) 

ლ„იჭ-ხ ჭილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -)  

შერევინება, მორევინება 

ლიჭ-ხ ჭიჲოლ„ი IV შერევა, მორევა 

ლ„იჭ-ხ ჭლ- ლ (-ლო, -ცა, - , - -) 

შეერთება, შერევა 

ლ„ -ლ„ინა ხუთ-ხუთი 

ლ„ ლ′ქო III (-ლი, - ა) ჭურჭელი 

(წყლისთვის) 

ლ„ოლ„ილ ზმნს. იჯარით 

ლ„ოლ„ოლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

ფეხების კეცვა, ფეხზე ძლივს დგომა 

ლ„ოლ„ტ აკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-)  გახსენება; 

იხ. კოტ ალ„ალ 

ლ„ოლ„ტ აკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გახსენებინება 

ლ„ოლ„ტ აკიჲოლ„ი IV გახსენება, მოგონება 

ლ„ონა 1) არავინ. 2) ვიღაც 

ლ„ორ: ლ„ორ ჲენჲალ ხვრეპა 

ლ„ორელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა)  შეხვრეპინება 

ლ„ოსო რომელი, როგორი 

ლ„ოჰო-ღაჟელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

გაცინება, გაღიმება; იხ. ჰონ ლ 

ლ„ონვაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

გაცინებინება 

ლ„ონვადაგი I, II (- ა, მრ. ლ„ონვადაბაგი ა) 

ხითხითა, ხარხარა (ადამიანი) 

ლ„ონვაჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) სიცილის 

შეძლება 
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ლ„ონვ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად სიცილი  

ლ„ონვ ლ„ი IV სიცილი 

ლ„ონვ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბ -) სიცილის 

წადილი 

ლ„ონჰ IV (-ლი, -ბო) კვალი 

ლ„ონჰ: ლ„ონჰ ტიქალ სიცილის ნდომა 

ლ„ონჰ: ლ„ონჰ ტიქელალ  გაღიმება 

ლ„ონჰ: ლ„ონჰ ღ ჟელ„ალ გაცინება, გაღიმება 

ლ„ონჰდ- ლ (- ო, -ს, -ა) ხშირად გაცინება 

ლ„ონჰლ„ოღა: ლ„ონჰლ„ოღა ჲოხალ II 

დაცინვა, აბუჩად აგდება 

ლ„უთურახო: ლ„უთურახო სუკო გვიანი, 

გაუბედავი კაცი 

ლ„ულ„ულ„იჲო უმწეო 

ლ„ურ: ლ„ურ ჲენჲალ ქურდობა, პარვა 

ლ„ური-ლ„არი ფეთხუმი, უკულტურო 

ლ„უტ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-)  გამოჭრა, 

დათარგვა 

ლ„უტაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) გამოჭრის 

ნდომა 

ლ„უტოლაგი I, II (- ა, - ა) გამომჭრელი, 

გამომთარგველი 

ლ„უტოლაგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) გამოჭრა 

ხოლმე 

ლ„უტოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

გამოჭრევინება 

ლ„უტოლ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

გამოჭრა 

ლ„უტოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) 

გამოჭრის შეძლება 

ლ„ ლ′- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) 1) 

გაღვიძება (გაეღვიძება). 2) გადატ. გონზე 

მოსვლა 

ლ„ ლ′ ლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , -ბ -) 

გაღვიძება (გააძღვიძებს) 

ლ„ ლ′ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

გაღვიძებინება 

ლ„ ლ′ ჲლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) 

გაღვიძების შეძლება 

ლ„ ნ  III (-ლი, -ა) ქაფქირი 

 

ლ′ 

 

ლ′ალო III (-ლი) 1) ჩხუბი, სკანდალი. 2) ცემა-

ტყეპა, მუშტი-კრივი 

ლ′ალ′ალო ანცი, დაუდეგარი, მარდი 

ლ′ალ′ანი IV (- ა) 1) გადაადგილება, 

გადანაცვლება. 2) ხმაური, აურზაური 

ლ′ანნო თხელი, მეჩხერი 

ლ′ანოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) გათხელება 

(ათხელებს) 

ლ′ანოკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

გათხელებინება 

ლ′ანოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გათხელებინება 

ლ′ანოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გათხელება 

(თხელდება) 

ლ′ანოლ„იჲოლ„ი IV გათხელება, გამეჩხერება 

ლ′აფან III (-ლი, -ლა) 1) კნუტი. 2) ბარტყი 

ლ′აფლაღე III (- ა, - ა) ბაყაყი 

ლ′არდუზ III (-ლი, -ლა) ბზრიალა, 

კოკობზინა 

ლ′არი-კაპი IV (-ლა, - ა) ბრძოლა, ჩხუბი 

ლ′არი-კაპილატ ა ზმნს. სწრაფად, ფიცხად, 

უმალ 

ლ′ახა IV (-ლი, -ლა) დაბეჟილობა, ნაკაწრი 

ლ′ახ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დავარცხნა 

ლ′ახ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მფხაჭვნელი, 

მკაწვრელი (კაცი) 

ლ′ახდ-ალ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დავარცხნა 

ხოლმე 

ლ′ახიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

დავარცხნის შეძლება 

ლ′ახლ′-ალ1 (-ო, - ო, -ს, -ა, -ბა-) კაწვრა, 

ჩხაპნა 

ლ′ახლ′-ალ2 (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) დავარცხნა 

ლ′ახლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) კაწვრა 

ლ′ახლ′ოლლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაკაწვრინება 

ლ′ახლ′ოლლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დავარცხნინება 

ლ′ახმადი IV (- ა, - ა) ფოცხი 

ლ′აჰიკ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) მიყურადება 

ლ′აჰიკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად 

მიყურადება 

ლ′აჰიკდ ლ„ი IV მიყურადება 

ლ′  IV (-ლი, -ბ ) ფხა (თავთავისა) 

ლ′ მე III (ერგ.ლ′ მ-ი // -ლი, - ა)   წნელი, 

წკეპლა. 2) გადატ. გამხდარი ადამიანი 

ლ′ მეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) გაწვრილება 
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(გააწვრილებს). 2) გადატ. გახდომა 

ლ′ მეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გაწვრილებინება 

ლ′ მელ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

გაწვრილება (გაწვრილდება). 2) გადატ. 

გახდომა 

ლ′ მმ  1) წვრილი. 2) ვიწრო. 3) გამხდარი 

ლ′ მმ ლ„ი IV (-ლი) 1) გაწვრილება. 2) 

გადატ. სიფაქიზე 

ლ′ -ლ′ მმ  ყველაზე წვრილი (ზედმიწ. 

წვრილ-წვრილი) 

ლ′ რდ მ ნ IV (-ლი, -ლ ) ბეჭი 

ლ′ერბა1 I, II (-ლი, -ა) სტუმარი 

ლ′ერბა2 I, II (-ლი, -ა) 1) ფეთხუმი. 2) 

უმეცარი, უვიცი 

ლ′ენჲ IV (-ა) გაზი, მეტეორიზმი 

ლ′ენჲ- ნლ (- ო, -ს, -ა, -ბ -) გაზების გაშვება, 

გაზებისაგან დაცლა 

ლ′ენჲ ნლ„ი IV გაზების გაშვება 

ლ′ი IV (ერგ. ლ′ , მრ. ლ′ -ბო // - ა) წელი 

ლ′იბო IV (ერგ.ლ′იბ-ა, - ა) 1) ფოთოლი. 2) 

ფურცელი. 3) გადატ. საბუთი 

ლ′ილე III (ერგ. ლ′ილ-ი, განს. მრ. ლ′ილ-

ბო // - ა, მრ. ლ′ილე- ლ // ლ′ი- ლ) 

ბატკანი 

ლ′ილეჲ ღაქო I, II (-ლი, - ა)  მწყემსი 

(ხბოებისა) 

ლ′ილეჲ ღაქოლ„ი IV (-ლა) მწყემსობა 

(ხბოებისა) 

ლ′ილმა ზმნს. ზამთარში 

ლ′ილმაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) დაყენება 

(ზამთრისა) 

ლ′ილმას ზამთრისა, საზამთრო 

ლ′ილმაქ-ალ დაზამთრება, დადგომა 

(ზამთრისა) 

ლ′ილ′ო IV (-ლი, - ა) წნული ღობე, 

შეღობილი 

ლ′ილ′ღა ზმნს. ყოველწლიურად 

ლ′ინე III (- ა) ზამთარი 

ლ′იჲო ზმნს. 1) ქვევით. 2) ქვეშ, ძირში 

ლ′ეიჲოდ  ზმნს. 1) ქვევითკენ, ძირს. 2) 

ძალიან დაბლა 

ლ′იჲოთიღაგულო (-ლი // -ა) მატყლის 

ორღოლა (ორმაგი) ძაფი 

ლ′იჲოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დაქვეითება, 

ჩამოხტუნება, ჩამოხდომა 

ლ′იჲოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დაქვეითებინება 

ლ′იჲოლატ ა ზმნს. 1) ზევით, მაღლა. 2) 

ქვევიდან 

ლ′იჲოჲწო ზმნს. ქვევით, ქვევიდან 

ლ′იჲოჲწოლატ  ზმნს. 1) ქვემოდან. 2) გადატ. 

გზატკეცილით; იხ. ტ ოდოჲწოლატ  

ლ′იჲოს 1) ქვედა. 2) სართული 

ლ′იჲოტ ა ზმნს. დაბლა 

ლ′იჲოტ ას დაბალი 

ლ′იჲო-ტ ოდო ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

(ზედმიწ. ქვევით-ზევით) 

ლ′იჲოქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) ჩამოხტომა, 

ჩამოსვლა, ჩამოქვეითება. 2) შეძვრომა 

რაღაცაში 

ლ′იჲოქიჲოლ„ი IV ჩამოხტომა, ჩამოსვლა 

ლ′ირი-ლ′არი ზმნს. თაგვის სირბილის 

ხმიანობა 

ლ′ირარახ-ალ (-რო, -ც, -ო, -ბ -) ხშირად 

სირბილი, ხშირად ჭენება 

ლ′ირახ-ალ (-რო, -ც, -ო, -ბა-) 1) სირბილი. 2) 

ჭენება 

ლ′ირახოგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) გარბენინება, 

გაჭენებინება 

ლ′ირახონა 1) ზმნს. სირბილით. 2) ირბინა რა 

ლ′ირახ ლ„ი // ლ′ირახოჲოლ„ი IV სირბილი 

ლ′ირ ხ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბ -) სირბილი, 

ტარება 

ლ′იროქო (ტლად.) III (-ლი, - ა) ლეიბი, 

მატრასი; იხ. ლეჲბი 

ლ′ისო-ბოხ IV (-ა) ჩვეულებრივი მატიტელა 

ლ′იღო III (-ლი, - ა) მსხვილი საფიცრე მორი 

ლ′იშიჲ-ო IV (-ა, - ) ჩანჩქერი 

ლ′იხ IV (-ა, -ა) ნაფოტი, ტკეჩი 

ლ′ინჲ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -აჰ-) შებმა (ხარისა, 

ცხენისა) 

ლ′ინჲაჰდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ხშირად შებმა 

(ხარისა, ცხენისა) 

ლ′ინჲაჰილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

შებმევინება (ხარისა, ცხენისა) 

ლ′ -ლ′იჲო ყველაზე დაბლა, ქვევით-ქვევით 

ლ′ო ნაწ. -ო, -თქო, -მეთქი 

ლ′ობბა-ბეშტ ა ზმნს. დღის 10-10 სთ. 

ლ′ობატ ა ზმნს. სადილობისას 
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ლ′ობატ აკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დადგომა 

(სადილობისა) 

ლ′ობატ ას სადილობისა, სასადილო 

ლ′ობატ აქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø)  დადგომა 

(დადგება სადილობა) 

ლ′ობაღა ზმნს. შუადღემდე, სადილობამდე 

(დრო) 

ლ′ობაღას ზმნს. სადილობის წინა (დრო) 

ლ′ოლ′ო: ლ′ოლ′ო ღ ლ დაღლა, დაქანცვა 

ლ′ოლ′ოღა ზმნს. ოდნავ გამოღებულად, 

შეღებულად 

ლ′ოლ′ოღაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-)  შეღება, 

ოდნავ გამოღება (ოდნავ გამოაღებს) 

ლ′ოლ′ოღაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

ოდნავ გამოღებინება 

ლ′ოლ′ოღაქ-ალ ოდნავ გამოღება (ოდნავ 

გამოიღება) 

ლ′ორდენ III (-ლი, -ლა) კრაზანა; იხ. ჟმ ჟი 

(ხაშ.), ავეროლ (ტლად.) 

ლ′ოყაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა)  დაობება (აობებს) 

ლ′ოყაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

დაობებინება 

ლ′ოყალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დაობება (ობდება) 

ლ′ოყალ„იჲოლ„ი IV დაობება 

ლ′ოყაჲო // ლ′ოყ  დაობებული 

ლ′ონ III (-Ø // ა, -ბო) ჯალამბარი, საკაცე 

ლ′ ნვ  IV (ერგ. ლ′ ნ  // -ლი, - ) ძვალი 

ლ′ ნვ -ბეშ III (-ა // -ლი) ძალიან გამხდარი 

(ზედმიწ. ძვალ-ტყავი) 

ლ′უღა IV (-ლი, -ა) ნახევრად ღია გომური, 

ცხვრის სადგომი 

ლ′უყ (-ლი) ბრბო, გროვა, ხალხი 

ლ′უხ IV (-უ, -ლა) ჭერი 

ლ′ შ IV (-ა // -უ, -ლი) ნაგავი 

ლ′ შ- ლ (- ო, -ჩ , - , - -)  გათვალვის 

(თვალის ცემის) შელოცვა 

ლ′ შ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბ -) თვალის 

კვრის შელოცვის ნდომა 

ლ′ შდ გი II (- ა, მრ. ლ′ შდ ბ გი ა) 

გათვალვის შემლოცველი (ქალი) 

ლ′ შილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) 

გათვალვის შელოცვინება 

ლ′ შიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - -) 

გათვალვის შელოცვა შეუძლია 

ლ′ შჭ ლ′ გო IV (-ლი, - ა) აქანდაზი 

ლ′ ჭ: ლ′ ჭ ჲენჲალ ძებნა, გადაბრუნება, 

ქცევა (გვერდისა), ქექვა 

ლ′ ხ- ლ1 (- , - ო, -შ, - , - -) 1) მოგუდვა 

(იგუდება). 2) დახრჩობა (იხრჩობა) 

ლ′ ხ- ლ2 (- ო, -ჩ , - , - -) 1) ჩიჩქნა, თხრა 

(ითხრება). 2) ძებნა (იძებნება) 

ლ′ ხდ გი I, II (- ა, მრ. ლ′ ხდ ბ გი ა) 1) 

მქექავი (ადამიანი). 2) მათხოვარი 

ლ′ ხდ გოლ-ალ I (ლ′ ხდ გილალ  II, 

ლ′ ხდ გულალ III, მრ. 

ლ′ ხდ ბ გუ ალალ)  ხშირად გაჩიჩქნინება, 

ხშირად მოძებნინება 

ლ′ ხდ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) ჩიჩქნა ხოლმე, 

ხშირად ძებნა 

ლ′ ხდ ლ„ი IV 1) ჩიჩქნა. 2) ძებნა 

ლ′ ხდ ბ კ- ლ (- ო, -ცა, -ა) მოღუშვა, 

შეჭმუხნა 

ლ′ ხდ ბ კილლ-ალ (- ო, -ს, -ა) 

მოღუშვინება, შეჭმუხნინება 

ლ′ ხდ ბ კიჲოლ„ი IV მოღუშვა, შეჭმუხნა 

ლ′ ხილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - -) ჩიჩქნა, 

ძებნა 

ლ′ ხ-ლ′ ხ- ლ (- ო, -ჩ , - ) ჩიჩქნა, ფხეკა 

ლ′ ხ-ლ′ ხიჲოლ„ი IV ჩიჩქნა, თხრა, ძებნა 

ლ′ ხ-ლ′ ხდ- ლ (- ო, -შ, - , -ბ -) ჩიჩქნა 

ხოლმე, თხრა ხოლმე 

ლ′ ხ ლ- ლ (-ლ , -ჩ , - , - -) 

დახრჩობინება, გაგუდვინება 

ლ′ ხ ლლ- ლ (- ო, -ს, - , - -) 

დახრჩობინებინება, გაგუდვინებინება 

ლ′ ხ ჲო // ლ′უხ  ბოროტი, მზაკვარი, 

ფლიდი 

ლ′ ხ რმ  I, II შუბლშეკრული, მოღუშული, 

ბრაზიანი, კაპასი (ადამიანი) 

 

მ 

 

მაგაზინ IV (-ლი, -ლა) მაღაზია 

მაგაზინჩი I, II (- ა, - ა) გამყიდველი, 

ნოქარი 

მაგაზინჩილ„ი IV (-ლა) გამყიდველობა, 

ნოქრობა 

მაგნითაფონ IV (-ლი, -ლა) მაგნიტოფონი 

მადარ III (-ლი) გამოკეთება, უკეთესად ყოფნა 

მადარაბ ასატანი, დამაკმაყოფილებელი, 
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წესიერი 

მადრასა IV (-ლი, -ა) მედრესი 

მადუჰალ II (-ლი, -ლა) მეზობელი (ქალი); 

იხ. მადუჰან 

მადუჰალლ„ი IV (-ლა) მეზობლობა 

მადუჰან I (-ლი, -ლა) მეზობელი (კაცი) 

მავლუდ III (-ლი, -ლა) მავლუდი 

(წინასწარმეტყველე მუჰამედის დაბადების 

დღე) 

მაზგარ IV (-ლი) ბრინჯაო 

მაზი IV (-ლა, - ა) 1) მალამო. 2) საცხი 

მაზუტი IV (-ლა) მაზუთი 

მაზჰაბ IV (-ლი, -ლა) მუსლიმური რელიგიის 

მიმდინარეობა 

მათე III (-ლი, - ა) თუშური ცხვარი, 

დიდდუმიანი ცხვარი 

მათორ III (-ლი // -ბა, -ლა) მოტორი 

მათუშკა IV (-ლი, -ა) დედი, დედილო, რუსი 

ქალი 

მაკა III (-ლი, -ა) ადგილი 

მაკასინ III (-ლი, -ლა) ერთგვარი ფეხსაცმელი 

მაკცარ III (-ლი, -ლა) ფოჩი 

მალაქულმავთ I (-ლი, -ლა) სიკვდილის 

ანგელოზი 

მალაჲქ II (-ლი, -ლა) ანგელოზი 

მალჵუნ I, II (-ლი, -ლა) წყეული 

მალ„: მალ„ ბოხალ გაგონება, რჩევის 

შესრულება 

მალ„იკ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  გაფიქრება, 

გუნებაში გავლება, დაპირება 

მალ„იტ ა ზმნს. რჩევისამებრ; იხ. მალ„ ბოხალ 

მალ„ცი ჲო -ალ II, IV 1) სწავლება. 2) კარნახი 

მალ′ო IV (ერგ. მილ′ა, -და) ძილი 

მამა III (-ლი, -ა) დაღეჭილი საჭმელი 

მამალი III (- ა, - ა) მამალი 

მამალილდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, - ა-) 1) 

მამლაყინწაობა. 2) გადატ. კინკლაობა, კამათი, 

გაყოყლოჩინება 

მამმამ III (-ლი) საჭმელი 

მამო1 I, II (-ლი, - ა) ახირებული, უცნაური 

მამო2 III (-ლი, - ა) ხორციანი ჯიშის ცხვარი 

მანაფის IV (-ლი, -ლა) ამინისტია 

მანზილ IV (-ლი) მანძილი 

მანთორ I, II (-ლი, -ლა) შემკეთებელი, 

ხელოსანი 

მაჲ III (-ლი, -ლა) მაისი 

მაჲდან III (-ლი, -ლა) მოედანი, მინდორი, 

დაბლობი 

მაჲდანაბ დაბლობისა, სწორი 

მაჲკიცა III (-ლი, -ა) თურქული ჯდომა 

მაჲმალაქ III (-ლი, -ლა) მაიმუნი 

მაჲმუნ III (-ლი, -ლა) მაიმუნი; იხ. მაჲმალაქ 

მაჲქა IV (-ლი, -ა) მაისური 

მაჲც შეიძლება, მართლა 

მაჟალო ველური 

მაჟგით IV (-ლი // -ი ა, -ლა) მეჩეთი 

მაჟდიქ IV (-ლი, -ლა) მეჩეთი; იხ. მაჟგით 

მაჟლის IV (-ლი, -ლა) კრება 

მარანი (ტლად., ჩანტლ.) III (- ა, - ა) მარანი 

მართ III (-ლი // -ი, -ლა) მარტი 

მართული IV (- ა, - ა) მავთული 

მარკა III (-ლი, -ა) მარკა 

მარჟან IV (-ლი, -ლა) მარჯანი 

მარქო IV (-ლი, - ა) ფერმა 

მარღალ IV (-ლი, -ლა) მარგალიტი 

მარჭოკოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) შებინდება, 

დაღამება (დააღამებს) 

მარჭოკოლ„ ზმნს. მწუხრზე, შეღამებისას 

მარჭოკოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შებინდება, 

დაღამება (დაღამდება) 

მარჭოკოლ„სო საღამოსა, დაღამებული 

მასალა1 III (-ლი, -ა) 1) მასალა (საამშენებლო, 

ხისა). 2) ხელსაწყოები 

მასალა2 მაგალითად, სახელდობრ 

მასალა3 III (-ლი, -ა) ამოცანა 

მასთერ I, II (-ლი, -ლა) ოსტატი 

მასლა ათ III (-ლი, -ლა) შერიგება, 

შეთანხმება 

მასლა ათლ„ი IV (-ლა) შერიგება, 

შუამავლობა 

მასლა ათჩი I, II (-ლი, -ლა) შემრიგებელი, 

შუამავალი 

მასლა ათჩილ„ი IV (-ლა) შუაკაცობა, 

შუამავლობა (შესარიგებლად) 

მატა IV (-ლი, -ა) შუბლი 

მატაჲიცო IV (-ლი, - ა) ერთგვარი მანდილი, 

მძივებიანი ლენტი 

მატაჰირ III (-ლი, -ლა) განბანა, დაბანა 

მატ ტ აბაღო III (-ლი, - ა) დიდყუნწა ნემსი 
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მაქ IV (-ლი, -ლა) საბავშვო თამაშის სახელი 

მაქარონ IV (-ლი, -ლა) მაკარონი 

მაქთაბ IV (-ლი, -ლა) სკოლა 

მაქრო III (-ლი) მზაკვრობა, ეშმაკობა, 

ფლიდობა 

მაქროჩი I (- ა, - ა) ეშმაკი, თაღლითი, 

გაიძვერა 

მაღალო III (-ლი) მინდი 

მაღარიჩ III (-ლი, -ლა) ქრთამი, მაღარიჩი 

მაღო III (-Ø, - ა) ტანი 

მაღრიბ III (-ლი) დასავლეთი 

მაყალა III (-ლი, -ა) შენიშვნა, ცნობა, სტატია 

მაყალი IV (- ა) მაყვალი 

მაყან III (-ლი, -ლა) მელოდია, ჰანგი, მოტივი 

მაყლატ IV (-ლი) დენი, შუქი 

მაყო1 III (-ლი, - ა) საქსოვი დაზგა 

მაყო2 IV (-ლი, - ა) ცრემლი 

მაშარაფი IV (- ა) ტომატი 

მაშდაყ (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) ცისარტყელა 

მაშინა III (-ლი, -ა) 1) მანქანა, 2) ავტომობილი 

მაშინქა III (-ლი, -ა) მანქანა (საბეჭდი, 

საკრეჭი...) 

მაშითაყი IV (-რა, - არო) ცისარტყელა; იხ. 

მაშდაყ 

მაშოლა III (-ლი, -ა) ცისარტყელა, მაშხალა 

მაშპარა: მაშპარა ბო ალ მოფიქრება, 

მოსაზრება, ორგანიზება 

მაშრიყ III (-ლი) აღმოსავლეთი 

მაშა ალლაჰ  შორისდ.დიდება უფალს 

მახ IV (-ლი, -ლა) სამფეხა, ზედადგარი 

მახმურ III (-ლი, -ლა) ველვეტი 

მახრაჟ III (-ლი) მკვეთრად და ნათლად 

კითხვა 

მახსარა III (-ლი, -ა) ხუმრობა, მასხრობა 

მახშელ III (-ლი, -ლა) 1) ოსტატობა, 

ხელოვნება. 2) სპეციალობა, კვალიფიკაცია 

მაჰარ III (-ბა, -ბა) ქორწინება 

მაჰდი I (-Ø) 1) მაჰდი, მესია. 2) მამაკაცის 

საკუთარი სახელი 

მაჰდიდარაჲ IV (-ლი, -ლა) სამკერდული 

მაჰი IV (-ლა) სპილოს ძვალი 

მაჰ-მაჰ შორისდ. ძაღლების მოსახმობი 

ხმიანობა, აი, ჰა 

მაჰმუზა IV (-ლი, -ა) დეზი (მამლისა) 

მა : მა  ტუტალ (ხაშ.) კოცნა; იხ. მუ  ტუტალ 

(ტლად.) 

მა დან IV (-ლი, -ლა) 1) ბუდობი, მადანი. 2) 

მინერალი 

მა დინ III (-ლი, -ლა) კომფორტი, 

მყუდროება 

მა ლინაბ მყუდრო, მშვიდი 

მა დინლ„ი IV (-ლა) მყუდროება, 

კომფორტულობა 

მ გ შ IV (-ბ ) ხაჭო 

მ დ IV (-ლი, -ლა) დამღა, სერი 

მ დ  IV (-ლი, - ) მადო (ერთგვარი დიდი 

დაფა) 

მ რჟ  IV (-ლი) ციკუტა 

მ რჴ ლი IV (- ა, - ა) შეშის დიდი გუდურა 

მ ტ  (ტლად.) III ზმნს. ბევრი; იხ. დ ს, თელი 

მ ტ კ- ლ (ტლად.)III (-რო, -ჩ , - , -ბ -) 

გაბევრება, გამრავლება (ამრავლებს); იხ. 

დ სკალ, თელიკალ 

მ ტ კილლ-ალ III (- ო, -ც, -ა, -ბ -) 

გაბევრებინება 

მ ტ ლ„- ლ III (-რო, -ჩ , -Ø, -ბ -) გაბევრება 

(ბევრდება); იხ. დ სლ„ალ, თელილ„ალ 

მ ტი-ტიტ-ო IV (ერგ. მ ტი-ტიტ-ა) ეკლიანი 

ბუჩქის სახეობა 

მ ტტ  IV (ერგ. მ ტტ- , მრ. მ ტტ- ) ლოდი 

მ ფ ლ I, II (-ლი, -ლა) არამზადა, მაწანწალა 

მ ქ  IV (-ლი, -ა) უსახელო ქურქი, ზურგულა 

მ ღ  III (-ლი, - )  ერთი მუჭა  

მ ღ შ I (-ლი, -ლა) მქადაგებელი (სოფელში) 

მ შღ ლ ბ რაღაცით დაკავებული 

მ შღ ლლ„ი IV (-ლა) დაკავება, გატაცება 

მ შღ ლ: მ შღ ლ ჲაჴალ II კეთება, 

მეცადინეობა, ჩაფლვა (ეფლობა) 

მ შღ ლ: მ შღ ლ ჲო ალ გატაცება, გაწევა 

(გასწევს) 

მ შღ რ ბ ცნობილი, სახელგანთქმული, 

პოპულარული 

მ შღ რ: მ შღ რ ჲაჴალ II, IV გაქვეყნება, 

სახელის განთქმა (სახელი გაინთქმება) 

მ შღ რ: მ შღ რ ჲო ალ II გაქვეყნება, 

სახელის განთქმა (სახელს გაითქვამს) 

მ შღ რლ„ი IV (-ლა) სახელოვნება, 

ცნობილობა 

მ ჩე III (ერგ. მიც-ა, - ა) 1) მიწა. 2) მიწის 
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ნაკვეთი 

მ ჩებაღ ლ„ი IV (-ლა, - ა)  ბავშვური 

თამაშის სახელწოდება (ზედმიწ. მიწის 

დაპყრობა) 

მ ჩე-რატ  III (-ლი)  ზოგადად მიწა (ზედმიწ. 

ბეჟ. მიწა + ხუნძ. რატ  მიწა-მიწა) 

მ ჭ 1 IV (-ლი, - )  დაშნა, ხმალი 

მ ჭ 1 IV (-ლი, - )  ფრთა; იხ. მიღ (ტლად.) 

მ ჭ რი III (- ა) მაჭარი 

მ ჭინდიჲო მახვილი, ბასრი 

მ ჰ III (-ლი, -ლა)  სუნი 

მ ჰ 1 III (-ლი, -დ  // - )  ჩარჩო (ფანჯრისა) 

მ ჰ 2 IV (-ლი // -და)  ქონი (ნუტრიისა) 

მ ჰ ლ III (-ლი, -ლა) განწყობა, სურვილი; იხ. 

ილაზ 

მ ჰ ტ ქო1 I, II (-ლი, - ა)  მოსამსახურე 

მ ჰ ტ ქო2 IV (-ლი, - ა) კარის ფარდები 

მ ჰლ  III (-ლი, -ა) 1) კვარტალი. 2) ეზო 

მ ჰრ მ: მ ჰრ მ ჲაჴალ II დაკარგვა, მოკლება 

(მოაკლდება) 

მ ჰრ მ: მ ჰრ მ ჲო ალ II დაკარგვა, 

მოკლება (მოაკლებს) 

მ რ ლ ლ (-ლი) ხუნძები 

მ რ ლ ჲ (-ლი, -ლა) ხუნძი (ქალი) 

მ რ ლ  (-ლი, -ლა) ხუნძი (კაცი) 

მ რ ლ ხუნძური 

მ რ ლლ„ი IV (-ლა) 1) მთიელები. 2) 

ხუნძები, ხუნძობა 

მ რ ჴ  ზმნს. მთაში, მთიანეთში 

მ რ ჴლ შ 1) მთისა, მთიური. 2) ბეჟიტური 

მ რ ჴლ შ  (-Ø) ბეჟიტელები (მთაში 

მაცხოვრებელი) 

მ რ ჴსო მთისა, მთიური 

მ იშათ III (-ლი) ყოფა, ცხოვრება, ქონება 

მ ნ  III (-ლი, - ) 1) აზრი, საზრისი. 2) 

სარგებელი 

მ ჭ  III (-ლი, - ) 1) მიცვალებულის სახლი. 

2) მიცვალებულის გლოვა 

მანჲ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  ზმუილი 

მანჲ ლ„ი IV ზმუილი 

მ ნჰ შორისდ. მუუ (ძროხის ზმუილის 

ხმიანობა) 

მ ნ1 III (-Ø, განს. მრ. -ბ , მრ. -დ ) 1) მთა. 2) 

იალაღი 

მ ნ2 III (-Ø, განს. მრ. -ბ , მრ. -დ ) ცხვირი 

მ ნჴ ლ შ ანწუხური 

მ ნჴ შ (-ლი, - )ანწუხელი 

მ ნ- ეხე (-Ø // -ლი) საძოვარი (ზედმიწ. მთა-

მდინარე) 

მევლი I (- ა, - ა) მეველე 

მეზეზი III (- ა) ჭირვეულობა, ბავშვის 

ტირილი 

მეზლაგი I, II (- ა, - ა) ჭირვეული 

მეზლ- ლ (- ო, -ს, -ა) ჭირვეულობა; იხ. 

მეზეზი 

მეთა III (-ლი, -ა) ოთხკუთხა კოჭი 

(სართულებს შორის იდება) 

მეთ-ალ (-ე, - ო, -შ, -ე)  მოხდომა 

(ტანსაცმლისა) 

მეთეჲოლ„ი IV მოხდომა 

მეთრა IV (-ლი, -ა) მეტრი 

მეთუღე III (-ლი, - ა) ლანგარი, სინი, ტაბაკი 

მეკო IV (-ლი) წითელი სამყურა 

მელ IV (-ლი, -ლა) ცარცი 

მელ-ალ (-ე, - ო, -შ, -ე) შეერთება 

მელელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) შეერთებინება 

მელეჲო მიამიტი, გულუბრყვილო 

მელეჲოლ„ი1 IV (-ლა) მიამიტობა, 

გულუბრყვილობა 

მელეჲოლ„ი2 IV (-ლა) დართვა, დამატება, 

შეერთება 

მესედ IV (-ლი, -ლა) ოქრო 

მესედდო მდიდარი, შეძლებული; იხ. ბეჩედაბ 

მეყაბ 1) ჯიუტი, უგულისხმო. 2) მცდარი. 3) 

მარცხენა. 4) დამნაშავე 

მეყდაზი ჲაჴ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) 1) ჯიუტობა, 

ურჩობა. 2) არამეგობრულად მომართვა, ავად 

განწყობა. 3) მავნეობა 

მეყლ„ი IV (-ლა) 1) ჯიუტობა, ურჩობა. 2) 

ხულიგნობა 

მეყსა ზმნს. 1) მცდარად, უმართებულოდ. 2) 

პირიქით, უკუღმა 

მეჩეთ III (-ბა, -ბა) გვერგვი, რკალი (კასრისა) 

მეწ (ხაშ.) IV (-ლი, -ლა) მდელო 

მეხ III (-ლი) 1) დრო, ჟამი. 2) სეზონი; იხ. 

ანთა, წამან 

მეხაჲკო IV (-ლი, - ა) ქალის 

მკერდსამკაული 

მეხ-მეხალ„ ზმნს. ხან, ხანდახან, დროდადრო 

მეჴრე I, II (-ლი, - ა) მსახური 
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მე  III (-ლი, -ლა) კეკლუცობა, კოპწიაობა 

მე ლ ჴ I, II (-ლი, -ლა) 1) კეკლუცი, კოპწია 

(ქალი). 2) გადატ. ამაყი, გულზვიადი (კაცი) 

მი შენ 

მიზაღ-ალ (- ო, -ცა, -ა) შემიწვა (სახურავის 

მიწით დაფარვა) 

მიზაღაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა) სახურავის 

შემიწვის ნდომა 

მიზაღილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) შემიწვინება 

(სახურავისა, ბანისა) 

მიზაღიჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) შემიწვა 

შეუძლია 

მიზაღოჲოლ„ი // მიზაღ ლ„ი IV შემიწვა, 

მიწის დაყრა 

მიზგი III (-ლა) მინდი; იხ. მაღალო 

მიზნა IV (-ლი, -ა) საზღვარი, მიჯნა 

მიზ-ო III (-ა) მიწა, თიხა 

მიზოს თქვენი 

მიკე III (-და, -და // - ა) 1) მორი. 2) გადატ. 

სქელი, სქელ-სქელი (კაცი) 

მილა IV (-ლი, -ა) 1) ნესტარი, ისარი. 2) 

წიხლი (ცხოველისა) 

მილაზ-ალ გაყინვა, მოყინვა, ყინულის 

მოდება 

მილაკდაგი III (- ა, მრ. მილაკდაბაგი ა)  

წიხლის, ტლინკების მყრელი 

მილაკდაგულ-ალ III (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

ტლინკაობა 

მილაკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) წიხლის 

კვრა, ტლინკაობა. 2) პანღურის ამოკვრა 

მილაკდ ლ„ი IV ტლინკაობა, წიხლის კვრა 

მილაჟელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-)  

გაყინვინება 

მილაჟეჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გაყინვა 

შეუძლია 

მილაჟეჲო 1) გაყინული. 2) გაიყინა. 3) ცივი 

მილაჟეჲწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) ოდნავ გაყინვა, 

მოყინვა 

მილიცი (- ა, - ა) 1) I პოლიციელი. 2) IV 

პოლიცია 

მილლათ1 III (-ლი, -ლა) ზრუნვა, 

მოუსვენრობა 

მილლათ2 III (-ლი, -ლა) ერი, ეროვნება 

მილლათჩი I, II (- ა, - ა) ნაციონალისტი 

მილლათჩილ„ი IV (-ლა) ნაციონალობა 

მიჲავდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) კნავილი, 

დაკნავლება 

მი ავდ ლ„ი IV კნავილი 

მიჲა -მიჲა  შორისდ. კნავილის ხმიანობა 

მიჲე III (-Ø // -ლი // -და) არყი, არყისხე 

მიჟე თქვენ 

მირქაბ საკუთარი 

მისალ III (-ლი, -ლა) 1) მაგალითი, ნიმუში. 2) 

მაგალითი 

მისქინ I, II (-ლი, -ლა) უმწეო, ღატაკი, 

მათხოვარი 

მისქინაბ ღატაკი, უმწეო 

მისქინდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 

გაღატაკება, გაღარიბება (გააღარიბებს) 

მისქინდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გაღარიბებინება 

მისქინდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 

გაღატაკება, გაღარიბება (გაღარიბდება) 

მისქინლ„ი IV (-ლა) გაღარიბება, გაღატაკება, 

გამათხოვრება 

მისრი ალ // მისრი ალლა (-ლი // -ა) 

ეგვიპტელები 

მისრი ა  II (-ლი, -ლა) ეგვიპტელი (ქალი) 

მისრი ა  I (-ლი, -ლა) ეგვიპტელი (კაცი) 

მისქინლ„ილა  ზმნს. ღარიბად, ღატაკად, 

მათხოვრულად 

მისო III (ერგ. მისო-ლი // მის-ა) ქვიშა 

მისოყაჲო // მისოყ  ქვიშიანი 

მიტკალი IV (-ლი, -ლა) მიტკალი 

მიტ -მიტ ო III (-ლი) ხვართქლა 

მიღ1 IV (-ლი, -ლა) კუდი 

მიღ2 IV (-ა // -ლი, -ლა) სახელური, ტარი 

მიღ3 IV (-ა // -ლი, -ლა) 1) დუმა. 2) 

ფრინველის ფრთა (ტლად.) 

მიღა (ტლად.) IV (-Ø, -როლ)  ნაწნავი 

მიღალ„სო IV (-ლი, - ა) საკუდური (ცხენის 

კაზმულობისა) 

მიღლატო IV (-ლი //-ა, - ა) ნაწნავი 

(ქალისა); იხ. მიღა (ტლად.) 

მიშიჲათ ბო -ალ III ხელის შეშლა 

მიც1 III (-ა, -ა) 1) ენა. 2) ენა, მეტყველება. 3) 

მოენე, ენატანიაობა 

მიც2 IV (-ა, -ა) ჭინჭარი 

მიცაკდაგი I, II (- ა, მრ. მიცაკდაბაგი ა) 

დამსმენი, ენატანია, მოენე, მოყურიადე 
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მიცაკდაგოლ-ალ I (მიცაკდაგილალ II, 

მიცაკდაგულალ III, მრ. მიცაკდაბაგულალ, 

-ლო, -ცა, ა)  ხშირად დასმენინება, 

მიყურადებინება 

მიცაკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) დასმენა, 

დაბეზღება, ჭორაობა, მიყურადება 

მიცაკდ ლ„ი IV დასმენა, ჭორიკნობა 

მიცაკდ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) დასმენის, 

ჭორიკნობის, მიყურადების ნდომა 

მიცაჴ1 I, II (-ლი, -ლა) მაბეზღარა, მოენე, 

მოყურიადე, იხ. მიცაჴან, მიცაკდაგი 

მიცაჴ2 I, II (-ლი, -ლა) მეჭინჭრია, ჭინჭრის 

მოყვარე 

მიცაჴან I, II (-ლი, -ლა) მოენე, მაბეზღარა, 

მოყურიადე 

მიცაჴანლ„ი IV (-ლა) მოენეობა, 

მოყურიადეობა 

მიცა  1) თანდ. ნაცვლად, მაგივრად, 

გულისთვის. 2) ზმნს.  მიწაში 

მიც-მიცა  ზმნს. ადგილ-ადგილ 

მიცნა III (-ლი, -ა) მუხლი 

მიცლოდ ჴო IV (-ლი) მატყლის სამღოლა 

ძაფი 

მიხ (ხაშ.) IV (-ლი) ბრინჯაო; იხ. ჲეზ, მიზგარ 

მიხო1 IV (-Ø // -ლი, - ა) რიგი, მწკრივი 

მიხო2 IV (-Ø // -ლი, - ა) თასმა, საბელი 

(ძაღლისა) 

მიჴ  III (- ა, - ა) ზურგი 

მიჴო III (-ლი, განს. მრ. - ა, მრ. -და) მორი 

მიჰმარ III (-ლი, -ლა) საკურთხეველი 

(შემაღლებული ადგილი მეჩეთში 

საქადაგებლად) 

მიჰნა III (-ლი, -ა)1) ჩიტი. 2) ბეღურა 

მიჰნა-ჭიჴ III (-ლი) ჩიტების ფარა 

მი მათ III (-ლი, -ლა) სიკეთე, კეთილდღეობა 

მ ნა (ტლად.) III (-ლი, -რო) წიწილა; იხ. 

ჭუჭული 

მოგე III (-ლი, - ა) მატყლის გაცვეთილი 

ბეჟიტური ჩექმები; იხ. ღ კ  

მოდადო III (-ლი) ლენცოფა 

მოზლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) ბუტბუტი, 

ლუღლუღი 

მოზორდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø)  გაბრაზება, 

გაავება 

მოზორე I, II (- ა, - ა) მარად მდუმარე, ჩუმი 

ადამიანი 

მოკ III (-ი, -ლა) გობი, ვარცლი 

მომ III (-ლი) პროპოლისი, დინდგელი 

მომოლა III (-ლი, -ა) მუწუკი 

მომოტა1 III (-ლი, -ა) ბუშტი, წვეთი 

მომოტა2 III (-ლი, -ა) ხის ერთგვარი კორძის 

თესლი; იხ. გ დ ლ ქ 

მოჲ1 III (-ლი, -ბა) ზარნაშო 

მოჲ2 III (-ბა, -ბა) კევრი 

მოჲ-ჲუტ ო1 (-ლი) სალეწი მოწყობილობანი 

(ზედმიწ. კევრი-უღელი) 

მოჲ-ჲუტ ო2 (-ლი) დიდი დათვის 

თანავარსკვლავედი 

მორდაგი I, II (- ა, - ა) ურჩი, უხეში, ხეპრე 

(ადამიანი) 

მორდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) ლუღლუღი, 

ბუტბუტი ხოლმე. 2) უხეშად ლაპარაკი ხოლმე 

მორდ ლ„ი IV გინება, ლანძღვა 

მორე III (-ლა, - ა) მორი; იხ. მიკე, მიჴო 

მორლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა) 1) ბუტბუტი, 

ლუღლუღი. 2) უხეშობა 

მორლ′ ლ„ი IV 1) ბუტბუტი. 2) უხეშად 

ლაპარაკი 

მოტო III (-ლი, - ა) 1) სახე. 2) წინდის წვერი 

მოტო-მოსოჲო // მოტო-მოს  

წარუმატებელი 

მოტ -ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-) გახუნება 

მოტ ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) გაბდღვნა, 

გაპუტვა 

მოტ ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-)  

გახუნებინება 

მოტ ოლლოლ„ი IV გაბდღვნა 

მოტ ოჲოლ„ი IV გახუნება 

მოყოლა III (-ლი, -რო) 1) დიდი ნემსი. 2) 

სადგისი (ტლად.) 

მოცდა ბო -ალ III დაყოვნება, დაბრკოლება, 

შეფერხება 

მოჰ III (-ი) სამკურნალო, მინერალური წყარო 

მ ტ  III (-ი // -ლი, - ა) ნისკარტი 

მ შ კი III (- ა, - ა) ტომარა 

მ შ კიჲ ჴო IV (-ლი) ტომრის მოსაქსოვი 

ნართი 

მ ჭ ჲ III (-ლი, -ბა) აზღუდი, უბე 

მ ხ  III (- ა, - ა) კვირისტავი, ბზრიალას 

კოჭი 
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მ ჰ რე III (- ა, - ა) სითხის საზომი (5 ლ.) 

მუგზური I, II (- ა, - ა) ტანდაბალი, ჯუჯა 

მუგუ ა III (-ლი, -ა) ტყავის ძირიანი 

ქალამნის ნაირსახეობა 

მუდ III (-ლი, -ლა) პეშვი, მუჭა 

მუზიკა III (-ლი) მუსიკა 

მუთაქა III (-ლი, -ა) მუთაქა 

მუთა ალიმ I, II (-ლი, -ლა) მიმდევარი, 

მოწაფე 

მუთა ალიმლ„ი IV (-ლა) მოწაფეობა 

მუკოლ // მოკოლ III (-ა, -ა) ლოგინი 

მუკრო III (-ლი, - ა)  კოშკი  

მუკურ: მუკურ ჲაჴალ II 1) აღიარება, 

გამოტყდომა (გამოტყდება). 2) შეთანხმება, 

თანხმობის მიცემა 

მუკურ: მუკურ ჲო ალ 1) ცნობა, აღიარება. 2) 

დარწმუნება, დაყოლიება, დათანხმება 

(დაითანხმებს) 

მუკურლ„ი IV (-ლა) 1) ცნობა, აღიარება. 2) 

შეთანხმება 

მუმფა ათ III (-ლი) სარგებლობა 

მუმფა ათაბ სასარგებლო, მომგებიანი 

მუნაჰ III (-ლი, -ლა) ცოდვა, ბრალი 

მუნაჰაბ ცოდვიანი 

მუნაჰ-ჰაყ III (-ლი) ცოდვა 

მუნ ფიყ I, II (-ლი, -ლა) 1) 

რჯულგანდგომილი. 2) გადატ. გზადაბნეული 

მუნჟი I, II (-ლა, - ა) 1) ჩუმი, მდუმარე 

ადამიანი. 2) გადატ. მუნჯი 

მურ (ხაშ.) III (-ლი, -ლა) კევრი; იხ. მოჲ 

მურაბა IV (-ლი) მურაბა 

მურად III (-ლი, -ლა) 1) მიზანი, სწრაფვა, 

სურვილი. 2) მურადი (საკ. სახ.) 

მურიდ I (-ლი, -ლა) რელიგ. მიურიდი  

მურუ ათ III (-ლი) შეწყალება, დანდობა, 

დიდსულოვნება 

მურუ ათლ„ი IV (-ლა) დიდსულოვნება, 

წესიერება 

მუს1 III (-ლი, -ლა) ჭვარტლი, მური 

მუს2 III (-ლი, -ლა) გუდაფშუტა 

(ხორბლეულისა) 

მუსანნით IV (-ლი, -ლა) შვეული 

მუსთაჰიყაბ დამსახურებული, ღირსეული 

მუსრო III (-ლი, - ა) სუდარა 

მუტი : მუტი  ჲაჴალ II 1) დათანხმება. 2) 

ცნობა, აღიარება. 3) დამორჩილება 

(დაემორჩილება) 

მუტი : მუტი  ჲო ალ II 1) დარწმუნება, 

დაყოლიება (დაიყოლიებს). 2) დამორჩილება, 

დაქვემდებარება (დაიმორჩილებს) 

მუტი ლ„ი IV (-ლა) 1) თანხმობა. 2) ცნობა, 

აღიარება. 3) დაქვემდებარება 

მუტ ურ III (-ლი, -ლა) კვანძი, ნასკვი 

მუქ III (-ლი, -ლა) ბუსნო, კორდი 

მუქა III (-ლი, -ა) მსხვილი თოკის ნაჭერი 

მუქა ათ III (-ლი, -ლა) სარგებლობა, 

სარგებელი; იხ. მუმაფა ათ 

მუქა ათაბ სასარგებლო, მომგებიანი; იხ. 

მუმაფა ათაბ 

მუღუთთ  (ხაშ.) III (-ლი, - ა) ციყვი; იხ. 

ციყი 

მუყ III (-ლი, -ლა) მარგილი, პალო 

მუყალა III (-ლი, -ა) დიდი ნემსი, მახათი 

მუყა ას IV (-ლი, -ლა)  ძაფის მცირე ნაჭერი 

მუყო III (ერგ. მუყ-ა, განს. მრ. - ა, მრ. -და) 

1) ლურსმანი. 2) მარგილი, პალო 

მუყასანაბ არასაკმარისი, არასრული, 

დეფექტური 

მუყასანლ„ი IV (-ლა) 1) ნაკლებობა, 

შეზღუდულობა. 2) არასრულყოფილება, 

დეფექტურობა 

მუშტუკ III (-ლი, -ლა) მუნდშტუკი, ჩიბუხის 

ტარი 

მუცოლაკი IV (-ლა // - ა, მრ. 

მუცოლაბაკი ა) დამალობანა 

მუხბირ I (-ლი, -ლა) კორესპონდენტი 

მუხსა (ხაშ.) (-ლი) ცურცლი (თაგვისა, 

ვირთხისა) 

მუხუნ IV (-ა, -ა) 1) ხალათი. 2) ღამის საცვალი 

მუხცარაბ სასაცილო 

მუჴ III (-ლი, -ლა) ხაზი 

მუჰ1 III (-ლი, -ლა) ხორბალი, ხორბლეული 

მუჰ2 III (-ლი, -ლა) კონა, ერთი იღლია 

მუჰაზირ I, II (-ლი, -ლა)  მოსამსახურე 

მუჰრუ III (-ლი, - ა)  ბეჭედი 

მუ : მუ  ტუტალ (ტლად.) კოცნა: იხ. მა  

ტუტალ (ხაშ.) 

მუ მინ 1) I, II (-ლი, -ლა) მუსლიმი, 

გულმოწყალე ადამიანი. 2) მუმინ (საკ. სახ.) 

მ ჟჟ  ძველი, მძაღე (ხორცი, ქონი) 
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მ ჟ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , -ბ -) დამძაღება, 

დაობება (დააობებს) 

მ ჟ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დამძაღებინება 

მ ჟ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø) დამძაღება 

(დამძაღდება) 

მ ჟ მ გ რი IV (- ა) მსახურება, მოახლეობა 

მ ღ III (- , - ) სწორი ნაწლავი 

მ ღ თთ  ზმნს. 1) უკან, უკნიდან. 2) შემდეგ 

მ ღ თთ შ ზმნს. 1) უკანა. 2) ბოლო, 

უკანასკნელი 

მ ღ ლ′ ზმნს 1) კვალდაკვალ. 2) შემდგომ 

მ ყ  IV (-ლი //-დ , -  // -დ )  1) 

მარცვლეული, მოსავალი. 2) ქერი 

მ ყ -ბოხ IV (-ა) 1) მოსავალი (ზედმიწ. ქერ-

ბალახი). 2) ბალახი, თივა 

მ ყ ჲინცო IV (-ლი, - ა)  ულო; იხ. 

ქეტაჲინცო 

მ შ1 III (- , - ) ცოცხი 

მ შ2 III (- , - ) სათქვეფელა (ხისა) 

მ შ3 III (- , - ) წისქვილის ბორბალი 

მ შ კდ გულ-ალ III (მ შ კდ გოლალ I, 

მ შ კდ გილალ II, მრ. 

მ შ კდ ბ გუ ალალ // მ შ კდ ბ გულალ) 

ხშირად დაყნოსვინება 

მ შ კდ- ლ (- ო, -შ, -ა) დაყნოსვა, დასუნვა 

მ შ ჴ IV (- ) ბოტ. სუდანურა 

მ შ- 1 III (- ) რევმატიზმი 

მ შ- 2 III (- ) 1) სუნი. 2) სუნთქვა 

მ შ -მ ჰ III (-ლი) სუნი (ჰაერი) 

მ შტ რი I, II (-ლი, -ლა) მყიდველი, 

მუშტარი 

მ ჭ (- ) თმები 

მ ჭ ჴ  IV (-ლი) მატყლის ნართი (ორღოლა 

ძაფი ბუჟიტური ფეხსაცმლის მოსაქსოვად) 

მ ჭ  III (-დ  // - ) ანაძენძი, ანაჩეჩი 

მ ჭ დ ჴ IV (-ლი) მატყლის ნართი 

მ ჭ-ყ მ IV (-ი) თავ-თმა (ზედმიწ. თმა-თავი) 

მ ლიმ I, II (-ლი, -ლა) მასწავლებელი, 

მოძღვარი 

მ ლიმლ„ი IV (-ლა) მასწავლებლობა 

მ -მ ღ თთ  ზმნს. ყველაზე უკანა ადგილზე 

მ -მ ღ თთ შ ყველაზე ბოლო, ყველაზე 

უკანა 

 

ნ 

 

ნა კავშ. და 

ნაგაჰ 1) ზმნს. უცებ. 2) კავშ. თუ 

ნაგაჰაბ სტიქიური, ბუნებრივი 

ნად დ // ნად  ზმნს. საით, სად; იხ. ნ დ // ნ  

ნად დი-სუდი ზმნს. სადმე, სადღაც: იხ. 

ნ დი-სუდი 

ნავი III (-ლა, - ა) ნავი 

ნაზალბა (-ა) გამოსახულებანი (ქვაზე და 

ხეზე) 

ნაზალი IV (- ა, - ა) ქვის ფილა (ადამიანის 

გარდაცვალების ადგილას აღმართული) 

ნაზუმუ III (-ლი, - ა) ლექსი, შაირი 

ნაკოს III  ნეკა 

ნალოგ(ი) IV (- ა) გადასახადი 

ნაჲ III (-ლი, -ლა) ძროხა 

ნაჲაბერ III (-ლი, -ლა) ნოემბერი 

ნაჲბ I (-ლა, -ლი) ნაიბი 

ნაჲბლ„ი IV (-ლა) ნაიბობა 

ნაჟას I, II (-ლი, -ლა) ბილწი, უწმინდური, 

საძაგელი 

ნაჟი IV (-ლა, - ა) ნიორი; იხ. ნეზი (ხაშ.) 

ნაჟი-ხაღუ IV (-ლა) ბოსტნეული (ზედმიწ. 

ნიორ-ხახვი) 

ნაჟი-ხოკა IV (-Ø) ნივრიანი ხინკალი 

ნართალ (-ლი) ნართები 

ნართა  I (-ლი, -ლა) ნართი 

ნარ- ტ ო (ხაშ.) IV (-ლი) ბროწეული 

ნასიბ: ნასიბ ჲო ალ ბედით წინასწარ 

დანიშვნა 

ნასიბაბ  ბედისწერით განსაზღვრული 

ნასიჰათ III (-ლი, -ლა) დარიგება, ჭკუის 

სწავლება 

ნასკი III (-ლა, - ა) წინდები 

ნასლო III (-ლა, - ა) 1) შთამომავლობა, 

თაობა. 2) შვილები 

ნატუჰ III (-ლი) გოზინაყი 

ნაფაყა III (-ლი) მოწყალება, გასაკითხი 

ნაფუტიჲა: ნაფუტიჲა გო ათალ დაგება, 

დაფენა (ხალიჩისა, მატერიისა და ა. შ.) 

ნაქო III (-ლი, - ა) მოტივი, ჰანგი, მისამღერი 

ნაღაჲალ // ნაღაჲლა (-ლი // -ა) ნოღაელები 

ნაღაჲაჲ II (-ლი, -ლა) ნოღაელი (ქალი) 
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ნაღაჲა  I (-ლი, -ლა) ნოღაელი (კაცი) 

ნაყიტო I, II (-ლი, - ა) მშვენიერი, 

სიმპათიური ადამიანი 

ნაყუჭა: ნაყუჭა ჲაჴალ II გასრესა, გაჭყლეტა 

(გაიჭყლიტება) 

ნაყუჭა: ნაყუჭა ჲო ალ II გასრესა, გაჭყლეტა 

(გაჭყლეტს) 

ნაშური IV (- ა) სატინი 

ნაციკდაგოლ-ალ I (ნაციკდაგილალ II, 

ნაციკდაგულალ III, მრ. ნაციკდაბაგულალ 

// ნაციკდაბაგუ ალალ) ხშირად 

მოშორებინება, ხშირად განდევნინება 

ნაციკდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) მოშორება, 

მოცილება, განდევნა (ტილისა, რწყილისა) 

ნაციჴ I, II (-ლი, -ლა) ტილიანი კაცი 

ნაც-ო III (-ი, -ბო) ტილი 

ნახო IV (-ლი) 1) ჩალა. 2) ბზე 

ნახერხი III (- ა) ნახერხი 

ნაჴო III (-ლი // - Ø, - ა) ვერხვი 

ნაჰას III (-ლი, -ლა) ნაჰასი (ცომისა და 

მაწონის ნაზავი) 

ნაჰლ„ი IV (-ლი, -ლა)  ვალი 

ნაჰლ„ილაჴ I, II (-ლი, -ლა) მევალე 

ნ დ  ზმნს. ძალიან ახლოს 

ნ ვთ III (-ლი // -ბ ) 1) ნავთობი. 2) ნავთი 

ნ კი III (-ლა, - ა // -ლა) ნეკი; იხ. ნაკოს 

ნ ნ  IV (-ლი, -ა) ქაჩაჩი 

ნ ნი II (-ლა, განს. მრ. - ა, მრ. ნ ნ-დ ) 1) 

თოჯინა. 2) გუგა; იხ. გავჰარ 

ნ ჲ (ტლად.) III (-ლი, -ლარო) ფუტკარი; იხ. 

ტოტ 

ნ პჩი III (-ლა, განს. მრ. - ა, მრ. -ლა) 1) 

ნემსი. 2) ჩხვლეტა 

ნ პჩილაჴ IV (-ი // -ო, -ლა) სანემსე 

ნ ყ IV (-ლი, -ლა) 1) შლამი, ლამი. 2) ნალექი, 

ლექი 

ნ ჭ რი IV (- ა, - ა) ნაჭერი, მატერიის 

ნაგლეჯი 

ნ ჭ ჭ  რო -ალ III დანაჭუჭება, გაჭყლეტა 

ნ ჭლ' ლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) აწკლაპუნება 

ნ ჭლ' ლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

აწკლაპუნებინება 

ნ ხ ნ  (-ლი)  შაბიამანი 

ნ ჰდ ყდ  ზმნს. ტყუილუბრალოდ, ფუჭად, 

უმიზნოდ 

ნ  IV (-ლი) წყალი; იხ. ლ„ი 

ნ დ ლლ ჰ (-ლი) უარყოფა, უარობა 

ნ ნ  III (-ლი) წყევლა, შეჩვენება 

ნ დ // ნ  ზმნს. სად, საით 

ნ დ  ზმნს. სად, საითკენ 

ნ დ ლ ტ  ზმნს. საიდან 

ნ დ ს ზმნს. საიდან 

ნ დი ზმნს. სადღაც 

ნ დი-სუდი ზმნს. სადღაც, სადმე 

ნ ლი (ტლად.) ზმნს. რატომ 

ნ ნა ზმნს. არსად, არსაიდან 

ნ ნაზუ ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

ნ ს-ნ დი ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

ნ სდი-სუდი ზმნს. 1) საიდანღაც. 2) საიდანმე 

ნ სნა ზმნს. 1) არსაიდან. 2) საიდან 

ნ ს-ნ დი ზმნს. ყველგან, ყოველმხრივ 

ნ სნაზუ ზმნს. ყოველი მხრიდან 

ნ ტ დ // ნ ტ  ზმნს. საიდან, რა ადგილიდან 

ნ ტ დი ზმნს. საიდანღაც 

ნ ტ დი-სუდი ზმნს. საიდანმე, საიდანღაც 

ნ ტ ნაზუ ზმნს. ყოველი მხრიდან 

ნეზი (ხაშ.) IV (-ლა) ნიორი; იხ. ნაჟი 

ნეზროლდიჲო გონებაჩლუნგი, ჩერჩეტი 

ნენ-ე III (-ა, -ბო // ნენე- ა) 1) მკერდი 

(ქალისა). 2) ცური 

ნენნატ აქო IV (-ლი, - ა) ლიფი 

ნესი IV (-ლა, -ლა // - ა) ნესვი 

ნეტ რო (ტლად.) I, II (-ლი, - ა) ჭირვეული; 

იხ. ნეცრო 

ნეტ უ (ხაშ.) I, II (-ლი, - ა) უძალო, სუსტი 

ადამიანი 

ნეღლ'-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, -ბა-) ჭირვეულობა, 

ჟინიანობა 

ნეღლ'აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

ჭირვეულობის ნდომა 

ნეღლ'ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა-) 

ჭირვეულობის დაშვება 

ნეღლ'ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

გაჭირვეულებინება 

ნეღუპა I, II (-ლი, -ა) მტირალა, ჭირვეული 

ნეშდიჲო (ხაშ.) მდიდარი, მქონებელი 

ნეცრო I, II (-ლი, - ა) ჟინიანი, ჭირვეული; 

იხ. ნეტ რო 

ნეწრაკო I, II (-ლი, - ა) ჭირვეული, 
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ახირებული 

ნეჰურე I, II (-ლი, - ა) დაუდევარი, ზარმაცი 

ადამიანი 

ნიგოზი III (- ა) ნიგოზი 

ნიზალაგილ-ალ II (ნიზალაგოლალ I, 

ნიზალაგულალ III, მრ. ნიზალაბაგულალ 

// ნიზალაბაგუ ალალ, -ლო, -ცა, -ა) 

ხშირად ბანავებინება 

ნიზალაჲუღ-ალ II (ნიზალაუღალ I, 

ნიზალაბუღალ III, მრ. ნიზალაბაბუღალ // 

ნიზალაბაბუ აღალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) 

დაბანა. 2) რეცხვის დასრულება 

ნიზამ III (-ლი, -ლა) წესრიგი, რეჟიმი 

ნიზაჲლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) 

გარეცხვინება. 2) დაბანინება 

ნიზაჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) გარეცხვის 

შეძლება 

ნიზალ  IV (- ა) განბანა, შემზადება (ლოცვის 

წინ) 

ნიზალ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) ბანაობა, 

დაბანა. 2) ხშირად ბანაობა, დაბანა 

ნიზ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) ბანაობა. 2) 

რეცხვა, დაბანა (ბანს). 3) გადატ. აღნიშვნა 

რაღაცისა 

ნითთონაზუ  ზმნს 1) ყოველთვის. 2) 

არასოდეს 

ნითილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

შეტყობინებინება, ცნობებინება 

ნითილლოლ„ი IV შეტყობინება, ცნობა 

ნითლ-ალ (ნითილ-ლო, ნითილ-ცა, ნითლ-

ა, მრ. - ა-) შეტყობინება, ცნობა (აცნობებს) 

ნითოდ // ნითო ზმნს. როდის 

ნითოგ ლ„დ ნ  ზმნს. ოდესმე 

ნითოდი ზმნს. 1) ოდესმე. 2) ოდესაღაც 

ნითოდი-სუდი ზმნს. ოდესმე 

ნითონა ზმნს. არასოდეს 

ნითოჲაჴდანა II ზმნს. ყოველთვის 

ნითოქცალდი ზმნს. 1) სადამდე. 2) როდემდე 

ნითრა IV (-ლი) ლიტრა; იხ. ლითრა 

ნიკალაის: ნიკალაის ზამან ძველად, 

დიდიხნის წინ, ნიკალაის დროს 

ნიკა-ჴიბო // ნიკა-ჴიბოჭე (ტლად.) III         (-

ლი) უფხო ხორბალი 

ნიკირი IV (- ა, - ა) კაკუნი და დარტყმა 

ნილ'-ალ (- ო, -ცა, -ა, - ა-) 1) მიცემა, 

დარიგება. 2) ჩუქება, დასაჩუქრება 

ნილ'აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - ა-)  მიცემის 

ნდომა 

ნილ'დ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-)  მიცემა, 

დარიგება 

ნილ'ილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 

გადაცემინება, ჩუქებინება 

ნილ'იჲოლ„ი IV მიცემა, ჩუქება 

ნილ'იჲუღ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) მიცემის 

მოსწრება 

ნიჲათ III (-ლი, -ლა) განზრახვა, დაპირება, 

გაფიქრება 

ნიჲაკ III (-ლი, -ლა) მცენარის საკვებად 

ვარგისი ტკბილი ფესვი 

ნიჲაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) დატკბობა 

(დაატკბობს) 

ნიჲაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

დატკბობინება 

ნიჲაკიჲოლ„ი IV დატკბობა 

ნიჲალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დატკბობა 

(დატკბება) 

ნიჲ  ტკბილი 

ნიჲალ„ი IV (-ლა) სიტკბო 

ნიჲ ლ„იჲო მოტკბო 

ნიჲ მ ჰშ -დი ი IV (-ლა) ია 

ნიჲ -ნიყ  1) ტკბილი (ზედმიწ. ტკბილ-მწარე). 

2) ტკბილეულობა 

ნისად IV თადარიგის საგზალი 

(მწყემსისთვის) 

ნის-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა, - ა-) 1) ლაპარაკი, 

თქმა. 2) გადაცემა, გადმოცემა 

ნისანი IV (- ა, - ა) მიჯნა, სამანი 

ნისდაჲლილ ზმნს. ნასადილევს, სადილის 

მერე 

ნისდ  ზმნს. შებინდებისას, მწუხრზე 

ნისდ კ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დაღამება 

(დააღამებს) 

ნისდ კილლ-ალ (- ო, -ცა, -ა) დაღამებინება 

ნისდ ს შებინდებული, მოღამებული 

ნისდ ქ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დაღამება 

(დაღამდება) 

ნისოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, - ა-) 1) შეკითხვა, 

კითხვის დასმა. 2) დანიშვნა (საცოლისა) 

ნისოლდ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) შეკითხვა 

ხოლმე. 2) დანიშვნა ხოლმე 
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ნისოლდ ლ„ი IV დანიშვნა (საცოლისა) 

ნისოლ-ილ'-ალ (-ე, - ო, -შ, -ა) გაგება, 

გამოკითხვა 

ნისოლ-ილ'ეჲოლ„ი IV დაკითხვა, 

გამოკითხვა 

ნისოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, - ა-) 1) 

შეკითხვინება. 2) დანიშვნინება (საცოლისა) 

ნისონა 1) ნამყ. თქვა. 2) აბსოლუტ. თქვა რა. 3) 

თანდ. გამო, გულისთვის 

ნისოჲლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -Ø, -ბა-) თქმის 

შეძლება 

ნისოჲუღ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) თქმის 

მოსწრება 

ნიტრა III (-ლი, -ლა) ხის ჭურჭელი (5 კგ.) 

ნიღად II ნიღა ზმნს. როგორ, რანაირად 

ნიღადი ზმნს. 1) არამეგობრულად. 2) ცუდად, 

არასასიამოვნოდ 

ნიღადი-სუდი ზმნს. 1) როგორმე, როგორღაც. 

2) ცუდად, უქეიფოდ 

ნიღალ„ალას ნაჰადური 

ნიღალ„ას I, II (-ლი, -ლა) ნაჰადელი 

ნიღანა ზმნს. არანაირად, არასგზით 

ნიღე III (-ლი // -Ø, - ა) 1) მუხა. 2) რკო 

ნიყაკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) დამწარება 

(დაამწარებს) 

ნიყაკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) 

დამწარებინება 

ნიყალ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დამწარება 

(დამწარდება) 

ნიყ ჲო // ნიყ  მწარე 

ნიყ ლ„ი IV (-ლა)  დამწარება 

ნიყ ლ„იჲო მომწარო 

ნიშან IV (-ლი, -ლა) ნიშანი, დამღა, სერი 

ნიშე ზმნს. ღამით 

ნიშებეჴჴა ზმნს. ღამით, ღამიდან 

ნიშედდო (ტლად.) მდიდარი, მქონებელი 

ნიშეკ-ალ (- ო, -ცა, -ა) დაყენება 

ნიშეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) დაყენებინება 

ნიშე-ჲალ'ოყეჲ ზმნს. დღედაღამ 

ნიშეჲწო ზმნს. ღამით 

ნიშექ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დადგომა 

ნიშე-ხიშეჲ ზმნს. მთელი ღამე 

ნიჩდიჲო 1) ცისფერი. 2) გადატ. მწვანე 

ნიჩდოკ-ალ (- ო, -ცა, -ა, -ბა-) 1) გაცისფრება 

(გააცისფრებს). 2) გადატ. დალურჯება, 

დალილავება (დაალილავებს) 

ნიჩდოკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 1) 

გაცისფრებინება. 2) დალილავებინება 

ნიჩდოკიჲოლ„ი IV გაცისფრება, დალილავება 

ნიჩდოლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) 1) 

გაცისფრება (გაცისფრდება). 2) გადატ. 

დალილავება, დალურჯება (დალურჯდება) 

ნიჩდოლ„იჲოლ„ი IV დალურჯება, 

დალილავება 

ნიც1 IV (-ა) ცისფერი ფერი 

ნიც2 III (-ლი) სირცხვილი 

ნიცაბ ნამუსიანი, მორცხვი 

ნიცა ას ცისფერი, ცისფრისა 

ნიც-ლამუს III (-ლი) სირცხვილი, 

მორცხვობა, ნამუსი 

ნიხა (ხაშ.)III (-ლი, -რო) ყორანი 

ნიჴ III (-ე) ფიჭვი 

ნიჴ-ბოხ IV (-ა) შვიტა (ზედმიწ. ფიჭვ-ბალახა) 

ნი ა IV (-ლი) შრატი, სველი 

ნი ა-კიმა IV (-ლი) რძის პროდუქტები 

ნი ი IV (-ლა) რძე; იხ. ჰინ 

ნი მათ III (-ლი, -ლა) კეთილდღეობა, 

სიკეთე; იხ. მი მათ 

ნ -ნისოჲო // ნ -ნის  ნათქვამი 

ნ ჲოდ // ნ ჲო როგორი 

ნ ჲოდი 1) რომელიღაც, არარსებითი. 2) 

საოცარი, არაჩვეულებრივი 

ნ ჲოდი-სუდი რომელიმე 

ნოჩ III (-ლი, -ლა) ფქვილის ჰალვა 

ნოჩლ„იჲო სველი 

ნოჴ-ალ I (ნიჴალ II, ნუჴალ III, მრ. 

ნუ აბაჴალ, - ო, -ცა, -Ø) თხოვნა, ვედრება 

ნოჴაყ-ალ I (ნიჴაყალ II, ნუჴაყალ III, მრ. 

ნუ აბაჴაყლ, -ო, - ო, -ს, -ო)  თხოვნის 

ნდომა 

ნოჴდ- ლ I (ნიჴდ ლ II, ნუჴდ ლ III, მრ. 

ნუ აბაჴდ ლ, - ო, -ს, -ა) თხოვნა ხოლმე 

ნოჴილლ-ალ I (ნიჴილლალ II, ნუჴილლალ 

III, მრ. ნუ აბაჴილლალ, -ი, - ო, -ს, -ს) 

თხოვნინება 

ნუზო I (-ლი, - ა) ქმარი; იხ. ბეტერჰან 

ნურ IV (-ლი) სინათლე, სხივი, ნათება 

ნუსირ I (-ლი, -ლა) თემისთავი, 
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თავმჯდომარე (თემთა საბჭოსა) 

ნუსირლ„ი IV (-ლა) თემისთავობა 

ნუქ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, - აბა-) შიმშილი 

ნუქარ I (-ლი, -ლა) მსახური 

ნუქარლ„ი IV (-ლა) მსახურება 

ნუქო-ანჴაგოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

დამშევინება, მოწყურებინება 

ნუქო-ანჴ- ლ (- ო, -ს, -ა, -ბა-) შიმშილ-

წყურვილი 

ნუქო-ანჴ ლ„ი IV 1) შიმშილი. 2) წყურვილი 

ნუქოგოლ-ალ I (ნუქოგილალ II, 

ნუქოგულალ III, მრ. ნუქობაგულალ // 

ნუქობაგუ ალალ, -ლო, -ცა, -ა)  მომშევა 

ნუქოჲყ-ალ II (ნუქო იყალ I, მრ. 

ნუქობი აყალ, -ე, - ო, -შ, -ე)  მომშევა, 

შიმშილის გრძნობა 

ნუქოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø, -ბა-) დამშევა 

შეუძლია 

ნუქოჲო 1) მოშივდა. 2) მოშიებული. 3) მშიერი 

ნუქოჲოლ„ი // გუქ ლ„ი IV შიმშილი 

ნუცო IV (-და, -და) თაფლი 

ნუცო-ცოცო IV (-ლი) ტკბილეული (ზედმიწ. 

თაფლ-ქონი) 

ნუწოს უნდა, საჭიროა 

ნუხმალ„ი IV (-ლა) ხელმძღვანელობა, 

უფროსობა 

ნუჴაქე // ნოჴაქე I, II (-ლი, - ა) მთხოვნელი 

ნუჴულ' იღლიაში, იღლიის ქვეშ 

ნ ქ ჭაბ საზიზღარი, საძაგელი, ფლიდი 

ნ ქ ჭ: ნ ქ ჭ ჲაჴალ II დამცირება 

(დამცირდება) 

ნ ქ ჭ: ნ ქ ჭ ჲო ალ II დამცირება 

(დაამცირებს) 

ნ ქ ჭლ„ი IV (-ლა) დამცირება, შეგინება 

ნ შ-კურტი (ხაშ.) IV (-ლა) ყმაწვილები 

ნ შ-მ შშ  1) წვრილი. 2) პატარა 

ნ შ კ- ლ (- ო, -ცა, -Ø, -ბ -) გაწვრილება 

ნ შ კდ გოლ-ალ (-ლო, ცა, -ა, -ბ ... ა-) I 

ხშირად გაწვრილებინება 

ნ შ კდ- ლ (- ო, -ს, - , -ბ -) გაწვრილება 

ხოლმე 

ნ შ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -)  

გაწვრილებინება 

ნ შ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) 1) 

გაწვრილება (გაწვრილდება). 2) გადატ. 

დაწვრილმანება 

ნ შ-ტუტიჲო (ხაშ.) წვრილი, პატარა; იხ. ნ შ-

მ შშ  

ნ შშ  1) წვრილი. 2) პატარა 

ნ  I, II (-ლი, -ლა) მოწმე 

ნ ლ‘ი IV (-ლა) მოწმეობა, ჩვენება 

 

ჲ 

 

ჲა 1) კავშ.  ან. 2) ნაწ. არ, არც 

ჲაბო III (-ლი, - ა) 1) ჯაგლაგი. 2) გადატ. 

უქნარა, უსაქმური 

აგი კავშ. ან 

ჲადა კავშ. ან 

ჲაზიხ I, II (-ლი, -ლა) 1) ღარიბი კა ცი. 2) 

უმწეო ადამიანი 

იაზიხაბ 1) ღარიბი. 2) უმწეო ცხოვრება 

ჲაზიხლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი, -ბა-)  

გაჭირვებულად ცხოვრება 

ჲაზიხლ„ი IV (-ლა) 1) გაჭირვებაში ყოფნა. 2) 

უმწეობა 

ჲაზიხლ„ილა  ზმნს. 1) ღარიბად. 2) უმწეოდ 

ჲათაბ IV (-ლი, -ლა) ეტაპი 

ჲათიმ I, II (-ლი, -ლა) ობოლი 

ჲათიმაბ ობლისა, ობლური 

ჲათიმლ„ი IV (-ლა) ობლობა 

ჲაკილ': ჲაკილ' ჲ ტ ლ II გაბრაზება 

ჲაკიხ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø) გაბრაზება 

ჲაკიხილლ-ალ II (-ი, - ო, -ს, -ა) 

გაბრაზებინება 

ჲკიხიჲოლლ„ი II გაბრაზებინება 

ჲაკიხიჲოლ„ი IV გაბრაზება 

ჲაკტ ა II ზმნს. ზეპირად 

ჲაკო IV (ერგ. აკ-ი, - ა // -და)  1) გული. 2) 

შუაგული, გულგული 

ჲაკო- აცცა I (-ლი, -ა) გულითადი მეგობარი 

(კაცი) 

ჲაკო-შებო IV (ერგ. ჲაკი-შებ-ა, განს. მრ. -

ა)   შიგნეულობა 

ჲაკო-წაჰა II (-ლი, -ა) გულითადი მეგობარი 

(ქალი) 

ჲაკ  IV (-ლი, - ა) ხალი 

ჲალ IV (-ლი, -ბა) კალოობა, ლეწვა 

ჲალქე I, II (-ლი, - ა) უსუფთაო, ფეთხუმი 
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ჲალ'ლ'ო II, IV (Ø- I, ბ- III) ზმნს. შუაში, 

შორის 

იალ'ლ'ოდ  II, IV (Ø- I, ბ- III) ზმნს. შუაში 

იალ'ლ'ოდ ს II, IV (Ø- I, ბ- III) შუალა, 

საშუალო 

ჲალ'ო II, IV (Ø- I, ბ- III) ზმნს. შუაში, შორის 

ჲალ'ოს II, IV (Ø- I, ბ- III) 1) შუალა, 

საშუალო. 2) საშუამავლო 

ჲალ'ოსლ„ი II (Ø- I, ბ- III) შუამავლობა 

ჲალ'ოქოლა -ჲალ'ოქოს IV ერთი მეოთხედი 

ჲალ'ოქოს II, IV (Ø- I, ბ- III) ნახევარი 

ჲალ'ოხ ლეშ II (Ø- I, ბ- III) საშუალო, შუალა 

ჲალ'ოჴო ალდ  (Ø- I, ბ- III) შუაღამისას 

ჲანა კავშ. ან, ანდა 

ჲანვარ III (-ლი, -ლა) იანვარი 

ჲარაბი ალლაჰ შორისდ. ღმერთო ჩემო! 

იასიმ // ჲ სიმ III (-ლი, -ლა) სულთბრძოლის 

ლოცვა 

ჲასთუყ (ტლად.) III (-ლი, -ლა) ბალიში; იხ. 

სასტული, ბალიშა 

ჲატ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ტალ // 

ჲ ტალ, - ო, -ცა, -Ø) მოწონება 

ჲატალ2 IV (-ლი, -ლა) საზომი (1 კგ.) 

ჲატაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბატაბაყალ 

// ჲატაბაყალ, -ო, - ო, -ს, -ო) მოწონება, 

შეყვარება 

ჲატილდ-ალ II (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბატილდაბ ლ, - ო, -ს, -ა)  1) ხშირად 

მოალერსება. 2) სიყვარული ხოლმე 

ჲატილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ტილლალ // ჲ ტილლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) 

მოალერსებინება 

იატიჲო 1) მოეწონა. 2) შეყვარებული. 3) 

საყვარელი 

ჲატიჲოლ„ი II, IV 1) სიყვარული, გატაცება. 2) 

სურვილი 

ჲატლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ტლალ // 

ჲ ტლალ, -ლო, -ცა, -ა) 1) ალერსი. 2) 

სიყვარული 

ჲატნანა II, IV (Ø- I, ბ- III) ზმნს. განზრახ, 

სპეციალურად 

ჲატტიჲო II, IV (Ø- I, ბ- III) ნებისმიერი 

ჲაღ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღალ // 

ღალ, -ო, - ო, -ს, -ა) 1) გახდა. 2) გამოღება, 

გამოტანა, გამოძრობა. 3) გამოშვება, 4) 

გამოწურვა. 5) გატარება (დროისა). 6) გამოყვანა 

ჲაღაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღაყალ // 

ღაყალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) გახდის ნდომა. 2) 

გამოღების (გამოძრობის) ნდომა 

ჲაღოლაგი II (- ა, მრ. ბაღოლაბაგი ა) 

გადასახადის ამკრები 

ჲაღოლანა II ზმნს. ცოცვით, ხოხვით, ღოღვით 

ჲაღოლ- ლ1 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა) 

ხშირად გახდა (იხ. სხვ. მნიშვნ.) 

ჲაღოლ- ლ2 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა) 

ბობღვა, ცოცვა, ხოხვა 

ჲაღოლლ-ალ (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა)  

გახდევინება, გამოღებინება და სხვ. 

ჲაღოჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბაღოჲბალ„ალ, - ო, -ს, -ა)  1) გახდა 

შეუძლია. 2) გამოთრევა (გამოძრობა) შეუძლია 

ჲაღოჲწ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბაღო ბაწალ // აღო ბაწალ, - ო, -ცა, -Ø) 1) 

გამოძრობა, გამოტანა. 2) შიგ შესვლა, კვრა 

ჲაღოჲწლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბაღო ბაწლალ // აღო ბაწლალ, -ლო, -ცა, 

-ა) 1) გამოღება, გამოტანა, გამოძრობა. 2) 

ჩასობა, ჩარჭობა, კვრა 

ჲაღოჰაყ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -ა) თიბვის 

(მკის) ნდომა 

ჲაღოჰ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბაღობაჰალ 

// ღობაჰალ, - ო, -ცა, -ა))  თიბვა, მკა 

ჲაღოჰდაგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, -ბა... ა-) 

ხშირად მოთიბვინება 

ჲაღოჰდ- ლ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

ხშირად თიბვა (მკა) 

ჲაღოჰილლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

-ბა-)  მოთიბვინება, მომკევინება 

ჲაყაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ყაყალ // 

ჲ ყაყალ, -ო, - ო, -ს, -ო)  მოყვანის (მოტანის) 

ნდომა 

ჲაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ყალ // 

ჲ ყალ, -ო, - ო, -ს, -ა) მოყვანა, მოტანა 

ჲაყოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბაყოლაბ ლ // ჲაყოლაბ ლ, - ო, -ს, -ა)  

მოყვანა (მოტანა) ხოლმე 

ჲაყოლლ-ალ II (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ყოლლალ 

// ჲ ყოლლალ, -ი, - ო, -ს, -ა)  მოყვანინება, 

მოტანინება 

ჲაყოჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 
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ბ ყოჲლ„ალ // ჲ ყოჲლ„ალ, -ი, - ო, -ცა, -Ø) 

მოყვანა (მოტანა) შეუძლია 

ჲაყ ლ„ი II მოტანა, მოყვანა 

ჲაყუთ IV (-ლი, -ლა) იაგუნდი 

ჲაშურ III (-ლი, -ლა) თურქული 

ჲაჩ IV (-ლი) ბალანი (თხისა) 

ჲაცცა II (-ჴ, -ა) მეგობარი (ქალი) 

ჲაცცალ II (-ლი, -ლა)  ბიძაშვილი (ქალი) 

ჲაცცალლ„ი IV (-ლა)  1) ბიძაშვილობა. 2) 

ბიძაშვილი გოგოები 

ჲახო III (-ლი, -ლა) სახლის სული (კეთილი 

ან ავი) 

ჲაჴ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჴალ // 

ჲ ჴალ, - ო, -ც, -Ø) 1) მოხდომა. 2) გახდომა. 

3) მოხვდომა სადღაც. 4) ყოფნა, არსებობა. 5) 

გამოჯანმრთელება. 6) დაბადება 

ჲაჴილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, მრ. ბაჴილდ ლ, 

- ო, -ს, -ა) 1) ქმნა ხოლმე. 2) მკურნალობა 

ხოლმე. 3) გაჩენა ხოლმე 

ჲაჴილლ-ალ (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჴილლალ // 

ჲ ჴილლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) 1) ქმნევინება. 2) 

გაჩენინება 

ჲაჴიჲო II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბა -მაჴიჲ  // 

ა -მაჴიჲ )   თვალწარმტაცი, მშვენიერი, 

კარგი 

ჲაჴიჲოლ„ი II, IV 1) მოხდომა. 2) გახდომა... 

ჲაჴლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჴლალ // 

ჲ ჴლალ, -ლო, -ცა, -ა) 1) ქმნა, კეთება. 2) 

მკურნალობა. 3) გაჩენა, დაბადება 

ჲაჴ-მაჴიჲო II, IV 1) ლამაზი, წარმტაცი. 2) 

რიგიანი, გასაძლები 

ჲაჴცა II, IV (Ø- I, ბ- III) შეიძლება 

ჲ   ნაწ. 1) გარდა. 2) ხომ, -ღა 

ჲანზ-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ზალ, -ო, - ო, -ს, -

ო) სკდომა, ბზარვა 

ჲანზოლ-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ზოლალ, -ლო, 

-ცა, -ა) გახეთქა, დამსხვრევა, გაბზარვა 

ჲანზოლლ-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ზოლლალ, -

ი, - ო, -ს, -ა) გახეთქინება, დამსხვრევინება 

ჲანზ ლ„ი IV გაბზარვა, გახეთქა 

ჲანლ'აჴ I, II (-ლი, -ლა) 1) სანაცრე. 2) გადატ. 

ყბედი, ლაქლაქა 

ჲანლ'აჴო III (-ლი, - ა) სიმინდის ფქვილის 

ერთგვარი კვერი 

ჲანლ'ა ქო III (-ლი, -ლა) ნაკვერჩხალზე 

გამომცხვარი კვერი 

ჲანლ'-ო IV (-ა)  ნაცარისალაგი 1) სასწორი. 2) 

მწონელი, ამწონი (ქალი) 

ჲანსალაგილ-ალ II (ანსალაგოლალ I , მრ.  

მასალაბაგულალ // მასალაბაგუ ალალ, -

ლო, -ცა, -ა) ხშირად აწონინება 

ჲანსალ- ლ II  ხშირად აწონა 

ჲანსაჲლ-ალ II, IV აწონინება 

ჲანს- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. მასაბ ლ // 

ჲანსაბ ლ, - ო, -ს, -ა) აწონა 

ჲანსა: ჲანსა თიჴალ II მივარდნა, შესვლა, 

შეტევა 

ჲანსა ლ„-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

მასაბა ალ // ჲანსაბა ალ, - ო, -ს, -ა) 

აწონის შეძლება 

ჲანსო IV (-ლი, - ა) ზომა, საზომი 

ჲანსოლ„-ალ II (Ø- I, მ- III, მრ. მასობა ალ, 

- ო, -ც, -Ø)  თავბრუხვევა, დარეტიანება 

ჲანსოლ„იჲოლ„ი II თავბრუს დახვევა, 

დარეტიანება 

ჲანქ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ქალ, - ო, -

ცა, -ა) გახსნა 

ჲანქაყ-ალ IV (Ø- I, მ- III, მრ. მ ქაყალ, -ო, -

ო, -ს, -ა) გახსნის წადილი 

ჲანქდ- ლ (Ø- I, მრ. მაქდაბ ლ, - ო, -ს, -ა) 

გახსნა ხოლმე 

ჲანქდ ლ„ი II გახსნა 

ჲანქილლ-ალ II, IV ჲანქ-ალ II, IV (Ø- I, მ- 

III, მრ. ჲ ბაქილლალ, - ო, -ს, -ა) 

გახსნევინება 

ჲანქიჲლ„-ალ IV ჲანქ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, 

მრ. მაბაქი ალ, - ო, -ცა, -Ø) გახსნის 

შეძლება 

ჲანქო IV (-ლი) 1) ნაკელი, ნეხვი. 2) წივა 

ჲანქო: ჲანქო ჲენჲალ II, IV დაწვენა 

ჲანქო: ჲანქო ჲენტ ალ II დაწოლა, დაძინება 

ჲანქოჰ IV (-ლი // -ბა, -ბა) კალაპოტი 

(თათებისთვის) 

ჲანქოჰ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. მაქობაჰალ 

// ჲანქობაჰალ, - ო, -ცა, -ა) 1) ცემა, დაპობა. 2) 

გაჭიმვა, დაჭიმვა 

ჲანქოჰილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

მაქობაჰილლალ // ჲანქობაჰილლალ, -ი, -
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ო, -ს, -ა) ცემინება, დაჭიმვინება 

ჲანქოჰიჲოლ„ი II, IV 1) ცემა. 2) გაჭიმვა, 

დაჭიმვა 

ჲანყო IV (ერგ. ჲანყ-ა) 1) სუფი. 2) ქაშა. 3) 

ნაზავი, ნარევი 

ჲანყოთუწო // ჲანყოგუწო II, IV (Ø- I, მ- III) 

1) პირდაპირ, სწორად. 2) გადატ. პირდაპირ, 

პირში (თქმა) 

ჲანყოჲწ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲანყოჲბაწალ // მაყოჲბაწალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 

გასწორება, გათანაბრება (გათანაბრდება) 

ჲანყოჲწო II, IV (Ø- I, მ- III) 1) პირდაპირ, 

სწორად. 2) გასწორდი! 

ჲანყოჲწოლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲანყოჲბაწოლალ // მაყოჲბაწოლალ, -ლო, -

ცა, -ა) გასწორება, გამართვა, გათანაბრება 

ჲანყოჲწოლდ- ლ II (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲანყოჲწოლდაბ ლ // მაყოჲწოლდაბ ლ, -

ო, -ს, -ა) ხშირად გასწორებინება, 

გამართვინება 

ჲანყოჲწოლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲანყოჲბაწოლლალ // მაყოჲბაწოლლალ, -ი, 

- ო, -ს, -ა) გასწორებინება, გათანაბრებინება 

ჲანყოჲწოჲო // ჲანყოჲწ  II, IV 1) გასწორდა. 

2) სწორი. 3) გადატ. პირდაპირი, მართალი 

(კაცი) 

ჲანყოჲწ ლ„ი II, IV გასწორება, გათანაბრება 

ჲანც-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ცალ // 

მ ცალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) გაწმენდა, 

გასუფთავება (გასუფთავდება). 2) გადარება 

ჲანცოლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲ ბაცოლალ // მ ბაცოლალ, -ლო, -ცა, -ა) 

გაწმენდა, გასუფთავება 

ჲანცოლდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

გაწმენდინება 

ჲანცოლდათიკ-ალ (-ლო, -ცა, -ა)  

გაწმენდინება ხოლმე 

ჲანცოლდ- ლ (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲ ცოლდაბ ლ // მაცოლდაბ ლ, - ო, -ს, -ა) 

ხშირად წმენდა, გასუფთავება 

ჲანცოლდა ოლ„ი // ჲანცოლდ ლ„ი II, IV 

გაწმენდა, გასუფთავება 

ჲანცოლლ-ალ II, IV გაწმენდინება, 

გასუფთავებინება 

ჲანცოჲო // ჲანც  II, IV 1) სუფთა, 

გაწმენდილი. 2) ნათელი, დარი, უღრუბლო 

ჲანცოჲოლ„ი //ჲანც ლ„ი IV 1) გაწმენდა. 2) 

გადარება. 2) გადატ. სუფთა გახდება 

ჲანცო-ჲუქიჲოლ„ი IV წმენდა, გასუფთავება 

ჲანცო-ჲუქლ-ალ II, IV (ანცო-უქლალ I, 

მაცო-ბუქლალ III, მრ. მაცო-ბუ აქლალ, -

ლო, -ცა, -ა)  1) გაწმენდა, გასუფთავება. 2) 

გადატ. გამოსარჩლება 

ჲანწ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) გამოვლენა, 

გამოყოფა, გამოკრთომა, გამოშუქება 

ჲ ნდე IV (-ლი, - ა) შეშის თაკარა, შეშის 

გროვა 

ჲ ნშეკ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნშებაკალ 

// მ შებაკალ, - ო, -ცა, -ა)   დამოკლება 

ჲ ნშეკდ- ლ II (- ო, -ს, -ა) ხშირად 

დამოკლება 

ჲ ნშეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა)  

დამოკლებინება 

ჲ ნშეკიჲლ„-ალ (- ო, -ს, -ა)  დამოკლება 

შეუძლია 

ჲ ნშელ„-ალ (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნშებალ„ალ // 

მ შებალ„ალ, - ო, -ცა, -Ø) 1) დამოკლება. 2) 

დადაბლება (დადაბლდება) 

ჲ ნშეღა II, IV ზმნს. მოკლედ, უმოკლესი 

გზით; იხ. ჲ ნშეღალა 

ჲ ნშეღალა II, IV ზმნს. უმოკლესი გზით 

ჲ ნშ-კ ტტ  II, IV მოკლე, დაბალტანიანი 

ჲ ნშშ  II, IV 1) მოკლე. 2) დაბალი 

ჲ ნშშ ლ„ი II, IV (Ø- I, მ- III) 1) სიმოკლე. 2) 

სიდაბლე 

ჲ ნჩ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნჩ ბ ყალ, -

ო, - ო, -ს, -ა) ლოკვა 

ჲ ნჩაყ-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ნჩ ლ // მ ჩ ლ, -ე, 

- ო, -შ, - )  ლოკვის ნდომა 

ჲ ნჩელაგი II, IV (Ø- I, მ- III, ერგ. - ა, მრ. 

ჲ ნჩელაბაგი ა)   მლოკველი, ლოკნია 

ჲ ნჩელაგილ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

ლოკვინება 

ჲ ნჩელ- ლ (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნჩელაბ ლ, -

ო, -ს, -ა) ლოკვა ხოლმე 

ჲ ნჩელდ- ლ II (Ø- I, მ- III, მრ. 

მ ჩელდაბ ლ, - ო, -ს, -ა) ხშირად ლოკვინება 

ჲ ნჩელლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ.  

ჲ ნბ ჩელლალ // მ ბაჩელლალ, -ი, - ო, -ს, -
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ა)  ლოკვის შეძლება 

ჲ ნჩიწილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ.  

ჲ ნჩიბაწილლალ // მ ჩიბაწილლალ, -ი, -

ო, -ს, -ა) გადაყლაპვინება 

ჲ ნჩიწლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲ ნჩი აწლალ, -ლო, -ცა, -ა)  გადაყლაპვა 

ჲ ნჩ  IV (ერგ.ჲ ნჩ- , მრ. ჲ ნჩ - )   1) 

ნერწყვი. 2) ფურთხი 

ჲ ნჴ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნ ლ, -ე, -

ო, -შ, - ) კერვა 

ჲ ნჴ ყ-ალ IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ნ ბაყალ, -

ო, - ო, -ს, -ა) კერვის ნდომა 

ჲ ნჴელაგი II ( ნჴელაგი I, მ ჴელაგი III, ერგ. 

- ა, მრ. მ ჴელაბაგი ა) მკერავი 

ჲ ნჴელაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

შეკერვინება 

ჲ ნჴელ- ლ II (Ø- I, მრ. მ ელაბ ლ, - ო, -ს, 

-ა) კერვა ხოლმე 

ჲ ნჴელლ-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ჴელლალ, -

ო, -ს, -ა)  შეკერვინება 

ჲ ნჴეჲლ„-ალ IV (მ- III, მრ. ჲ ბ ჴე ლ„ალ, -

ო, -ცა, -Ø) კერვის შეძლება 

ჲ ნჴეჲოლ„ი IV (მ- III) კერვა 

ჲ ბ- ლ II, IV ((Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ბალ, -ე, -

ო, -შ, -ე) 1) დასივება. 2) დაბერვა, გაჟღენთა. 

3) გადატ. გაავება, გაბერვა 

ჲ ბელ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. ჲ ბელალ, -

ლო, -ცა, -ა) დასივება, შესიება (დაასივებს) 

ჲ ბელლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, მრ. 

ჲ ბელლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) დასიებინება 

ჲ ბეჲლ„-ალ IV (- ო, -ცა, -Ø)  დასიება, 

გაჟღენთა (გაიჟღინთება) 

ჲ ბეჲოლ„ი II, IV დასიება 

ჲ ჟ-ე IV (-ი, -ბ  // - ა) სიტყვა 

ჲ ჟეგ ჩჩ  1) მუნჯი, ყრუ-მუნჯი. 2) ყრუ, ყრუ-

მუნჯი ადამიანი 

ჲ ჟ  IV (-ლი, -დ ) ხის ძელი; იხ. მიჴო, მეთა 

ჲ რაღ (-ბ ) იარაღი 

ჲ რ ღ-მ თ ჰ IV (-ლი) იარაღის 

აღჭურვილობა (ზედმიწ. იარაღ-მათრახრი) 

ჲ ტ - ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ჲ ბ ტ ლ, -ე, 

- ო, -შ, -ე) ლაპარაკი, საუბარი, ლაყბობა 

ჲ ტ ელაგი II (Ø- I, ერგ. - ა, მრ. 

ბ ტ ელაბაგი ა) მლანძღველი (ქალი) 

ჲ ტ ელ ლ II (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ტ ელაბ ლ, -

ო, -ს, -ა)  გაავება, ლანძღვა, გინება 

ჲ ტ ელ ლ„ი II გინება, ლანძღვა 

ჲ ტ ელლ-ალ II (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ბ ტ ელალ // ჲ ბ ტ ელლალ  -ი, - ო, -ს, -

ა) შეგინებინება 

ჲ ღ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღ ლ // 

ღ ლ, -ე, - ო, -შ, -ე)  1) დაპობა, დახეთქა 

(დასკდება). 2) დამტვრევა (დაიმტვრევა) 

ჲ ღელ-ალ (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბ ღელ ლ // ღელ ლ) 1) დაპობა (დააპობს). 

2) დამტვრევა, დამსხვრევა. 3) გასკდომა, 

გაბზარვა 

ჲ ღელ- ლ (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღელაბ ლ, -

ო, -ს, -ა) დაპობა ხოლმე 

ჲ ღელდაგილ-ალ  II (ჲ ღელდაგოლალ I, 

მრ.  ბ ღელდაბაგულალ // 

ბ ღელდაბაგუ ალალ, -ლო, -ცა, -ა)     

ხშირად დაჩეხვინება 

ჲ ღელდ- ლ (Ø- I, მრ. ბ ღელდაბ ლ , - ო, -

ს, ა) ხშირად დაპობა, დაჩეხვა 

ჲ ღელდ ლ„ი II ჭრა, ჩეხვა 

ჲ ღელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ღელლ ლ // ღელლ ლ, -ი, - ო, -ს, -ა) 

დაპობინება, დაჭრევინება 

ჲ ღეჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø) დაპობა 

შეუძლია 

ჲ ღი -ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღბ ლ // 

ჲ ღბ ლ,  - ო, -ჩ , -Ø)   1) ადგომა, ასვლა. 2) 

გადატ. აღდგომა 

ჲ ღი აყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ღბ ყალ 

// ჲ ღბ ყალ,  - ო, -ცა, -Ø) ადგომის ნდომა 

ჲ ღი ილლ-ალ (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ღბ ილლალ // ღბ ილლალ,  -ი, - ო, -

ს, -ა) 1) აყენებინება. 2) გაღვიძებინება 

ჲ ღი იჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ღბ იჲლ„ალ // ღბ იჲლ„ალ,  -ი, - ო, -

ს, -ა) ადგომა შეუძლია 

ჲ ღი ლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ღბ ლ ლ // ღბ ლ ლ, -ლო, -ცა, -ა) 1) 

ადგომა. 2) გაღვიძება. 3) გადატ. მკვდრეთით 

აღდგენა, გაცოცხლება 

ჲ ყ IV (-ლი, -ბ ) ტვირთი, ბარგი 

ჲ ყკ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ჲ ყბ კ ლ, -
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ო, -ჩ  // -ს, - ) დამძიმება (დაამძიმებს) 

ჲ ყკილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ყკილდაბ ლ // ყკილდაბ ლ, - ო, -ს, -ა)  

ხშირად დამძიმებინება 

ჲ ყკილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ყბ კილლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) დამძიმებინება 

ჲ ყლ„- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ყბ ლ„ ლ 

// ჲ ყბ ლ„ ლ, -ი, - ო, -ჩ  // -ს, -ი) 1) 

დამძიმება (დამძიმდება). 2) გადატ. მობეზრება 

ჲ ყყ  II, IV მძიმე, ძნელი 

ჲ ყყ ლ„ი II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლა) დამძიმება, 

სიმძიმე 

ჲ ჭკ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჭბ კ ლ // 

ჲ ჭბ კ ლ, - ო, -ჩ  // -ს, - ) გაცივება, 

გაგრილება (გააგრილებს) 

ჲ ჭკილდ- ლ (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ჭკილდაბ ლ, - ო, -ს, -ა)  გაცივება ხოლმე, 

გაგრილება ხოლმე 

ჲ ჭკილლ-ალ (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ჭბ კილლალ // ჲ ჭბ კილლალ, -ი, - ო, -

ს, -ა)  გაგრილებინება 

ჲ ჭკიჲოლ„ი II, IV გაცივება, გაგრილება 

ჲ ჭლ„-ალ // ჲ ლ'ლ'- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, 

მრ. ბ ჭბ ლ„ ლ // ჲ ჭბ ლ„ ლ, -ი, - ო, -ჩ  // -

ს, -ი)  1) გაყინვა, გაცივება (გაცივდება). 2) 

აცივება (აცივდება). 3) გადატ. გაგულგრილება, 

გულის აყრა 

ჲ ჭლ„იჲოლ„ი // ჲ ლ'ლ'იჲოლ„ი II, IV 

აცივება, გაყინვა 

ჲ ჭ-ჲიყ-ალ II ( ჭ-იყალ I, მრ. ბ ჭ-ბი აყალ, 

-ე, - ო, -შ, -ე)  გაცივება 

ჲ ჭ-ჲიხკ-ალ (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჭ-ბიხბაკ-

ალ, -ი, - ო, -ს, -ა) შემცივნება, შეჟრჟოლება 

(შეაჟრჟოლებს) 

ჲ ჭ-ჲიხლ„-ალ (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ჭ-

ბიხბალ„ალ, -ი, - ო, -ცა, -Ø) 1) გათბობა 

(გათბება). 2) შემცივნება 

ჲ ჭჭ  II, IV (Ø- I, ბ- III) 1) ცივი. 2) გადატ. 

გულცივი, გულგრილი. 3) ყინვა, სიცივე 

ჲ ჭჭ ლ„ი IV (-ლა) 1) სიცივე. 2) შემცივნება 

ჲ ჭჭ ლ„იჲო ოდნავ ცივი 

ჲ ხ III (-ლი, განს. მრ. -ბ , მრ. -ლ ) სითხის 

საზომი (6 ლ.) 

ჲ ხ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ხ ლ //ჲ ხ ლ 

, -ე, - ო, -შ, -ე) დახევა (დაიხევა) 

ჲ ხელ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ჲ ბ ხელალ, -

ლო, -ცა, -ა) 1) დახევა (დახევს). 2) დახერხვა 

ჲ ხელდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა)  ხშირად 

დახევინება 

ჲ ხელლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბ ხელლალ 

// ჲ ხელლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) 1) დახევინება. 

2) დახერხვინება 

ჲ ხეჲლ„-ალ IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბ ხეჲბალ„ალ // ჲ ხეჲბალ„ალ, - ო, -ცა, -Ø) 

დახევის ნდომა 

ჲ ხეჲოლ„ი IV გახევა, გარღვევა 

ჲ ჰ III (-ლი) 1) ღირსება, ნამუსი. 2) მოთმინება 

ჲ ჰ გგ ჟ  ზმნს. 1) უბრალოდ, უმიზნოდ. 2) 

ისე, უფასოდ, საჩუქრად 

ჲ ჰ დდ ჟ  იხ. აჰადდ ზუ 

ჲ ჰ ლლ ჟ , იხ. აჰალლ ზუ 

ჲ ჰ-ლამუს III (-ლი) ღირსება, სინდისი 

ჲ ჰლ   ზმნს. ასე, უბრალოდ 

ჲე შორისდ. ჰეი 

ჲეგალ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბეგაბალალ // ეგაბალალ, -ლო, -ცა, -ა) 

ჩვენება, ნახვა 

ჲეგაჲლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბეგაბა ლალ // ეგაბა ლალ, -ი, - ო, -ს, -ა) 

ჩვენებინება 

ჲეგაჲწ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. 

ბეგაბა წალ // ეგაბა წალ, - ო, -ცა, -Ø) 

თვალის მოკვრა 

ჲეგაჲწიჲოლ„ი II, IV თვალის მოკვრა, 

წამიერად ნახვა  

ჲეგ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბეგაბ ლ // 

ეგაბ ლ, - ო, -ს, -ა) 1) გამოჩენა 

(გამოჩნდება). 2) ნახვა 

ჲედ-ალ IV (- ო, -ცა, -Ø) 1) ჩაქრობა. 2) 

გამორთვა 

ჲედილლ-ალ IV (ბ- III, მრ. ჲე ადილლალ, 

-ი, - ო, -ს, -ა) 1) ჩაქრობინება. 2) 

გამორთვევინება (შუქისა) 

ჲედილლოლ„ი IV 1) ჩაქრობა. 2) გამორთვა 

ჲედიჲოლ„ი IV 1) ჩაქრობა (ჩაქრება), მილევა. 

2) გამორთვა (გამოირთვება) 

ჲედლ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲე ადლალ) 1) ჩაქრობა (ჩააქრობს). 2) 

გამორთვა 
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ჲეზ IV (-ლი)  ბრინჯაო; იხ. მაზგარ, მიხ 

ჲეზ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ა, მრ. 

ბე აზალ) წაყვანა, წაღება 

ჲეზაყ-ალ II (Ø- I, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ბეზაბაყალ // ჲეზაბაყალ) წაყვანის (წაღების) 

წადილი 

ჲეთენიწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) დალაქავება, 

გაფერმკრთალება (შიშისაგან) 

ჲეთნიწიჲოლ„ი IV დალაქავება, 

გაფერმკრთალება 

ჲეკ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. 

ბე აკალ // ე აკალ) დაწვა 

ჲეკ-ალ2 IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბე აკალ // ე აკალ) საუბარი, თქმა 

ჲეკაყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) საუბრის ნდომა 

ჲეკელ-ალ (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბე აკელალ // ე აკელალ)  1) დაწვა. 2) 

გათბობა, გაცხელება. 3) დანთება 

ჲეკელდ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲე აკელდ ლ) ხშირად და ხანგრძლივად 

წვა 

ჲეკელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბე აკელლალ // ე აკელლალ) 1) 

დაწვევინება. 2) გაცხელებინება 

ჲეკეჲო II, IV 1) თბილი. 2) გამთბარი 

ჲეკეჲოლ„ი II, IV დაწვა 

ჲეკეჲჴ-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბეკეჲბაჴალ) გაცხელება 

ჲეკეჲჴიჲოლ„ი II გაცხელება, ძლიერ გათბობა 

ეკილლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბე აკილლალ // ე აკილლალ) 

თქმევინება, დალაპარაკებინება 

ჲეკიჲოლ„ი IV თქმა, ლაპარაკი 

ჲეკოს IV (-ლი) ოფლიანობის დაავადების 

ნაირსახეობა 

ჲეჟელ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბეჟელაბ ლ // ეჟელაბ ლ) წაღებინება, 

წაყვანინება 

ჲეჟე-ჲაღ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბეჟე-ბ ღალ) 1) შეწუხება. 2) შევიწროება; 

იხ. ბეჟე-ბაღალ 

ჲეჟეჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ჲეჟეჲბალ„ალ) წაღება შეუძლია, წაყვანა 

ძალუძს 

ჲეჟეჲწ-ალ II (Ø- I, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბეჟეჲბაწალ) თავის ქება, ყოყლოჩინობა 

ჲეღაკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბეღაბაკალ // ჲეღაბაკალ) 1) გამოზრდა, 

შენახვა. 2) გაჩენა, გამრავლება 

ჲეღაყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ბეღაბაყალ // ჲეღაბაყალ) ჩხუბის წადი ლი 

ჲეღაკდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბეღაბაკდ ლ // ეღაბაკდ ლ)  1) გამოზრდა 

ხოლმე. 2) გაჩენა ხოლმე 

ჲეღაკილლ-ალ (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბეღაბაკილლალ // ჲეღაბაკილლალ) 

გამოზრდევინება 

ჲეღაკიჲოლ„ი II, IV 1) გამოზრდა, შენახვა. 2) 

მოშენება, გაჩენა 

ჲეღ-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბე აღალ // ჲე აღალ) ჩხუბი, ბრძოლა 

ჲეღგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად ჩხუბი, 

ბრძოლა ხოლმე 

ჲეღდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბეღდაბ ლ)  1) ჩხუბი, ბრძოლა. 2) გადატ. 

დაზელა 

ჲეღდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

წაჩხუბებინება 

ჲეღიჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბე აღიჲლ„ალ) 1) ჩხუბის შეძლება. 2) 

ბრძოლის შეძლება 

ჲეღიჲოლ„ი II 1) ჩხუბი, ბრძოლა. 2) ბრძოლა 

ჲეღჲუღ-ალ II (-ო, - ო, -ს, -ო) ჩხუბი 

ჲეჩანნეჲ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბეჩაბანნეჲალ // ეჩაბანნეჲალ) ხელის 

გაშვება, თავის დანებება 

ჲეჩანნეჲლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბეჩაბანნეჲლალ // ეჩაბანნეჲლალ) 

ხელის გაშვებინება 

ჲეჩე-გიჴლ-ალ II (ეჩე-გoჴლალ I, ბეჩე-

გუჴლალ III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. ბეჩე-

გუ აჴლალ) 1) გაჩერებინება. 2) ჭკუის 

სწავლება, მორჯულება 

ჲეჩელ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბე აჩელალ // ე აჩელალ)  1) გაჩერება. 

2) ჩასმა, დარგვა. 3) მიტოვება. 4) გაქირავება 

ჲეჩელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბე აჩელლალ // ე აჩელლალ) 

გაჩერებინება, დარგვევინება, მიტოვებინება 
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ჲეჩენიწ-ალ (ეჩენოწალ I, ბეჩენუწალ III, 

ეჩენუწალ IV, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბეჩანუ აწალ // ეჩანუ აწალ)  შეწყვეტა, 

შეჩერება 

ჲეჩენიწილლ-ალ II (ეჩენოწილლალ I, 

ბეჩენუწილლალ III, ეჩენუწილლალ IV, -

ო, -ცა, -Ø, მრ. ბეჩანუ აწილლალ // 

ეჩანუ აწილლალ) შეჩერებინება 

ჲეჩენიწიჲოლ„ი IV შეწყვეტა, შეჩერება 

ჲეჩენიწლ-ალ II (ეჩენოწლალ I, 

ბეჩენუწლალ III, ეჩენუწლალ IV, -ლო, -

ცა, -ა, მრ. ბეჩენუ აწლალ // 

ეჩენუ აწლალ)  გაჩერება 

ჲეც-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, ეჩე ო, ეჩეშ, 

ეჩე, მრ. ბე აცალ // ჲე აცალ) 1) გაჩერება. 2) 

შეწყვეტა. 3) გახდომა, გარდაქცევა. 4) 

დაჯდომა. 5) ცხოვრება, ყოფნა 

ჲეცაყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ბეცაბაყალ) ცხოვრების ნდომა, სადღაც 

ყოფნის წადილი 

ჲეცაყ ლ„ი II სადღაც ცხოვრების (ყოფნის) 

ნდომა 

ჲეცოტ ა II, IV ზმნს. დგომით (ზედმიწ. 

დგომაზე) 

ჲეცოტ აკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, 

მრ. ბეცოტ აბაკალ)  ვერტიკალურად დადგმა, 

დადება 

ჲეცოტ აკილლ-ალ (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბეცოტ აბაკილლალ // 

ეცოტ აბაკილლალ)   ვერტიკალურად 

დადგმევინება 

ჲეცოტ აკიჲოლ„ი II, IV ვერტიკალურდ 

დადგმა 

ჲეცუტ  IV (-ლი, -ლა) ნაქი 

ჲეწ III (-ლი, -ლა) ვარცლი 

ჲეწი -ალ (- ო, -ცა, -ა) განიავება (ხვავისა), 

დანიავება 

ჲეწი დ- ლ (- ო, -ს, -ა) განიავება ხოლმე 

ჲეწი ილლ-ალ (- ო, -ს, -ა) განიავებინება 

ჲეწი იჲოლ„ი IV განიავება, გასუფთავება 

ჲეხაკი IV (- ა) მასტიტი 

ჲეჰ  შორისდ. ოჰ, ვიშ 

ჲენთელ-ალ IV (მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲენ ათელალ) ჭამა (ბევრისა), გადაჭმა 

ჲენთელლ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲენ ათელალ) შეჭმევინება (ბევრისა), 

გადაჭმევინება 

ჲენთელლოლ„ი IV გადაჭმა, ჭამა-ყლაპვა 

ჲენლ„ IV (-ლი, განს. მრ. -ლა) კარაქი, ცხიმი 

ჲენლ„-ალ1 IV (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. 

ჲენ ალ„ალ) გათანაბრება, გასწორება 

(გასწორდება) 

ჲენლ„-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, 

მრ. ჲენ ალ„ალ // მე ალ„ალ) მოთავსება, 

დატევა (დაეტევა) 

ჲენლ„ა: ჲენლ„ა ჲო ალ ზრუნვა, შეწუხება, 

მოვლა 

ჲენლ„აჴოს: ჲენლ„აჴოს ჲო ალ II 1) ზრუნვა, 

წუხილი. 2) თვალყურის დევნება 

ჲენლ„ელ-ალ1 IV (მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲენ ალ„ელალ // მე ალ„ელალ) გათანაბრება 

(გაუთანაბრებს) 

ჲენლ„ელ-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲენ ალ„ელალ // მე ალ„ელალ) 

მოთავსება, დატევა (დატევს) 

ჲენლ„ელდ- ლ (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲენლ„ელდაბ ლ // მელ„ელდაბ ლ)  ხშირად 

გასწორება, ხშირად გათანაბრება 

ჲენლ„ელდ ლ„ი II გასწორება, გათანაბრება 

ჲენლ„ელლ-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო,  -

ს, -ა, მრ. ჲენ ალ„ელლალ // მე ალ„ელლალ) 

გასწორებინება, გათანაბრებინება 

ჲენლ„ელლ-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო,  -

ს, -ა, მრ. ჲენ ალ„ელლალ // მე ალ„ელლალ)  

მოთავსება, დატევა 

ჲენლ„ეჲო II, IV 1) ერთგვარი. 2) მსგავსი 

ჲენლ„ეჲოლ„ი1 IV გასწორება, გათანაბრება 

ჲენლ„ეჲოლ„ი2  მოთავსება, დატევა 

ჲენლ„ლ„ეჲ IV (მელ„ლ„ეჲ III) ზმნს. 

ერთნაირად, თანაბრად 

ჲენჲ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, - ა, 

მრ. მე აჰალ // ენ აჰალ) 1) გაშვება. 2) 

გამოყოფა. 3) დარტყმა. 4) მართვა. 5) 

გათხოვება. 6) განთავისუფლება. 7) 

დაგრილებინება (ცხოველისა) 

ჲენჲაყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს,     -

ო, მრ. მე აჰალ // ენ აჰალ)  გაშვების ნდომა 

ჲენჲლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს,  -

ა, მრ. ენ აჰილლალ // მე აჰილლალ) 1) 
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გაშვებინება. 2– გამოყოფინება... 

ჲენჲლ„-ალ IV  გაშვების შეძლება 

ჲენტ -ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, 

მრ. ჲენ ატ ალ // მე ატ ალ) 1) წასვლა. 2) 

დენა. 3) წაყვანა. 4) გამგზავრება. 5) აძვრომა. 6) 

გათხოვება. 7) მოხდომა. 8) შერჭობა, ჩარქობა. 

9) გაშვება 

ჲენტ აყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. მეტ აბაყალ) წასვლის ნდომა 

ჲენტ ე-გიჲ-ალ II (ენტ ე-გო ალ I, მენტ ე-

გუ ალ III, -ი, - ო, -ს, -ჰ, მრ. მეტ ე-გუ ალ 

// მეტ ე-გუ აჰალ)  სიარული, მოძრაობა 

ჲენტ ე-გ ჲოლ„ი II 1) სვლა, სიარული. 2) 

ქცევა 

ჲენტ ეჲლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -Ø, მრ. 

მეტ ეჲბალ„ალ) სიარულის შეძლება 

ჲენტ ეჲოლ„ი II, IV 1) წასვლა. 2) დენა. 3) 

წაყვანა... (იხ. ჲენტ ალ) 

ჲენტ ეჲუღ-ალ II (ენტ ეუღ-ალ I, - ო,   -ცა, -

, მრ. მეტ ებუ აღალ) წასვლის შეძლება 

(მოსწრება) 

ჲენცცაკ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა,   -ა, 

მრ. ენცცაბაკალ // მეცცაბაკალ) გაშვება, 

გათავისუფლება 

ჲენცცაკდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, 

მეცცაკდაბ ლ) ხშირად გაშვება, 

გათავისუფლება 

ჲენცცაკილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -

ს,   -ა, მრ. ენცცაბაკილლალ // 

მეცცაბაკილლალ) გაშვებინება, 

გათავისუფლებინება 

ჲენცცაკიჲოლ„ი II, IV გაშვება, 

გათავისუფლება 

ჲენცცაქ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, - Ø, 

მრ. ჲენცცაბაქალ // მეცცაბაქალ) 1) 

დასხლტომა, თავის დაღწევა. 2) 

გათავისუფლება, გადარჩენა, გამოძრომა 

ჲენცცაქიჲო II 1) გულუხვი, ხელგაშლილი. 2) 

დასხლეტა, თავი დააღწია 

ჲენცცაქიჲოლ„ი II, IV 1) დასხლტომა, თავის 

დაღწევა. 2) გათავისუფლება, გადარჩენა 

ჲენხ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. 

მეხალ // მე ახალ) 1) შეხება, მიწვდომა. 2) 

დარტყმა. 3) ჩასვლა. 4) საყვედურის თქმა 

ჲენხაყ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

მე ახაბაყალ) შეხების (მიწვდომის, 

დარტყმის, ჩასვლის, საყვედურის თქმის) 

ნდომა 

ჲენხელ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲენ ახელალ // მე ახელალ)  1) კვრა. 2) 

დარტყმა. 3) წაცხება. 4) შეღებვა. 5) შებნევა, 

შეკვრა 

ჲენხელდ-ალ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მეხელდაბ ლ) ხშირად კვრა, დარტყმა, 

წაცხება და ა. შ. 

ჲენხელლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო,     -

ს, -ა, მრ. ჲენ ახელლალ // მე ახელლალ) 

კვრევინება, დარტყმევა და ა. შ. 

ჲენხელთუკ IV (-ლი, -ლა) კავი, კაუჭი 

ჲენხეჲლ„-ალ II (- ო, -ცა, -Ø, მრ. 

მეხეჲბალ„ალ) შეხება შეუძლია 

ჲენხეჲო II, IV 1) ზედს. მწებვარე, წებვადი. 2) 

ნამყ.  შეეხო 

ჲენხეტოკ-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲენხეტ აკალ) გაწებოვნება (გააწებოვნებს) 

ჲენხეტოლ„-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲენხეტ ალ„ალ) გაწებოვნება (გაწებოვნდება) 

ჲენხეტოლ„იჲოლ„ი IV გაწებოვნება 

ჲენხეც-ჲენხ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, 

მრ. მეხეც-მეხალ // მეხეც-მე ახალ) შეხება, 

მიკარება 

ჲენხეც-ჲენხეჲოლ„ი II შეხება, მიკარება 

ჲენჰ-ალ IV (მ- III, -ე, - ო, -შ, -ა, მრ. 

ჲენ აჰალ) გაღება, გახსნა 

ჲენჰაყ-ალ IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲენ აჰაყალ) გაღების (გახსნის) ნდომა 

ჲენჰდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. მეჰდაბ ლ) 

ხშირად გაღება (გახსნა) 

ჲენჰელ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს,  -ა, მრ. 

ჲენ აჰელალ) გაღება, გახსნა 

ჲენჰელლ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს,  -ა, მრ. 

ჲენ აჰელლალ) გაღებინება, გახსნევინება 

ჲენჰეჲლ„-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲენჰეჲბალ„ალ) გაღების (გახსნის) შეძლება 

ჲენჰეჲოლ„ი IV გაღება, გახსნა 

ჲენჰეჲწ-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲენჰეჲბაწალ) 1) გაღება, გახსნა. 2) გამოღება 

ჲენჰეჲწილლ-ალ IV (მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲენჰეჲბაწილლალ) ოდნავ გაღებინება, 
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შემოხსნევინება 

ჲენჰეჲწლ-ალ IV (-ლო, -ცა, -ა) გამოხსნა, 

გამოღება 

ჲენჰეჲწიჲოლ„ი IV გამოხსნა, გამოღება 

ჲ  შორისდ. ჰეი 

ჲიგა IV (-ლი, -ა) გასაღები 

ჲიგ  IV(-ლი, - ა) ნამზადი 

ჲიგ- ლ IV (ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. ჲიგაბ ლ)  

შეერთება, შეტყუპება 

ჲიგლად ზმნს. ბევრი 

იზაზო IV (-ლი, - ა) 1) საქსოვი დაზგის 

ნაწილი. 2) ზუმბა 

ჲიზ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, ჲიჟე ო, იჟეშ, 

იჟე, მრ. ბიჲაზალ) 1) გამარჯვება. 2) მოგება 

ჲიკი-ჲოკოლ-ალ IV (- ო, -ცა, -ა, მრ. ბიკი-

ბო აკოლალ) 1) შეკრება, ამორჩევა. 2) 

დაწყობა, იხ. ბიკი-ბოკოლალ 

ჲილ'ა II ზმნს. 1) ძალიან, ძლიერად. 2) 

სწრაფად 

ჲილ'ალ„- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ჲილ'აბალ„ ლ)  1) გამაგრება. 2) გახმობა 

(გახმება) 

ჲილ'აყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბილ'აბაყალ // ჲილ'აბაყალ) 1) 

მიმაგრება. 2) გამაგრება 

ჲილ'აყოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ბილ'აბაყოლალ // ჲილ'აბაყოლალ) 1) 

დამაგრება. 2) ხელის მოჭერა 

ჲილ'აყოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -

ს, -ა, მრ. ბილ'აბაყოლლალ // 

ჲილ'აბაყოლლალ) დამაგრებინება 

ჲილ'  // ჲლ'აჲო II, IV 1) ძლიერი, მაგარი. 2) 

გადატ. მტკიცე, ამტანი 

ჲილ' ლ„ი II, IV 1) სიმაგრე. 2) სიმტკიცე, 

გამძლეობა 

ჲილ'ქ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი, მრ. 

ჲილ'ბაქალ)გაპარვა 

ჲილ'-ჴათთაგილ-ალ II (ილ'-ჴათთაგოლ-

ალ I, მრ. ბილ'-ჴათთაბაგუ ალალ) ხშირად 

შეხტომა 

ჲილ'-ჴათთ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბილ'-ჴათთაბ ლ) შეხტომა 

ჲილ'-ჴათთ ლ„ი II შეხტომა 

ჲიჲაგილ-ალ II (იჲაგოლალ I, ბიჲაგულალ 

III, მრ. ბიჲაბაგულალ) დატირებინება, 

ატირებინება 

ჲიჲათიკ-ალ II (იჲათოკალ I, ბიჲათუკალ 

III, - ო, -ცა, -ა, მრ. ბიჲაბათუკალ // 

ბიჲაბათუ აკალ) ატირებინება 

ჲიჲათიკილლ-ალ II (იჲათოკილლალ I, 

ბიჲათუკილლალ III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიჲაბათუ აკილლალ) ატირებინებინება 

ჲიჲ-ალ IV (ჲ -ჲო, ჲ -ს, ჲი-ჰ, მრ. ჲიჲ-აჰ-

ალ) მოსვლა, მოსწრება 

ჲიჲაჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბიჲაბაჲლ„ალ) ტირილის (გლოვის) შეძლება 

ჲიჲატ ალას მჟავე, საფუარიანი 

ჲიჲატ ას IV (-ლი) საფუარი 

ჲიჲ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიჲაბ ლ) ტირილი, გლოვა 

ჲიჲ ლ„ი II ტირილი, გლოვა 

ჲიჟე III ზოოლ.  დეკეული 

ჲიჟელაგი II (იჟელაგი I, ერგ. - ა, მრ. 

ბიჟელაბაგი ა)  გამარჯვებული 

ჲიჟელ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბი აჟელალ // ი აჟელალ)  1) 

გამარჯვებინება. 2) მოგებინება 

ჲიჟელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბი აჟელლალ // ი აჟელლალ) 1) 

გამარჯვებინება. 2) მოგებინებინება 

ჲიჟეჲლ„-ალ (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბიჟეჲბალ„ალ) გამარჯვება შეუძლია 

ჲიჟეჲოლ„ი II, IV 1) გამარჯვება. 2) მოგება 

ჲიჟეჲწ-ალ II (Ø- I, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბიჟეჲბაწალ) კვეხნა, თავის ქება 

ჲიჟეყო II, IV (Ø- I, ბ- III) 1) მეტი ნაწილი. 2) 

ზმნს.  მეტწილად 

ჲიჟეყოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბი აჟეყოლალ // ი აჟეყოლალ) 1) 

მომატება, გაბევრება. 2) გაუარესება 

(ჯანმრთელობისა) 

ჲიჟეყოლდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიჟაყოლდაბ ლ // იჟაყოლდაბ ლ)  

მომატება ხოლმე 

ჲიჟეყოლლოლ„ი II (Ø- I, ბ- III) 1) მომატება. 

2) გაუარესება (ჯანმრთელობისა) 

ჲიჟეყოს II, IV მეტი ნაწილი, ნახევარზე მეტი; 

იხ. ჲიჟეყო 
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ჲის IV (-ლი, -ლა) ანატ. 1) ხახა. 2) ყელი 

ჲის-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, ჲიშე- ო, ჲიშე-შ, 

ჲიშე, მრ. ბი ასალ // ი ასალ)  დამტვრევა, 

დამსხვრევა, გატეხა (გატყდება) 

ჲიქ IV (-ლი, -ლა) ქონი 

ჲიღა ზმნს. ღრმად 

ჲიღა-ჲუკ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ჲიღა-ჲუ აკალ) დაკაპიწება, აკეცვა 

(აიკეცება) 

ჲიღა-ჲუკილლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -

ს, -ა, მრ. ჲიღა-ჲუ აკილლალ) 

დაკაპიწებინება 

ჲიღა-ჲუკიჲოლ„ი IV დაკაპიწება, აკეცვა 

ჲიღა-ჲუკლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲიღა-ჲუ აკლალ) დაკაპიწება, აკეცვა 

(აიკეცავს) 

ჲიღლა IV (-ლი, -ა) ბარკალი, ბარძაყი 

ჲიყ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. 

ბიჲაყალ // ჲი აყალ) ცოდნა, ცნობა 

ჲიყ-ალ2 IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲი აყალ) დამწიფება, შემოსვლა 

ჲიყელ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ.  ბიჲაყელალ // ჲი აყელალ) 1) გაგება. 2) 

შეტყობინება 

ჲიყელდაგი II (Ø- I, ერგ. - ა, მრ. 

ბიყალდაბაგი ა) მეწვრილმანე 

ჲიყელდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიყელდაბ ლ)  1) ხშირად გაგება 

(შეტყობინება). 2) დაწვრილმანება 

ჲიყელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო,      -

ს, -ა, მრ.  ბიჲაყელლალ // ჲი აყელლალ) 

გაგებინება, შეტყობინებინება 

ჲიყენაზუ // ჲიყესზუ ზმნს. აშკარად, 

მკვეთრად 

ჲიყეჲოლ„ი II ცოდნა 

ჲიყეჲუღ-ალ IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო) 

ცუდად (არასრულად) ცოდნა 

ჲიშელ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბი აშელალ // ჲი აშელალ) გატეხა, 

მოტეხა, მტვრევა, ლეწვა 

ჲიშელდაგი II (Ø- I, ბ- III, ერგ. - ა, მრ. 

ბიშელდაბაგი ა) ნაწყენი, ანჩხლი ადამიანი 

ჲიშელდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბიშელდაბაგულალ // 

ბიშელდაბაგუ ალალ) წაჩხუბებინება 

ჲიშელდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიშელდაბ ლ) ხშირად წაჩხუბება, წყენა 

ხოლმე 

ჲიშელდ ლ„ი II დაუბრება, ნაწყენობა 

ჲიშელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბი აშელლალ // ჲი აშელლალ) 

მოტეხინება, დამტვრევინება 

ჲისბოხა შორისდ. ქცი! ეცი! 

ჲიტ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბი ატალ // ჲი ატალ) 1) გაყოფა. 2) 

დარიგება, განაწილება 

ჲიტაყ-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲი ატაყალ) გაყოფის (განაწილების) ნდომა 

ჲიტდაგი II (- ა, მრ. ბიტდაბაგი ა) 

გამყოფი, გამანაწილებელი 

ჲიტდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიტდაბ ლ) 1) ხშირად გაყოფა. 2) ხშირად 

დარიგება 

ჲიტდ ლ„ი II 1) გაყოფა. 2) განაწილება 

ჲიტილდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიტილდაბ ლ) ხშირად შეკეთება 

(გარემონტება) 

ჲიტილლ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბი ატილლალ // ი ატილლალ) 1) 

გაყოფინება. 2) განაწილებინება 

ჲიტილლ-ალ2 II, IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ი ატილლალ) შეკეთებინება 

ჲიტილლოლ„ი IV 1) შეკეთება. 2) დაკოდვა 

ჲიტლ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲი ატლალ) შეკეთება 

ჲიტ-ჲენლ„-ალ II, IV (ბიტ-მელ„ალ III, -ე, -

ო, -შ, -ე, მრ. ჲიტ-ჲენ ალ„ალ) 1) 

მოსწორება, გათანაბრება (გაუთანაბრდება). 2) 

გადატ. მოშორება, მოცილება (მოსცილდება) 

ჲიტ-ჲენლ„ელ-ალ II, IV (ბიტ-მელ„ელალ  

III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. ჲიტ-ჲენ ალ„ელალ) 1) 

მოსწორება (მოასწორებს). 2) გადატ. მოშორება 

(მოაშორებს) 

ჲიტ-ჲენლ„ელლ-ალ II, IV (ბიტ-

მელ„ელლალ  III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. ჲიტ-

ჲენ ალ„ელლალ) 1) მოსწორებინება. 2) 

მოშორებინება 

ჲიტ ა1 IV ზმნს. სახელო 
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ჲიტ ა2 ზმნს. წვერზე, კენწეროზე 

ჲიტ -ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ა, 

მრ. ბი ატ ალ // ი ატ ალ) 1) სროლა, 

ტყორცნა. 2) სროლა (თოფისა) 

ჲიტ -ალ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ა, 

მრ. ბი ატ ალ // ი ატ ალ) ჩაკვლა, მოკვლა 

(დროისა) 

ჲიტ აყ-ალ1 IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲიტ აბაყალ)  დამთავრება 

ჲიტ აყ-ალ2 IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲიტ აბაყალ) 1) ტყორცნის (სროლის) ნდომა. 

2) მოკვლის ნდომა 

ჲიტ აყოლ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲიტ აბაყოლალ) დასრულება, დამთავრება 

ჲიტ აყოლლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲიტ აბაყოლლალ) დამთავრებინება, 

დასრულებინება 

ჲიტ აყ ლ„ი IV დამთავრება 

ჲიტ ეთიჴ-ალ II  (იტ ეთოჴალ I, 

ბიტ ეთუჴალ III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

იტ ეთუ აჴალ) დაწყება 

ჲიტ ე-ჲატ ეჲო II საქმიანი, ენერგიული 

ჲიტ ე-ჲ ტ ეჲოლ„ი II მომზადება 

ჲიტ ეჲლ„-ალ II, IV (-ი, - ო, -ს, -Ø, მრ. 

ბიტ ეჲბალ„ალ // იტ ეჲბალ„ალ) 1) 

ტყორცნის (სროლის) შეძლება. 2) მოკვლა 

შეუძლია 

ჲიტ ეჲოლ„ი II, IV ტყორცნა, სროლა 

ჲიტ ელ- ლ1 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიტ ელაბ ლ // ჲიტ ელაბ ლ)  ხშირად 

ტყორცნა 

ჲიტ ელ- ლ2 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიტ ელაბ ლ // ჲიტ ელაბ ლ) ჩაკვლა ხოლმე 

(დროისა), მოსპობა (სიცოცხლისა) 

ჲიტ ელლ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო,   -

ს, -ა, მრ. ბი ატ ელლალ // ჲი ატ ელლალ) 

ტყორცნინება, სროლინება 

ჲიტ ელლ-ალ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბი ატ ელლალ // ჲი ატ ელლალ) 

ჩაკვლევინება ხოლმე (დროისა), მოსპობინება 

(სიცოცხლისა) 

ჲიშელ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბი აშელალ // ჲი აშელალ) გატეხა, 

მოტეხა, მტვრევა, ლეწვა 

ჲიშელდაგი II (Ø- I, ბ- III, ერგ. - ა, მრ. 

ბიშელდაბაგი ა) ნაწყენი, ანჩხლი ადამიანი 

ჲშელდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბიშელდაბაგულალ // 

ბიშელდაბაგუ ალალ) წაჩხუბებინება 

ჲიშელდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიშელდაბ ლ) ხშირად წაჩხუბება, წყენა 

ხოლმე 

ჲიშელდ ლ„ი II დაუბრება, ნაწყენობა 

ჲიშელლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბი აშელლალ // ჲი აშელლალ) 

მოტეხინება, დამტვრევინება 

ჲიშეჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲიშეჲბალ„ალ) მოტეხა (დამტვრევა, შეუძლია) 

ჲიშეჲოლ„ი II, IV მოტეხა, მსხვრევა, მტვრევა 

ჲიშე-ჲუკილდ- ლ (- ო, -ს, -ა) ხშირად წყენა 

ჲიჩელ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲი აჩელალ) 1) დარჩევა, გასუფთავება. 2) 

გამოშიგვნა; იხ. ბიჩელალ 

ჲიჩელ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიჩელაბ ლ) ხშირად დარჩევა (გასუფთავება) 

ჲიჩელლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲი აჩელლალ) დარჩევინება 

ჲიჩეჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲიჩეჲბალ„ალ) 1) დარჩევა (გაწმენდა) 

შეუძლია. 2) გამოშიგვნა შეუძლია 

ჲიჩეჲოლ„ი IV დარჩევა, გასუფთავება, 

გამოშიგვნა 

ჲიც-ალ IV (Ø- I, ბ- III, ჲიჩე- ო, ჲეჩე-შ, 

ჲიც-ა, მრ. ჲი აცალ) დარჩევა, გაწმენდა 

ჲიცალო IV (-ლი, - ა) ქერქი 

ჲიცნა IV (-ლი, -ა) ნართი (მატყლისა) 

ჲიც-ჲენხ-ალ II, IV (იც-ენხალ I, ბიც-მეხალ 

III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. ბიც-მე ახალ // ჲიც-

ჲენ ახალ) გაჭეჭყა, აზელა (აიზილება) 

ჲიც-ჲენხელ-ალ II, IV (იც-ენხელალ I, ბიც-

მეხელალ III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. ბიც-

მე ახელალ // ჲიც-ჲენ ახელალ) გაჭეჭყა, 

აზელა (აზელს) 

ჲიც-ჲენ-ხელლ-ალ II, IV (იც-ენხელლალ I, 

ბიც-მეხელლალ III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. ბიც-

მე ახელლალ // ჲიც-ჲენ ახელლალ) 

გაჭეჭყინება, აზელინება 

ჲიც-ჲენხეჲოლ„ი II, IV გაჭეჭყა, აზელა, 
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ათქვეფა 

ჲიხალაღა II, IV (Ø- I, ბ- III) ზმნს. 1) 

გასწვრივ, გაყოლებით. 2) დიდხანს 

ჲიხალო II, IV 1) გრძელი. 2) ხანგრძლივი 

ჲიხალოკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა,    -

ა, მრ. ბიხალობაკალ) 1) გაგრძელება, 

დაგრძელება. 2) განგრძობა 

ჲიხალოკილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, -

ო, -ს, -ა, მრ. იხალობაკილლალ) 

გაგრძელებინება 

ჲიხალოლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -

Ø, მრ. ბიხალობალ„ალ) 1) დაგრძელება, 

გახანგრძლივება. 2) ამაღლება (ამაღლდება) 

ჲიხალოლ„ი II, IV (Ø- I, ბ- III, ერგ. -ლა) 1) 

სიგრძე. 2) ხანგრძლივობა 

ჲიხთიჴ-ალ II (იხთოჴალ I, ბიხთუჴალ III, 

იხთუჴალ IV, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბიხთუ აჴალ // იხთუ აჴალ) ჩათბობა, 

ჩათბუნება 

ჲიხთიჴილლ-ალ II (იხთოჴილლალ I, 

ბიხთუჴილლალ III, იხთუჴილლალ IV, -

ო, -ცა, -Ø, მრ. ბიხთუ აჴილლალ)  

ჩათბობინება 

ჲიხთუჴიჲოლ„ი IV გათბობა, ჩათბობა 

ჲიხკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს //      -

ცა, -ა, მრ. ბიხბაკალ // ჲიხბაკალ) გათბობა, 

გაცხელება, გახურება (გაახურებს) 

ჲიხკილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბიხკილდაბ ლ) ხშირად გათბობა (გაცხელება) 

ჲიხკილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს 

// -ცა, -ა, მრ. ბიხბაკილლალ // 

ჲიხბაკილლალ) გათბობინება, 

გაცხელებინება 

ჲიხკიჲლ„-ალ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. იხბაკი ლ„ალ)  გათბობის (გაცხელების) 

შეძლება 

ჲიხლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს // -

ცა, -ი, მრ. ბიხბალ„ალ // ჲიხბალ„ალ) 

გათბობა, გაცხელება (გაცხელდება) 

ჲიხლ„ჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს 

// -ცა, -ი, მრ. ბიხბალ„ი ლ„ალ // 

ჲიხბალ„ი ლ„ალ) გათბობა (გაცხელება) 

შეუძლია 

ჲიხ-მიხხო II, IV თბილი 

ჲიხხალო II, IV (Ø- I, ბ- III, მრ. ბიხხალ  //  

ჲიხხალ ) 1) უგრძესი. 2) უხანგრძლივესი 

ჲიხხო II, IV 1) თბილი. 2) გადატ. 

კეთილმოსურნე, გულთბილი 

ჲიხხოლ„ი IV (-ლა) სითბო 

ჲიხხოლ„იჲო მოთბილო, ოდნავ თბილი 

ჲიჰ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲი აჰალ) ფუილი, აფუება, მოსვლა (ცომისა) 

ჲიჰილლ-ალ IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲი აჰილლალ)  აფუებინება 

ჲიჰლ-ალ IV(-ლო, -ცა, -ა, მრ. ჲი აჰლალ) 

აფუება (ააფუებს) 

ჲინზა IV (-ლი, -ა) ჭერი 

ჲინზ-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

მინ აზალ // ჲინ აზალ)  ძებნა 

ჲინზ-ალ2 IV (მ- III, ჲინჟე- ო, ჲინჟე-შ, ჲინზ-

ა, მრ. ჲინ აზალ)  თესვა 

ჲინზაყ-ალ1 II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲინზაბაყალ // მიზაბაყალ) მოძებნის 

ნდომა 

ჲინზაყ-ალ2 IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲინზაბაყალ)  თესვის ნდომა 

ჲინზდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

მოძებნინება 

ჲინზდ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მიზდაბ ლ) ძებნა ხოლმე 

ჲინზილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ აზილლალ // მი აზილლალ) 

მოძებნინება 

ჲინთელ-ალ IV (მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 1) 

გაფენა (თეთრეულისა). 2) გადატ. გავრცელება 

ჲინთელდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მითელდაბ ლ) ხშირად გაფენა (გაკიდება) 

ჲინთელდ ლ„ი II 1) გაფენა, დაკიდება. 2) 

გადატ. გავრცელება 

ჲინთელლ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲინ ათელლალ) გაფენინება, დაკიდებინება 

ჲინთელლოლ„ი IV გაფენინება 

ჲინთე-ჲენჲ-ალ IV (მითე-მე ალ III, -ე, - ო, 

-შ, -ა, მრ. ჲინთე-ჲეჲაჰალ) 1) გაფენა, დაფენა. 

2) გადატ. გავრცელება (გაავრცელებს) 

ჲინთე-ჲენტ -ალ IV (მითე-მეტ ალ III, -ე, -

ო, -შ, -ე, მრ. ჲინთე-ჲენჲატ ალ) 1) გაფენა, 

დაფენა. 2) გადატ. გავრცელება (გავრცელდება) 

ჲინლაჲლ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 
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მრ. მილაბაჲლალ) 1) გათრევინება. 2) 

გაწევინება 

ჲინლაჲუღ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, 

-ო, მრ. ჲინლაბაჲუ აღალ // 

მილაბაბუ აღალ) თრის (წევის) დასრულება 

ჲინლ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲინლაბ ლ // მილაბ ლ)   1) გათრა. 2) გაწევა, 

გაქაჩვა 

ჲინლ ლ„ი II, IV წევა 

ჲინლ'უწ-ალ // ჲინცუწ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, 

- ო, -ცა, -Ø, მრ. ჲინლ'უბაწალ // 

მილ'უბაწალ) 1) მიწებება, მიკვრა. 2) 

დაწებება, დაჭერა 

ჲინლ'უწილლ-ალ // ჲინცუწილლ-ალ II, IV 

(Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲინლ'უბაწილლალ // მილ'უბაწილლალ) 

დაწებებინება, გამოდებინება 

ჲინლ'უწლ-ალ // ჲინცუწლ-ალ II, IV (Ø- I, 

მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. ჲინლ'უბაწლალ // 

მილ'უბაწლალ) 1) დაწებება, მიკვრა. 2) 

წამოდება 

ჲინლ'უწიჲოლ„ი // ჲინცუწიჲოლ„ი II, IV 1) 

მიწებება, მიკვრა. 2) დაჭერა, დაკვრა 

ჲინჟელ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მიჟელაბ ლ) ხშირად თესვა 

ჲინჟელლ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ინ აჟელლალ) დათესვინება 

ჲინჟეჲლ„-ალ IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ინჟე ბალ„ალ) თესვის შეძლება 

ჲინს-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲინ ასალ // მი ასალ) 1) გაყიდვა, 

დარიგება. 2) გადატ. გაცემა (გაიცემა) 

ჲინსაყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲინსაბაყლ // მისაბაყალ) გაყიდვის 

ნდომა 

ჲინსოლაგი II (ინსოლაგი I, - ა, მრ. 

მისოლაბაგი ა) გამყიდველი 

ჲინსოლ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მისოლობ ლ) ხშირად გაყიდვა 

ჲინსოლ ლ„ი II ხშირად გაყიდვა 

ჲინსოლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ ასოლლალ // მი ასოლლალ) 

გაყიდვინება 

ჲინსოჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ჲინსოჲბალ„ალ // მისოჲბალ„ალ) 

გაყიდვა შეიძლება 

ჲინსოჲოლ„ი // ჲინს ლ„ი II, IV გაყიდვა, 

ყიდვა-გაყიდვა 

ჲინსო-ხ ჟ- ლ II, IV (მ- III, - , - ო, -შ, - , 

მრ. ჲინსო-ხ ჟ ლ) 1) ვაჭრობა (ივაჭრება). 

2) ვაჭრობა (ივაჭრებს) 

ჲინსო-ხ ჟ ლ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, - , მრ. 

მისო-ხ ჟ ლ ბ ლ) ხშირად ვაჭრობა 

ჲინტ გიწ-ალ II (ინტ გოწ-ალ I, მიტ გუწალ 

III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. მიტ გუ აწალ // 

ინტ გუ აწალ)  1) მოდება, მოკიდება. 2) 

მოხვევა 

ჲინც-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲინ აცალ // მი აცალ) 1) შეერთება, 

შეხვევა, ახვევა. 2) დახუჭვა. 3) გადატ. 

დამოკიდებულება 

ჲინცო IV (-ლი, -და) სახელური 

ჲინცო-ჲენჰელ-ალ IV (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲინცო-ჲენ აჰელალ) დახურვა-გაღება 

ჲინცოლ-ალ IV (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲინ აცოლალ) 1) დახუჭვა. 2) გადატ. ჩაძინება 

ჲინცოლ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მიცოლაბ ლ) ხშირად დახუჭვა 

ჲინცოლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ აცოლლალ // მი აცოლლალ) 

დახუჭვინება 

ჲინცოჲოლ„ი // ჲინც ლ„ი II, IV 1) შეერთება, 

შეხვევა. 2) დახუჭვა 

ჲინჴ-ალ1 IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ.  

ჲინ აჴალ // მი აჴალ)დაკეტვა, დახურვა 

ჲინჴ-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ.  ჲინ აჴალ) 1) პოვნა, აღმოჩენა. 2) 

მდებარეობა, არსებობა, ყოფნა. 3) მიღება. 4) 

დაკავება 

ჲინჴოლ-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲინ აჴოლალ // მი აჴოლალ) 1) პოვნა, 

აღმოჩენა (აღმოაჩენს). 2) მოპოვება, სწრაფვა 

ჲინჴოლ-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲინ აბაჴოლალ // მი აბაჴოლალ) 

დაკრძალვა, დასაფლავება 

ჲინჴოლდ- ლ1 II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მიჴოლდაბ ლ) ხშირად პოვნა, სწრაფვა 

ხოლმე 

ჲინჴოლდ- ლ2 II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 
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მი აჴოლდაბ ლ) დასაფლავება ხოლმე 

ჲინჴოლლ-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ აჴოლლალ // მი აჴოლლალ)  

პოვნინება 

ჲინჴოლლ-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ აჴოლლალ // მი აჴოლლალ) 

დასაფლავებინება 

ჲინჴო-ჲინჴ წო II, IV ზმნს. სადაც მოხვდება, 

ნებისმიერ ადგილას 

ჲინჴო-ჲანჴჴიჲო II, IV ყოველგვარი, 

ნებისმიერი 

ჲინჴოჲოლ„ი // ჲინჴ ლ„ი1 II, IV 1) პოვნა. 2) 

სწრაფვა 

ჲინჴოჲოლ„ი // ჲინჴ ლ„ი2 IV დაკეტვა, 

დახურვა 

ჲინ ალ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲინ აბალალ // მი აბალალ) დასველება, 

ჩასველება (ჩასველდება) 

ჲინ ალდ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲინ ალდაბ ლ // მი ალდაბ ლ)  

დასველება ხოლმე 

ჲინ - ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲინ აბ ლ // მი აბ ლ) დასველება 

(დაისველებს) 

ჲინ ნლ„ი II, IV ნესტიანობა, ტენიანობა 

ჲინ აჲლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲინ აბა ილლალ // მი აბა ილლალ) 

დასველებინება 

ჲინ აჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ჲინ აბაჲლ„ალ // მი აბაჲლ„ალ) 

დასველება (ჩასველება) შეიძლება 

ჲინ აჲო // ჲინ  სველი, ნოტიო, ნესტიანი 

ჲინ ილდ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

მი ილდაბ ლ) ხშირად ყლაპვა, ხშირად ჭამა 

ჲინ ილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. მი ა ილლალ) გადაყლაპვინება, 

შეჭმევინება 

ჲინ ლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲინ ა ლალ // მი ა ლალ)  1) 

გადაყლაპვა. 2) ჭამა 

ჲინ ო IV (-ლი, - ა) პირი (ცულისა), ფხა 

(მახვილისა) 

ჲინ -ქან ილლ-ალ II, IV IV (Ø- I, მ- III, -ი, -

ო, -ს, -ა, მრ. ჲინ -ქან ა ილლალ // მი -

ქან ა ილლალ) წახემსებინება 

ჲინ -ქან ილლოლ„ი II, IV წახემსებინება 

ჲინ -ქან ლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ჲინ -ქან ა ლალ // მი -ქან ა ლალ) 

წახემსება, ზედაპირულად ჭამა, წასაუზმება 

ჲო -ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, - ა, 

მრ. ბო აჰალ // ჲო აჰალ)  1) ქმნა, წარმოება, 

გაკეთება. 2) გაჩენა 

ჲოგიჲაწ-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბოგიბ წალ // ჲოგიბ წალ) 1) ხშირად 

ხტუნვა. 2) ხშირად ჯირითობა. 3) ხშირად 

ფრენა 

ჲოგიჲაწილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, 

-ს, -ა, მრ. ბოგიბ წილლალ // 

ჲოგიბ წილლალ) ხშირად ხტუნავებინება, 

გაჯირითებინება ხოლმე 

ჲოგიწ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბოგიბაწალ // ჲოგიბაწალ) 1) ხტომა. 2) 

ჯირითობა. 3) ფრენა 

ჲოგიწლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბოგიბაწლალ // ჲოგიბაწლალ) 1) 

გადახტუნება. 2) რბენინება, გაჯირითებინება 

ჲოდის: ჲოდის ჲაჴალ II მოსწრება 

ჲოდოჲსა IV (-ა) ერთგვარი შალის წინდები 

ჲოკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბო აკალ // ჲო აკალ)1) აღება. 2) 

მათხოვრობა. 3) მოწვევა, დაპატიჟება. 4) 

ლოცვა, შელოცვა 

ჲოკაყ-ალ II, IV (Ø- I, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბო აკაყალ) 1) თხოვნის ნდომა. 2) მოწვევის 

ნდომა 

ჲოკდაგი II (ოკდაგი I, ერგ. - ა, მრ. 

ბოკდაბაგი ა) მათხოვარი 

ჲოკდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

თხოვნინება 

ჲოკდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოკდაბ ლ)  1) აღება ხოლმე. 2) ხშირად 

მათხოვრობა. 3) მოწვევა ხოლმე. 4) ხშირად 

შელოცვა 

ჲოკდ ლ„ი II 1) მათხოვრობა. 2) შელოცვა 

ჲოკოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბო აკოლალ // ჲო აკოლალ) 1) 

შეგროვება. 2) მოკრეფა, მოგროვება 

ჲოკოლდაგი II (Ø- I, - ა, მრ. 

ბოკოლდაბაგი ა) შემკრები, დამლაგებელი 

ჲოკოლდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 
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ბოკოლდაბ ლ) შეგროვება (მოკრეფა) ხოლმე 

ჲოკოლდ ლ„ი II 1) შეგროვება, დალაგება. 2) 

მოგროვება 

ჲოკოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო აკოლლალ // ჲო აკოლლალ) 

შეგროვებინება, მოგროვებინება 

ჲოლ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲო ალალ) 1) დაფქვა. 2) გადატ. მიყრა-მოყრა 

ჲოლდ- ლ II (ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოლდაბ ლ) ხშირად დაფქვა 

ჲოლილლ-ალ IV (ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲო ალილლალ) დაფქვევინება; იხ. 

ლოლდაბაღალ (ტლად.) 

ჲოლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბო ალ„ალ // ჲო ალ„ალ) 1) გაყრა, 

განშორება, დაცილება. 2) დამთავრება. 3) 

გათავისუფლება. 4) გადატ. სიკვდილი 

ჲოლ„აყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბოლ„აბაყალ) 1) წასვლის ნდომა. 2) გაყრის 

(განშორების) წადილი 

ჲოლ„ო II შორისდ. გაეთრიე! მოუსვი! მოწყდი! 

ჲოლ„ოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბო ალ„ოლალ // ჲო ალ„ოლალ) 1) 

მოხდა, მოხსნა. 2) გაყრა, განშორება. 3) 

დასრულება, დამთავრება. 4) გათავისუფლება 

(გაათავისუფლებს) 

ჲოლ„ოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო ალ„ოლლალ // ჲო ალ„ოლლალ)  

მოხსნევინება, განშორებინება 

ჲოლ„ოჲლ„-ალ II (Ø- I, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბოლ„ოჲბალ„ალ) 1) გაყრა შეიძლება. 2) 

დამთავრება შეიძლება 

ჲოლ„ ლ„ი II, IV გაყრა, განშორება, 

დამთავრება, გათავისუფლება 

ჲო -ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბო აჰალ // ჲო აჰალ) 1) კეთება, ქმნა. 2) 

გაჩენა 

ჲო ალ-ნის-ალ თქმა-ქნა (ზედმიწ. ქმნა-თქმა) 

ჲო აყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო)  

გაკეთების (ქმნის) ნდომა 

ჲო აყ ლ„ი II, IV გაკეთების წადილი 

ჲოჲლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბო აჰილლალ // ჲო აჰილლალ)  

გაკეთებინება 

ჲოჲლ„-ალ II (-ი, - ო, -ს, -ო) კეთება 

შეიძლება 

ჲორჭამი 1) III (-ლა) სალამი. 2) შორისდ. II 

დილა მშვიდობისა (ქალებს მიმართავენ); იხ. 

ორჭამი, რორჭამი 

ჲოტ  IV (-ლი, -ლა) იდაყვი (სიგრძის საზომი) 

ჲოქჩ-ალ II, IV (-ი, - ო, -შ, -ა, მრ. 

ბო აქჩალ // ჲო აქჩალ) აღება, მიღება 

ჲოქჩაყ-ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ბო აქჩაყალ // ჲო აქჩაყალ) აღების ნდომა 

ჲოქჩი-გიჴლ-ალ II 1) აღებ-დაღება. 2) გადატ. 

გალანძღვა 

ჲოქჩილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოქჩილდაბ ლ // ჲოქჩილდაბ ლ) ხშირად 

აღება 

ჲოქჩილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო აქჩილლალ // ო აქჩილლალ) 

აღებინება 

ჲოქჩიჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -

Ø, მრ. ბო აქჩიჲლ„ალ // ო აქჩიჲლ„ალ) 

აღების (მიღების) ნდომა 

ჲოღ-ალ II IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბო აღალ // ჲო აღალ) 1) გამოკვება, ჭმევა. 2) 

ძოვება 

ჲოღაყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ბოღაბაყალ // ჲოღაბაყალ)  გამოკვების 

ნდომა 

ჲოღო IV (-ლი, -და // - ა) აღვირი 

ჲოღო-თიხ-ალ II (ოღო-თოხალ I, - ო, -ცა, 

-ა, მრ. ბოღო-თუხალ)   გამოკვება, შენახვა 

ჲოღოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო აღოლლალ // ო აღოლლალ) 

გამოკვებინება, ძოვებინება 

ჲოღოჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ო, 

მრ. ბოღოჲბალ„ალ // ჲოღოჲბალ„ალ) 

გამოკვების (ჭმევის) შეძლება 

ჲოღოჲოლ„ი // ჲოღ ლ„ი II 1) გამოკვება. 2) 

ძოვება 

ჲოც-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲო აცალ) ზელა (გაიზილება) 

ჲოცილდაგილ-ალ II (ოცილდაგოლალ I, 

ბოცილდაგულალ III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბოცილდაბაგულალ // 

ბოცილდაბაგუ ალალ, 

ოცილდაბაგულალ // 
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ოცილდაბაგულალ) ხშირად ზელა 

ჲოცილდაჲუღ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -

ს, -ო, მრ. ბოცილდაბაბუ აღალ // 

ოცილდაბა უ აღალ) 1) ზელის 

დამთავრება. 2) თელვის დასრულება 

ჲოცილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოცილდაბ ლ // ჲოცილდაბ ლ) ხშირად 

ზელა, თელვა ხოლმე 

ჲოცილდ ლ„ი II ზელა ხოლმე, თელვა ხოლმე 

ჲოცილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბო აცილლალ // ჲო აცილლალ) 

გაზელინება, გათელვინება 

ჲოცლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბო აცლალ // ო აცლალ) 1) ზელა. 2) 

თელვა. 3) გადატ. დამცირება 

ჲოწ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბო აწალ // ჲო აწალ) გაგდება, გაყრა 

ჲოწ-ალ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბო აწალ // ჲო აწალ) 1) გავსება, ავსება. 2) 

გაძღომა, დანაყრება (დანაყრდება) 

ჲოწ-ალ3 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲო აწალ) 1) გადახდა, განაღდება. 2) 

ანაზღაურება. 3) შურისძიება 

ჲოწდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოწდაბ ლ // ჲოწდაბ ლ) ხშირად გაგდება 

(გაყრა) 

ჲოწილლ-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო აწილლალ // ო აწილლალ) 

გავსებინება, გაძღებინება 

ჲოწილლ-ალ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბო აწილლალ // ო აწილლალ) 

გაგდებინება, გაყრევინება 

ჲოწიჲლ„-ალ1 II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბო აწოჲლ„ალ // ო აწოჲლ„ალ) 

გავსების შეძლება 

ჲოწიჲლ„-ალ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბო აწოჲლ„ალ // ო აწოჲლ„ალ) 

გაგდების შეძლება 

ჲოწლ-ალ II, IV (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბო აწლალ // ჲო აწლალ)  1) გავსება, 

ავსება. 2) გაძღება 

ჲოწლაყ-ალ II, IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲო აწლაყალ) გავსების (ავსების) ნდომა 

ჲოწ-ჲინჴ-ალ II (-ი, - ო, -ს, -ო, მრ. ჲოწ-

ჲინ აჴალ) გაგულუხვება 

ჲოწ-ჲინჴიჲოლ„ი II სიუხვე, გულუხვობა 

ჲოწოლ II, IV ზმნს. ვალად, სესხად 

ჲოწოლაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

გადახდევინება (-ანაზღაურებინება) 

ჲოწოლ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოწოლაბ ლ) გადახდა ხოლმე 

ჲოწოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბო აწოლლალ // ო აწოლლალ) 

გადახდევინება 

ჲოწოჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბო აწოჲლ„ალ // ჲო აწოჲლ„ალ) 

ჩაქრობის შეძლება 

ჲოხ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ბო ახალ // ჲო ახალ) 1) დაჭერა, დაკავება. 

2) დაკავება, დაპატიმრება. 3) დაყოვნება. 4) 

ჩასმა. 5) დაკავება (ადგილისა). 6) დაჭრა, 

ჩამოჭრა. 7) თევზაობა. 8) დამუშავება 

ჲოხაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბო ახაყალ // ო ახაყალ) დაჭერის 

ნდომა 

ჲოხილდ- ლ1 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოხილდაბ ლ) დაჭერა ხოლმე... (იხ. ჲოხალ) 

ჲოხილდ- ლ2 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოხილდაბ ლ) ენაბლუობა ხოლმე 

ჲოხილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბო ახილლალ // ო ახილლალ) 

დაჭერინება, დაპატიმრებინება  

ჲოხიჲოლ„ი II, IV დაჭერა, დაპატიმრება... (იხ. 

ჲოხალ) 

ჲოხო IV (-ლი, - ა) ჯაჭვი, მავთული 

ჲოხოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბო ახოლალ // ჲო ახოლალ) 

ჩამოკიდება, დაკიდება 

ჲოხოლდ- ლ II (Ø- I, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბოხოლდაბ ლ) ხშირად ჩამოკიდება 

ჲოხოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბო ახოლლალ // ჲო ახოლლალ) 

ჩამოკიდებინება 

ჲოხოჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბოხოჲბალ„ალ // ჲოხოჲბალ„ალ) დაჭერა 

(დაიჭირება) 

ჲოხოჲწ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბოხოჲბაწალ // ჲოხოჲბაწალ)  

ჩამოკიდება 
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ჲოხოჲწიჲოლ„ი II, IV კიდება, ჩამოკიდება 

ჲოხოჲწლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ბოხოჲბაწლალ // ოხოჲბაწლალ) 

ჩამოკიდებინება, დაკიდებინება 

ჲოხ-წოლ'-ალ II (Ø- I, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოხ-წო ალ'ალ) მიჩნევა, ჩათვლა, ჩაგდება, 

აღიარება 

ჲოხ-წოლ'ოლ-ალ II (Ø- I, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბოხ-წო ალ'ოლალ) 1) პატივისცემა, ცნობა, 

აღიარება. 2) გადატ. ხალხში გამოყვანა 

ჲოხ-წოლ'ოლლ-ალ II (Ø- I, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბოხ-წო ალ'ოლლალ) მიჩნევინება, 

აღიარებინება 

ჲოხ-წოლ' ლ„ი II პატივისცემა, აღიარება, 

ცნობა 

ჲოჰდაგი II (ოჰდაგი I, ბოჰდაგი III, ერგ. -

ა, მრ. ბოჰდაბაგი ა) მუშა 

ჲოჰდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) 

ამუშავებინება, განძრევინება 

ჲოჰდაჲლ„-ალ II (-ი, - ო, -ს, -Ø, მრ. 

ბოჰდაბაჲლ„ალ) მუშაობის შეძლება 

ჲოჰდაჲუღ-ალ II (-ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოჰდაბაბუ აღალ) მუშაობის დასრულება 

ჲოჰდაჲუღ ლ„ი II მუშაობის დამთავრება 

ჲოჰდ- ლ1 II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოჰდაბ ლ // ოჰდაბ ლ) მუშაობა, შრომა 

ჲოჰდ- ლ2 II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბოჰდაბ ლ // ოჰდაბ ლ) ხშირად ქმნა 

(გაკეთება), გაჩენა ხოლმე 

ჲოჰდ ლ„ი II (Ø- I, ბ- III, ერგ. -ლა, მრ. 

ბოჰდაბ ლ„ი) მუშაობა, შრომა 

ჲოჰდ ყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბოჰდაბ ყალ) მუშაობის წადილი 

ჲო -ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბო ა ალ // ჲო ა ალ) დაკარგვა, გაქრობა, 

გაუჩინარება 

ჲო აყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბო ა აყალ // ჲო ა აყალ) დაკარგვის 

ნდომა 

ჲო ილდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბო ილდაბ ლ) ხშირად დაკარგვა 

ჲო ილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბო ა ილლალ // ო ა ილლალ) 

დაკარგვინება 

ჲო ლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბო ა ლალ // ჲო ა ლალ) 1) დაკარგვა, 

გაქრობა. 2) დამალვა (მალავს) 

ჲო ოჲწ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბო ოჲბაწალ // ჲო ოჲბაწალ) ჩაშვება, 

ჩაძირვა, ჩაფლობა 

ჲო ოჲწილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, 

-ს, -ა, მრ. ბო ოჲბაწილლალ // 

ჲო ოჲბაწილლალ)  ჩაშვებინება, 

ჩაფლობინება 

ჲო ოჲწიჲოლ„ი II, IV ჩაშვება, ჩაფლობა, 

ჩაძირვა 

ჲო ოჲწლ-ალ III, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ბო ოჲბაწლალ // ჲო ოჲბაწლალ) 

ჩაყოფა, ჩაშვება 

ჲ ჲოლ„ი II ქმნა, გაკეთება, გაჩენა 

ჲონზ-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲონ აზალ) მოკრეფა, შეგროვება 

ჲონზდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲონზდაბაგულალ // მონზდაბაგუ ალალ) 

ხშირად მოკრეფინება (შეგროვებინება) 

ჲონზდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოზდაბ ლ // ჲონზდაბ ლ)ხშირად 

შეგროვება (მოკრეფა) 

ჲონზილლ-ალ IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲონ აზილლალ // მო აზილლალ) 

მოკრეფინება, მოგროვებინება 

ჲონს-ალ1 IV (მ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲონ ასალ // მო ასალ)  1) გზის მოჭრა, 

შეჩერება. 2) დაგუბება 

ჲონს-ალ2 IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲონ ასალ) დაშლა, დანგრევა 

ჲონს-ალ3 IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲონ ასალ // მო ასალ) მოგროვება, დაწყობა 

(ერთად) 

ჲონსაყ-ალ1 IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲონ ასაბყალ) გზის მოჭრის (შეჩერების) 

ნდომა 

ჲონსაყ-ალ2 IV (მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲონ ასაბყალ) მოგროვების ნდომა 

ჲონსილდ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲონსილდაბ ლ // მოსილდაბ ლ) 

ხშირად შეჩერება, დაგუბება ხოლმე 

ჲონსილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 
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-ა, მრ. ჲონ ასილლალ // მო ასილლალ) 

შეჩერებინება, გზის მოჭრევინება 

ჲონსოლ- ლ1 II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოსოლაბ ლ) ხშირად მოგროვება 

ჲონსოლ- ლ2 II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოსოლაბ ლ) გაჩერება ხოლმე 

ჲონსოლ ლ„ი II შეგროვება, დაწყობა (ერთად) 

ჲონსოლლ-ალ1 IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲონ ასოლლალ // მო ასოლლალ) 

შეგროვებინება 

ჲონსოლლ-ალ2 IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲონ ასოლლალ // მო ასოლლალ) 

დაშლევინება, დანგრევინება 

ჲონსოჲლ„-ალ1 II (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. მოსოლაბალ„ალ // ჲონსოჲბალ„ალ)  

შეჩერების შეძლება 

ჲონსოჲლ„-ალ2 II (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. მოსოლაბალ„ალ // ჲონსოჲბალ„ალ) 

დაწყობის (მოგროვების) შეძლება 

ჲონსოჴან I, II (-ლი, -ლა) კალატოზი 

ჲონს ლ„ი II, IV დანგრევა, დაბნევა 

ჲონტ-ალ1 II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მო ატალ) 1) მოტყუება. 2) პირობის დარღვევა 

ჲონტ-ალ2 IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

მო ატალ) წვეთა, წვეთწვეთად დენა 

ჲონტაყ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოტაბაყალ) მოტყუების ნდომა 

ჲონტილდ-ალ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მო ატილდაბალ) ხშირად ჩაწვეთებინება 

ჲონტილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. მო ატილლალ) 1) ჩაწვეთება. 2) 

გადატ. მოკვლა, გათავება 

ჲონტოჲლ„-ალ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. მოტოჲბალ„ალ) მოტყუება შეიძლება 

ჲონტოლაგი II (Ø- I, მ- III, ერგ. - ა, მრ. 

მოტოლაბაგი ა) მატყუარა, ცრუპენტელა 

ჲონტოლაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

მოტყუებინება 

ჲონტოლ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოტოლაბ ლ)  მოტყუება ხოლმე 

ჲონტოლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ონ ატოლლალ // მო ატოლლალ) 

მოტყუებინება 

ჲონტო-ქატ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. მოტო-ქ ტალ) მოტყუება, თვალის ახვევა  

ჲონტო-ქატოლლ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, 

-ს, -ა, მრ. მოტო-ქ ტოლლალ)  

მოტყუებინება 

ჲონტ ლ„ი II ტყუილი 

ჲონტ ოლ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

მო ატ ოლალ)  გაბდღვნა, წეწვა, პუტვა 

ჲონტ ოლ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მოტ ოლაბ ლ) ხშირად ბდღვნა, ხშირად 

პუტვა 

ჲონყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო/-ა, 

მრ. ჲონ აყალ // მო აყალ) 1) გამოსვლა. 2) 

ტარება, მართვა. 3) ჩამოსვლა. 4) ცოლის 

შერთვა 

ჲონყაყ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

მო აბაყალ) თანწაყვანის სურვილი 

ჲონყე ეშ 1) მოუმწიფებელი. 2) უხეირო, 

ბუნდოვანი 

ჲონყო-თიჴ-ალ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. მოყო-თუ აჴალ) 1) მიწვდენა. 2) 

მოსწრება (მოასწრებს) 

ჲონყო-თიჴილლ-ალ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -

ა, მრ. ჲონყო-თუ აჴილლალ // მოყო-

თუ აჴილლალ) მიწვდენინება, მოსწრებინება 

ჲონყო-თიჴიჲოლ„ი II 1) მიწვდენა შეიძლება. 

2) გადატ. მოსმენა შეიძლება 

ჲონყოლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲონ აყოლალ // მო აყოლალ) 1) 

მიყვანა, მიტანა. 2) გაგზავნა. 3) მიყენება 

ჲონყოჲო // ჲონყ  II 1) მოსული. 2) მკვეთრი, 

ნათელი. 3) დამწიფებული (ტლად.) 

ჲონყოჲოლ„ი // ჲონყ ლ„ი II, IV 1) გამოსვლა. 

2) ტარება. 3) ჩამოსვლა 

ჲონყოჲჴ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ჲონყოჲბაჴალ // მოყოჲბაჴალ) 1) 

მიწვდომა, შეხება. 2) დაწევა 

ჲონყოჲჴილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, 

-ს, -ა, მრ. ჲონყოჲბაჴილლალ // 

მოყოჲბაჴილლალ)  1) მიწვდენინება. 2) 

დაწევინება. 3) გადატ. შურისძიებინება 

ჲონყოჲჴლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ჲონყოჲბაჴლალ // მოყოჲბაჴლალ) 1) 

მიწვდენა. 2) დაწევა. 3) შურისძიება (შურს 

იძიებს) 

ჲ ნთ  IV (-ბ ) ცომი 
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ჲ ნ შ- ლ (- ო, -ჩ , -Ø) დენა, წვეთა, 

გამოდენა 

ჲ ნ შილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) დენინება, 

წვეთინება 

ჲ ნ შლ- ლ (-ლო, -ცა, -ა) დინება, გასვლა, 

ჩასვლა (წყლისა) 

ჲ ნ შიჲოლ„ი დენა, წვეთა, ჟონვა 

ჲ ნტ- ლ IV (მ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ჲ ნ ტ ლ) თხრა (თხრის) 

ჲ ნტ ყ-ალ IV (მ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ჲ ნ ტ ყ ლ) თხრის ნდომა 

ჲ ნტ  IV (-ლი, - ) ნიში 

ჲ ნტ ლ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -შ, - , მრ. 

ჲ ნტ ლ ბ ლ) თხრის შეძლება 

ჲ ნტ ლ ლ„ი II ხშირად თხრა 

ჲ ნტ ლლ- ლ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 
ნ ატ ლლ ლ) ამოთხრევინება 

ჲ ნტ ჲლ„-ალ IV (მ- III, - ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

ჲ ნ ტ ჲლ„ალ)   თხრა (ითხრება) 

ჲ ნტ ლ„ი II თხრა, ამოთხრა 

ჲ ნშ ჲწ-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲ ნშ ჲბაწალ)  რღვევა, გახევა, გარღვევა 

(გაირღვევა) 

ჲ ნშ ჲწილლ-ალ IV (მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲ ნშ ჲბაწილლალ) გარღვევინება 

ჲ ნშ ჲწიჲოლ„ი IV რღვევა, დარღვევა 

ჲ ნშოჲწლ-ალ IV (მ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲ ნშოჲბაწლალ) რღვევა, გარღვევა 

(გაარღვევს) 

ჲ ლ'- ლ II, IV (- ო, -ჩ , - , მრ. ჲ ლ' ლ) 

შეხვევა, შეფუთვა, აკეცვა; იხ. ბ ლ' ლ 

ჲ ლ'დ გი II ( ლ'დ გი I, ერგ. - ა, მრ. 

ბ ლ'დ ბიგი ა)  მწეველი (ქალი) 

ჲ ლ'დ- ლ II (- ო, -შ, - , მრ. ჲ ლ'დ ლ) 

ხშირად მოწევა 

ჲ ლ'ილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბ ლ'ილლალ)  შეხვევინება, 

შეფუთვინება 

ჲ ლ'-ჲ ლ'- ლ IV (- ო, -ჩ , -Ø) მრავალჯერ 

შეხვევა, გადახვევა 

ჲ რღ ლიტ აქო III (-ლი, - ა) ჩიხოლი 

ჲ რღ ნ III (-ლი, -ლა) საბანი 

ჲ ტ ტ  ზმნს. ცოტა, ცოტა-ცოტა 

ჲ ტ ტ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , მრ. ტ ტ ბ კ ლ)  

შემცირება, დაცოტავება 

ჲ ტ ტ კილლ-ალ (- ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲ ტ ტ ბ კილლალ) შემცირებინება, 

დაცოტავებინება 

ჲ ტ ტ ლილ ზმნს. ცოტა ხანს, მცირე ხნით 

ჲ ტ ტ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

ჲ ტ ტ ბ ლ„ ლ)  დაცოტავება, შემცირება 

(შემცირდება); იხ. დ ღლ„ ლ 

ჲ ტ ტ შ მცირე, უმნიშვნელო 

ჲ ტ ტ შშ ჟ  ზმნს. სულ მცირე, კიდევ 

ცოცოტა; იხ. ჲ ტ ტ  

ჲ ტ ტ ჟ  ზმნს. სულ ცოტა, კიდევ ცოტა, სულ 

ოდნავ 

ჲ ღინ IV (-ა) რისვი 

ჲ ღ-ჲ კ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - , - , -შ, -

, მრ. ბ ღ-ბ კ ლ // ჲ ღ-ჲ კ ლ) 1) 

მოღუნვა, მოხრა. 2) დაჭმუჭნა, დანაოჭება 

(დანაოჭდება). 3) გადატ. მოკუზვა 

ჲ ღ-ჲ კ ლდ- ლ II (Ø- I, - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ღ-ბ კ ლდ ბ ლ) 1) ხშირად მოღუნვა. 2) 

ხშირად მოკუზვა 

ჲ ღ-ჲ კ ლლ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, -

ო, -ს, -ა, მრ. ბ ღ-ბ კ ლლ ლ // ჲ ღ-

ჲ კ ლლ ლ) მოღუნვინება, მოკუზვინება 

ჲ ღ-ჲ კ ჲო // ჲ ღ-ჲ კ  II, IV 1) 

დანაოჭებული. 2) დაჭმუჭნული. 3) მოკუზული 

ჲ ღ-ჲ კ ჲოლ„ი // ჲ ღ-ჲ კ ლ„ი II, IV 

მოღუნვა, მოკუზვა, დანაოჭება 

ჲ შ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , 

მრ. ბ შ ლ // ჲ შ ლ) 1) გასუქება. 2) 

გასქელება (გასქელდება) 

ჲ შ ლ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლ , -ჩ , - , 

მრ. ბ შ ლ ლ // ჲ შ ლ ლ)  გასუქება 

(გაასუქებს) 

ჲ შ ლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

, მრ. ბ შ ლლალ // ჲ შ ლლალ) 

გასუქებინება 

ჲ შ ჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბ შ ჲლ„ალ //  ჲ შ ჲლ„ალ) 

გასქელების (გასუქების) შეძლება 

ჲ შ ჲო // ჲ შ  II, IV გასუქებული, სქელი 

ჲ შ ლი II, IV სიმსუქნე, გასქელება 

ჲ ჩ- ლ II IV (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ჩ ლ // ჲ ჩ ლ) 1) წასვლა. 2) გაქცევა 

ჲ ჩ ყ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 
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ბ ჩ ყ ლ // ჲ ჩ ყ ლ) წასვლის ნდომა 

ჲ ჩ ლ გი II (Ø- I, ბ- III, ერგ. - ა, მრ. 

ბ ჩ ლ ბ გი ა // ჩ ლ ბ გი ა) 

გაქცეული, ლტოლვილი, რბოლია 

ჲ ჩ ლ გილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბ ჩ ლ ბაგუ ალალ) ხშირად გაქცევინება 

ჲ ჩ ლდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - , -შ, - , მრ. 

ბ ჩ ლდ ბ ლ) ხშირად წასვლა (გაქცევა) 

ჲ ჩ ლ ლ„ი II 1) წასვლა. 2) გაქცევა 

ჲ ჩ ჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

ბ ჩ ჲლ„ალ // ჲ ჩ ჲლ„ალ) წასვლა 

(გაქცევა) შეიძლება 

ჲ ჭ კ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ჩ , - , მრ. 

ბ ჭ ბ კ ლ // ჲ ჭ ბ კ ლ) 1) დაცლა, 

გამოცლა. 2) გათავისუფლება. 3) ჩამოტვირთვა. 

4) გადატ. დაცარიელება, გაქურდვა 

(გაქურდავს) 

ჲ ჭ კდ- ლ II (Ø- I, - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ჭ კდ ბ ლ) 1) ხშირად დაცლა. 2) ხშირად 

გათავისუფლება. 3) ხშირად ჩამოტვირთვა 

ჲ ჭ კიჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ც , -

Ø, მრ. ბ ჭ ბ კიჲლ„ალ // ჲ ჭ ბ კიჲლ„ალ) 

დაცლის (გათავისუფლების) ნდომა 

ჲ ჭ კიჲოლ„ი II, IV 1) დაცარიელება. 2) 

გათავისუფლება. 3) ჩამოტვირთვა. 4) 

გაცარიელება, გაქურდვა 

ჲ ჭ ლ„- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ჩ , -Ø, 

მრ. ბ ჭ ბ ლ„ ლ // ჲ ჭ ბ ლ„ ლ) 1) დაცლა. 

2) დაცარიელება. 3) ჩამოტვირთვა 

(ჩამოიტვირთება) 

ჲ ჭჭ  II, IV 1) ცარიელი. 2) დაცლილი, 

თავისუფალი 

ჲ ხ- ლ IV (ბ- III, - ო, -ჩ , - , მრ. 

ბ ხ ლ)  წყლის აღება (აიღებს) 

ჲ ხ ყ- ლ IV (ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ჲ ხ ყ ლ) წყლის აღების ნდომა 

ჲ ხდ- ლ II (ბ- III, - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ხდ ბ ლ) წყლის აღება ხოლმე (წყაროდან) 

ჲ ხილლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲ ხილლალ) წყლის აღებინება 

ჲ ხიჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲ ხიჲლ„ალ) წყლის აღება (ვედროთი) 

(აიღება) 

ჲ ხიჲოლ„ი IV ვედროთი წყლის აღება 

ჲ ხიჭ III (-ა, განს. მრ. -ა, მრ. -ლა) ნამგალი 

ჲ ხ შ IV (-ბ ) ნართი, შალის ძაფები 

ჲ ტ  ზმნს. ცოტაოდენი 

ჲუ შორისდ. ჰეი 

ჲუთო-ჲოკ-ალ II (უთო-ოკალ I, ბუთო-

ბოკალ III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. ბუთო-

ბო აკალ) ქცევა, მოქცევა 

ჲუთო-ჲოკოლლ-ალ II (უთო-ოკოლლალ I, 

ბუთო-ბო აკოლლალ III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბუთო-ბო აკალ მოქცევინება 

ჲუკ-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲუ აკალ) ტეხა, მტვრევა 

ჲუკდ- ლ IV (ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲუ აკდ ლ) ხშირად გატეხა (მტვრევა) 

ჲუკილდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუკილდაბ ლ) ხშირად გატეხა, დატეხა 

ხოლმე 

ჲუკილლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲუ აკილლალ) გატეხინება, დატეხინება 

ჲუკიჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲუ აკიჲლ„ალ)  მოტეხის შეძლება 

ჲუკიჲოლ„ი IV მოტეხა, დამტვრევა 

ჲუკლ-ალ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲუ აკლალ) გატეხა, დამტვრევა 

ჲუსაჰ IV (-ლი // -ბა, -ბა) 1) ფიცარი (ჭერისა). 

2) სახაზავი 

ჲუტ-ალ1 IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუ ატალ // ჲუ ატალ) 1) ამოძრობა, 

დაძრობა, გლეჯა. 2) მოხსნა, მოგროვება, 

დალაგება 

ჲუტ-ალ2 II, IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუ ატალ // ჲუ ატალ) წოლა, დაწოლა, 

დაძინება 

ჲუტახო II (უტახო I, ერგ. -ლი, მრ. 

ბუტახო ა)  მძინარა, ძილისგუდა 

ჲუტიჲლ„-ალ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბუ ატიჲბალ„ალ)  დაწოლის შეძლება 

იუტიჲოლ„ი II, IV წოლა 

ჲუტ-ჲ ღი -ალ II (- ო, -ცა, -Ø, მრ. ბუტ-

ბ ღბ ალ) მოსვენება, დასვენება, დროს 

გატარება 

ჲუტ-ჲ ღი იჲოლ„ი II დასვენება, დროს 

გატარება 

უქ-ალ IV (- ო, -ცა, -Ø, მრ. უ აქალ)  

გახაზვა (ნაჭრისა) (გაიხაზება) 
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უქილ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბუ აქილალ // უ აქილალ) დაწვენა, 

დაძინება 

ჲუქილდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუ აქილდაბ ლ) ხშირად დაწვენინება 

ჲუქილლ-ალ1 II (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. უ აქილლალ)  გახაზვინება 

ჲუქილლ-ალ2 II (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბუ აქილლალ) დაწვენინება 

ჲუქილლოლ„ი II, IV დაწვენა, დაძინება 

ჲუქლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. ჲუ აქლალ) 

გახაზვა (გახაზავს) 

ჲუღ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბუ აღალ // ჲუ აღალ) სიკვდილი, 

გარდაცვალება 

ჲუღაყ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ბუ აღაყალ // ჲუ აღაყალ) სიკვდილის 

ნდომა 

ჲუღოლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ბუ აღოლალ // ჲუ აღოლალ) 1) 

მოკვლა, დახოცვა. 2) გაფუჭება 

ჲუღოლდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუ აღოლდაბ ლ) ხშირად მოკვლა 

(გაფუჭება) 

ჲუღოლლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. ბუ აღოლლალ // ჲუ აღოლლალ)  

მოკვლევინება (გაფუჭებინება) 

ჲუღო-ჲაჴნა II ზმნს. კეთილგანწყობით, 

კარგად (ზედმიწ. მოკვდა რა – გაცოცხლდა რა) 

ჲუღ ლ„ი II, IV 1) სიკვდილი. 2) გაფუჭება 

ჲუყაღ ქ-ალ II (Ø- I, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბუყაღაბ ქალ) გაამპარტავნება, ქედმაღლობა 

ჲუყაღ ქიჲოლ„ი II ქედმაღლობა, 

გაამპარტავნება 

ჲუყიკ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუყიკაბ ლ) ჩივილი, წყენა 

ჲუყიკ ლ„ი II ჩივლება, წყენა 

ჲუყიკდ- ლ II (Ø- I, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბუყიკდაბ ლ) ხშირად ჩივილი, ხშირად წყენა 

ჲუყიკდ ლ„ი II ხშირად ჩივილი (წყენა) 

ჲუყკ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს / -ცა, -

ა, მრ. ბუყბაკალ // ჲუყბაკალ) 1) გაზრდა, 

აღზრდა. 2) გადიდება. 3) გაძლიერება. 4) 

გაგრძელება (გააგრძელებს) 

ჲუყკილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ბუყბაკილლალ // ჲუყბაკილლალ) 

გაზრდევინება, გადიდებინება, 

გაძლიერებინება 

ჲუყკიჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს / 

-ცა, -ა, მრ. ბუყბაკიჲლ„ალ // 

ჲუყბაკიჲლ„ალ) 1) გაზდა შეიძლება. 2) 

გადიდება შეიძლება. 3) გაძლიერება შეიძლება 

ჲუყლ„-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს / -

ცა, -ი / -Ø, მრ. ბუყბალ„ალ // ჲუყბალ„ალ) 1) 

გაზრდა. 2) გადიდება. 3) გაძლიერება. 4) 

გაგრძელება (გაგრძელდება) 

ჲუყო II, IV დიდი, უზარმაზარი, უფროსი 

ჲუყო-იტინო დიდიც და პატარაც (ზედმიწ. 

დიდ-პატარა) 

ჲუხა (ხაშ.) IV (-ლი) ერთგვარი ხმიადი 

ჲ -ჲუყო II 1) უდიდესი, დიდრონი (ზედმიწ. 

დიდ-დიდი). 2) უხუცესი, ყველაზე უფროსი 

ჲ ლ„ IV (-ბ ) წითელი კუნელი 

ჲ ჲლ„-ალ1 IV (-ი, - ო, -ს, -Ø) ღეჭვის 

შეძლება; იხ. ჲ ლ3 

ჲ ჲლ„-ალ2 IV (-ი, - ო, -ს, -Ø) მკა (ხელით); 

იხ. ჲ ლ3 

ჲ ჟ IV (-ლი // -ბა) ძახველი 

ჲ ტ - ლ IV (- ო, -ჩ , -Ø, მრ. ტ ლ) 1) 

გაგლეჯა. 2) დამთავრება (-სასწავლებლისა) 

ჲ ტ ილდ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბ ტ ილდაბ ლ // ჲ ტ ილდაბ ლ) 1) 

ხშირად გაგლეჯა. 2) ხშირად დამთავრება 

ჲ ტ ილლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲ ტ ილლალ) გაგლეჯინება, 

დამთავრებინება 

ჲ ტ იჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲ ტ იჲლ„ალ) 1) გაგლეჯა შეიძლება. 2) 

დამთავრება შეიძლება 

ჲ ტ იჲოლ„ი IV გაგლეჯა, დამთავრება 

(სასწავლებლისა) 

ჲ ტ ლ- ლ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, - , მრ. 

ჲ ტ ლ ლ) 1) გაგლეჯა, მოწყვეტა, 

მოგლეჯა. 2) დამთავრება 

ჲ ტ -ჲ ტ - ლ IV (- ო, -ჩ , -Ø) 

სხვადასხვაგან მოწყდომა (მოცილება) 

ჲ - ლ1 IV (- , - ო, -შ, - ) მკა, მოკრეფა 

(ხელებით) 

ჲ - ლ2 IV (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 
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ბ ჰ ლ // ჲ ჰ ლ) დამარცხება, წაგება 

ჲ - ლ3 IV (Ø- I, - , -შ, - , მრ. ბ ჰ ლ) 

ღეჭვა, გლეჯა (კბილებით) 

ჲ ყ- ლ1 II (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ყ ლ) მკის ნდომა 

ჲ ყ- ლ2 II (Ø- I, ბ- III, - , - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ყ ლ) წაგების წადილი 

ჲ ერო II 1) ნამყ. წააგო. 2) უმცროსი, პატარა 

ჲ ლ- ლ II (Ø- I, ბ- III, -ლ , -ჩ , - , მრ. 

ბ ჰ ლ ლ // ჲ ჰ ლ ლ) გამარჯვება, 

მოგება 

ჲ ლლ-ალ II (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ბ აჰ ლლალ // აჰ ლლალ)  

გამარჯვებინება, მოგებინება 

ჲ ჲოლ„ი II დამარცხება, წაგება 

ჲ რღ  IV (-ლა) 1) ალური, სვლა. 2) 

თოხარიკი, იორღა 

ჲ რღ ლ ჴ ნ III (-ლი, -ლა) თოხარიკი, 

იორღა 

ჲ რღ -შ გ  III (-ლი, - ა) იორღა 

ჲ შ- ლ IV 1) ჩამოვარდნა, ცვენა. 2) დაბნევა, 

დაშლა 

ჲ შილდაგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

ჩამოგდებინება (დაბნევინება) 

ჲ შილდაჲუღ-ალ II (-ო, - ო, -ს, -ო) 

ბერტყვის (ჩამოკრეფის) დამთავრება 

(ფოთლების და მისთ.) 

ჲ შილდ- ლ IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბ შილდაბ ლ) 1) ხშირად დაბერტყვა. 2) 

ხშირად ტყორცნა 

ჲ შილლ-ალ IV (ბ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲ შილლალ) ჩამობერტყვინება 

ჲ შლ- ლ IV (ბ- III, -ლო, -ცა, - , მრ. 

ბ შლ ლ) 1) დაბერტყვა. 2) გადატ. 

ტყორცნა, სროლა. 3) გადატ. ლანძღვა, ტუქსვა 

ჲ ჩ ხ- ლ II (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -ე, მრ. 

ბ ჩ ბ ხ ლ // ჲ ჩ ბ ხ ლ) დაძინება, 

ჩათვლემა 

ჲ ჩ ხეგილ-ალ II (-ლო, -ცა, -ა) დაძინება, 

ნანას თქმა 

ჲ ჩ ხეჲლ„- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ბ ჩ ბ ხეჲლ„ ლ // ჲ ჩ ბ ხეჲლ„ ლ) 

დაძინება შეიძლება (ბავშვისა) 

ჲ ჩ ხეჲოლ„ი II, IV დაძინება (ბავშვისა), 

ნანას თქმა 

ჲ ჩ ხიჲწ-ალ II (Ø- I, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ბ ჩ ბ ხიჲწალ) თვლემა 

ჲ ჭ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, - ო, -ჩ , - , მრ. 

ჲ ჭ ლ // ბ ჭ ლ) 1) ჭრა, გაჭრა. 2) ჩეხვა, 

დაპობა 

ჲ ჭაყ-ალ IV (ბ- III, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) ჭრის 

ნდომა. 2) დაპობის ნდომა 

ჲ ჭდ გილ-ალ II ხშირად გაჭრევინება 

(დაპობინება) 

ჲ ჭდ ნ  // ჲ დდ ნ  IV (-ლი, მრ.  ჲ ჭდ ნ  

// ჲ დდ ნ ) მაკრატელი, საპარსველი; იხ. 

დუქარი (ტლად.) 

ჲ ჭდ- ლ II (Ø- I, -ე, - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ჭდ ბ ყ ლ) 1) ხშირად ჭრა. 2) ხშირად ჩეხვა 

(დაპობა) 

ჲ ჭდ ყ- ლ II (Ø- I, ბ- III, - ო, -შ, - , მრ. 

ბ ჭდ ბ ლ) 1) გაჭრის ნდომა. 2) დაპობის 

ნდომა. 3) ძუძუს მოსხლეტა (მოშორება) 

ჲ ჭილლ-ალ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ი, - ო, -ს, -

ა, მრ. ბ ჭილლალ) გაჭრევინება, 

დაპობინება 

ჲ ჭილლოლ„ი II მოცილება, მოსხლეტა 

(ძუძუდან) 

ჲ ჭიჲლ„-ალ IV (ბ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲ ჭიჲბ ლ„ალ) 1) ჭრა. 2) ჩეხვა, დაპობა 

ჲ ჭლ- ლ II (Ø- I, -ლო, -ცა, - , მრ.  

ჲ ჭლ ლ) მოცილება (ძუძუდან) 

ჲ ჭ-ჲ ღ- ლ II, IV (Ø- I, ბ- III, -ე, - ო, -შ, -

ე, მრ.  ბ ჭ-ბ ღ ლ // ჲ ჭ-ჲ ღ ლ) გარჩევა, 

დანახვა 

ჲ ჭ-ჲ ღელ-ალ II, IV (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲ ჭ-ჲ ღელალ) გარჩევინება, დანახვება 

ჲ ჭ-ჲ ღელლ-ალ II, (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ბ ჭ-ბ ღელლალ) გარჩევინება, 

დანახვებინება 

ჲ ჭ-ჲ ღეჲოლ„ი II, IV გარჩევა, დანახვა 

ჲუნზ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აზალ // მუ აზალ) ტრიალი, 

ბრუნვა 

ჲუნზაყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აზაყალ // მუ აზაყალ) ტრიალის 

(ბრუნვის) ნდომა 

ჲუნზოლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -ა, 

მრ. ჲუნ აზოლალ // მუ აზოლალ) 

დატრიალება, დაბრუნება (დააბრუნებს) 
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ჲუნზოლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, -ლო, -

ს, -ა, მრ. ჲუნ აზოლლალ // 

მუ აზოლლალ) დატრიალებინება, 

დაბრუნებინება 

ჲუნზოჲლ„-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -Ø, მრ. 

ჲუნ აბაზოჲლ„ალ) ტრიალი (ბრუნვა) 

შეიძლება 

ჲუნზოჲოლ„ი II ჲუნზ ლ„ი II, IV ტრიალი, 

ბრუნვა 

ჲ ნლ„- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

ჲ ნ ლ„ ლ // მ ლ„ ლ)  გამოშრობა 

ჲ ნლ„ილდ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მ ლ„ილდაბ ლ) ხშირად გამშრალება 

(გაწმენდა) 

ჲ ნლ„ილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -

ს, -ა, მრ. მ ლ„ილლალ) გამშრალებინება 

ჲ ნლ„ილლოლ„ი II, IV გამშრალება 

ჲ ნლ„იჲლ„-ალ IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ნ ლ„იჲლ„ალ) გამშრალების შეძლება 

ჲ ნლ„ლ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, - , 

მრ. ჲ ნ ლ„ლ ლ // მ ლ„ლ ლ) 1) 

გამშრალება. 2) გადატ. გაგზავნა 

ჲუნც-ალ1 IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, მრ. 

ჲუნ აცალ) 1) დნობა. 2) გახსნა, გალხობა 

(გალხვება) 

ჲუნც-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აცალ // მუ აცალ) მოპარვა, 

მოტაცება 

ჲუნც-ალ3 II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აცალ // მუ აცალ) დამალვა, 

შენახვა 

ჲუნცაყ-ალ1 IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აცაყალ) დნობის ნდომა 

ჲუნცაყ-ალ2 IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აცაყალ // მუ აცაყალ) მოპარვის 

(მოტაცების) ნდომა 

ჲუნცაყ-ალ3 IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ო, 

მრ. ჲუნ აცაყალ // მუ აცაყალ) დამალვის 

ნდომა 

ჲუნცოლაგი II (Ø- I, მ- III, ერგ. - ა, მრ. 

მუცოლაბაგი ა) ქურდი 

ჲუნცოლაგილ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, -

ა, მრ. მუცოლაბაგულალ // 

მუცოლაბაგუ ალალ) ხშირად მოპარვინება 

ჲუნცოლ-ალ IV (მ- III, - ო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲუნ აცოლალ) 1) გადნობა. 2) გახსნა (გახსნის) 

ჲუნცოლ- ლ1 IV (Ø- I, მ- III, -ლო, -ს, -ა, მრ. 

მუცოლაბ ლ) 1) ხშირად მოპარვა. 2) შენახვა, 

დამალვა ხოლმე 

ჲუნცოლ- ლ2 II (Ø- I, მ- III, -ლო, -ს, -ა, მრ. 

მუცოლაბ ლ) ხშირად დამალვა 

ჲუნცოლ ლ„ი II ქურდობა, ძარცვა 

ჲუნცოლლ-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲუნ აცოლლალ // მუ აცოლლალ) 

გადნობინება, გახსნევინება 

ჲუნცოლლ-ალ2 II (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. მუ აცოლლალ) მოპარვინება, 

მოტაცებინება 

ჲუნცოჲლ„-ალ1 II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -

Ø, მრ. ჲუნცოჲბალ„ალ // მუცოჲბალ„ალ) 

გადნობის ნდომა 

ჲუნცოჲლ„-ალ2 II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -

Ø, მრ. ჲუნცოჲბალ„ალ // მუცოჲბალ„ალ) 

ქურდობის (მოპარვის) წადილი 

ჲუნცოჲლ„-ალ3 II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -

Ø, მრ. ჲუნცოჲბალ„ალ // მუცოჲბალ„ალ) 

დამალვის ნდომა 

ჲუნცო-ჲონკ-ალ II (უნცო-ჲონკ-ალ I, -ო, -

ო, -ს, -ო, მრ. მუცო-მო აკალ) 1) გადნობა. 

2) გადატ. გალევა, გაქრობა 

ჲუნცო-ჲონკ ლ„ი II დნობა 

ჲუნც ლ„ი1 IV 1) დნობა. 2) ლხობა. 3) გახსნა 

ჲუნც ლ„ი2 IV 1) მოპარვა. 2) მოტაცება 

ჲუნხ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჲუნ ახალ // მუ ახალ) დაკვლა 

ჲუნხაყ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲუნ აბახაყალ // მუ აბახაყალ) 

დაკვლის ნდომა 

ჲუნხოლლ-ალ II (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲუნ ახოლლალ // მუ ახოლლალ) 

დაკვლევინება 

ჲუნხოლ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, მრ. 

მუხოლაბ ლ) ხშირად დაკვლა 

ჲუნხოჲლ„-ალ II (Ø- I, მ- III, -ო, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲუნ ახო ლ„ალ // მუ ახო ლ„ალ) 

დაკვლის შეძლება 

ჲუნხ ლ„ი II დაკვლა 

ჲ ნყ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - , - ო, -შ, - , 
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მრ. ჲ ნ ყ ლ // მ ყ ლ) მოღუნვა, 

გამრუდება (გამრუდდება) 

ჲ ნყ ლ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, -ლ , -ჩ , - , 

მრ. ჲ ნ ყ ლ ლ // მ ყ ლ ლ) მოღუნვა 

(მოღუნავს) 

ჲ ნყ ლდ- ლ II, IV (Ø- I, - ო, -შ, - , მრ. 

მ ყ ლდ ბ ლ) მოღუნვა ხოლმე 

ჲ ნყ ლლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ნ ყ ლლალ // მ ყ ლლალ) 

მოღუნვინება 

ჲ ნყ -ჲ ნყ- ლ II, IV მოწყობა, მოღუნვა-

გასწორება 

ჲ ნყ ჲლ„- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , -Ø, 

მრ. ჲ ნყ ჲბ ლ„ ლ // მ ნყ ჲბ ლ„ ლ) 

მოღუნვა (გამრუდება) შეიძლება 

ჲ ნყ ჲო // ჲ ნყ  მოკუზული, მოხრილი 

ჲ ნყ ჲოლ„ი // ჲ ნყ ლ„ი II, IV მოკუზვა, 

მოხრა, მოღუნვა 

ჲ ნყ ჲჭ- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , -Ø, მრ. 
ნყ ჲბ ჭ ლ // მ ყ ჲბ ჭ ლ) 1) მოღუნვა. 2) 

გაწევა, გაწელვა (გაიწელება) 

ჲ ნყ ჲჭლ- ლ II (Ø- I, მ- III, -ლო, -ცა, - , 

მრ. ჲ ნყ ჲბ ჭლ ლ // ნყ ჲბ ჭლ ლ) 1) 

მოღუნვა. 2) გაწევა, გაწელვა (გაწელავს) 

ჲ ნყ ჲჭილლ-ალ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ს, -ა, 

მრ. ჲ ნყ ჲბ ჭილლალ) მოღუნვინება, 

გაწევინება 

ჲ ნყ ჲჭიჲოლ„ი II 1) მოღუნვა. 2) გაწელვა. 3) 

გადატ. კუჭში გასვლა 

ჲ ნხ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - , - ო, -შ, - , 

მრ. ჲ ნ ხ ლ // მ ხ ლ) ასვლა შეიძლება, 

ადგომა შეიძლება. 2) რაღაცისთვის წასვლა. 3) 

გამოსვლა, გამოძრომა. 4) მოწყობა 

ჲ ნხ ლ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III,  -ლ , -ჩ , - , 

მრ. ჲ ნ ხ ლ ლ // მ ხ ლ ლ) 

გამოყვანინება, აყენებინება 

ჲ ნხ ლ„- ლ II (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

მ ხ ბ ლ„ ლ) დაწყება 

ჲ ნხო-ჲ ნხ- ლ II (-ე, - ო, -შ, -ე, მრ. მ ხო-

მ ხ ლ) მოქცევა, თავის დაჭერა 

ჲ ნხო-ჲ ნხეჲოლ„ი II მოქცევა, მანერა 

ჲ ნხ ჲოლ„ი // ჲ ნხ ლ„ი II, IV 1) აძრომა. 2) 

გამოძრომა. 3) მოწყობა 

ჲ ნხ ლ„ლ- ლ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჲ ნხ ბ ლ„ლ ლ) დაწყება 

ჲ ნჴ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , - , მრ. 

ჲ ნ ჴ ლ // მ ჴ ლ) ჭამა, კვება 

ჲ ნჴ ყ- ლ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ჩ , - , მრ. 

ჲ ნ ჴ ყ ლ // მ ჴ ყ ლ) ჭამის ნდომა 

ჲ ნჴდ გი II ( ნჴდ გი I, ერგ. - ა, მრ. 

მ ჴდ ბ გი ა)  გამომრჩენი, წამგლეჯი 

(ადამიანი) 

ჲ ნჴდ- ლ (Ø- I, მ- III, - ო, -შ, - , მრ. 

მ ჴდ ბ ლ) 1) ხშირად ჭამა. 2) გადატ. 

გამორჩენით ცხოვრება 

ჲ ნჴდ ლ„ი II ხშირად ჭამა 

ჲ ნჴილლ-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, -ი, - ო, -ს, 

-ა, მრ. ჲ ნ ჴილლალ // მ ჴილლალ) 

ჭმევინება 

ჲ ნჴიჲლ„-ალ II, IV (Ø- I, მ- III, - ო, -ცა, -Ø, 

მრ. ნ ჴიჲლ„ალ // მ ჴიჲლ„ალ) ჭამის 

შეძლება 

ჲ ნჴ-ხულ'- ლ IV (-ი, - ო, -ს, -ა) კვება, სმა-

ჭამა (ზედმიწ. ჭამა-სმა) 

ჲ ყო II, IV (Ø- I, მ- III) უზარმაზარი, 

დიდრონი 

 

ო 

 

ობორნი IV (- ა, - ა) ფეხისალაგი, ტუალეტი 

ოზორდირო (ტლად.) დაუკოდავი 

ოზოღნი IV (-ლა) ჯორი 

ოთახი IV (- ა, - ა) ოთახი 

ოთფუსკა IV (-ლი, -ა) შვებულება 

ოლ„ოლდაგოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) ხშირად 

გაცილებინება (განქორწინებინება) 

ოლ„ოლდ- ლ (- ო, -ს, -ა, მრ. 

ბო ალ„ოლდაბ ლ) გაცილება (გაყრა) ხოლმე 

ოლ'აკდაბა: ოლ'აკდაბა გუ ალ-ალ 

აღელვებინება, დაფიქრებინება 

ოლ'ოლაგი I ( ოლ'ოლაგი II, ერგ. - ა, მრ. 

ბოლ'ოლაბაგი ა)  მხვნელი 

ოლ'ოლაგოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბოლ'ოლაბაგუ ალალ)  ხშირად 

მოხვნევინება 

ოლ'ოლ- ლ I ( ოლ'ოლ ლ II, - ო, -ს, -ა, 

მრ.  ბოლ'ოლაბ ლ) ხშირად ხვნა 

ოლ'ოლ ლ„ი IV (-ლა) ხშირად ხვნა 

ომოჲ IV (-ლი, -ბა) ლოდი 
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ონო ა IV (-ლი, -ა) ზვავი 

ონოხ IV (-ბა, -ბა) სორო, გამოქვაბული 

ოჲდო III (-ა // -ლა, - ა) მარწყვი 

ოჲე (ტლად.) შორისდ. ჰეი (მამაკაცებს 

მიმართავენ) 

ოჟახი IV (- ა, - ა) ოჯახი 

ოჟები (ჩანტლ.) IV (- ა, - ა)  სადავე 

ორბა IV (-ლი) სელის დაფქული თესლი 

ორდენ IV (-ლი, -ლა) ორდენი 

ოსი I, II (Ø- I, - II, - ა, - ალ) ოსი 

ოსიჲალ (-ლი) ოსები 

ოსიჲაჲ II (-ლი, -ლა) ოსი (ქალი) 

ოსიჲა  I (-ლი, -ლა) ოსი (კაცი) 

ოტკალ„იჲო კოხტა, მოხდენილი 

ოფ-ოფი III (-ლა, - ა)  ოფოფი 

ოქდაგოლ-ალ I (ოქდაგილალ II, -ლო, -ცა, 

-ა, მრ. ოქდაბაგუ ალალ) 1) აკვნესებინება. 2) 

გადატ. გაცივებინება 

ოქდ- ლ (- ო, -ს, -ა, მრ. ოქდაბ ლ) ხშირად 

კვნესა  

ოქდ ლ„ი IV კვნესა 

ოქდ ჲო -ალ II (ოქდ ო ალ I, -ო, - ო, -ს, -

ა, მრ. ოქდ ბო აჰლ)  უმოწყალოდ ცემა, 

კვნესამდე მიყვანა 

ოქლ'-ალ IV (-ო, - ო, -ს, -ა)  1) აკვნესება. 2) 

გადატ. გაჭინთვინება 

ოქლ'-აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ა) აკვნესების 

წადილი 

ოქლ'ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ოქბალ'ოლლალ) აკვნესებინება 

ოქლ'ოჲლ„-ალ (- ო, -ცა, -Ø) აკვნესება 

შეიძლება 

ოქლ' ლ„ი IV აკვნესება 

ოღონთ ნაწ. ოღონდ 

ოღო-თოხ-ალ I (- ო, -ცა, -ა, მრ. ბოღო-

თუხალ) ჭმევა, გამოკვება 

ოჩიტ ლა შორისდ. ფრთხილად! 

ოხილდაგი I (- ა, მრ. ბოხილდაბაგი ა) 

ენაბლუ, ენაბორძიკა 

ოჰ შორისდ. უი, უჰ 

ოჰო-ჰოჲ შორისდ. ოჰ-ჰო-ჰო, ოჰო-ჰოო 

 

ონ 

 

ონგ IV (-ი, -ა // -ლა) ცული 

ონგუხ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ. ონგუ ახალ) 

ცულისთვის მიმსგავსება, გაცულისნაირება 

ონგუხოჲო ცულისნაირი 

ონგუხოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ონგუ ახოლალ) ცულსავით გაკეთება 

ონზ IV (-ი) თოვლი 

ონზო IV (-ლი, - ა) თავი, რგოლი 

ონზ- ოდო IV (-ლი, - ა) თოვლ-წვიმა 

ონს III (-ი, -ო) ხარი 

ონსბა III (-ლი, -ა) ალპური საჭმელი 

მცენარის სახელი 

ონსი-ციმა IV (-ლი) კენკრა (ზედმიწ. ხარის 

შარდი) 

ონსოლაღაქო I, II (-ლი, - ა) ხარების 

მწყემსი 

ონსოჲინცო IV (-ლი, - ა) სადრუნჩე, საპირე 

ონსღად ს ვაჟკაცური, ხარული 

ონღ (ტლად.) IV (-ლი // -ლა) ქერი; იხ. ონხ 

ონყა დ  ზმნს. 1) ჩრდილში. 2) იხ. 

სამხრეთით 

ონყტ ა ზმნს. 1) ჩრდილში, ახოში. 2) ოყტლა 

ონც III (-ლი, -ლა) თამაშის სახელწოდება 

ონხ1 IV (-ა, -ა) მუცელი 

ონხ2 IV (-ლი // -ლა) ქერი 

ონხაწე I, II (-ლი, - ა) მსუნაგი, 

ღორმუცელა 

ონხლა-ჰატო III (-ლი) წბილა 

ონხ-ჲაკ-ო IV (-ი) გულ-მუცელი 

ონხო III (-ლი, - ა) 1) სიმსივნე. 2) კიბო 

ონხოწ-ალ (- ო, -ცა, -Ø) გაძღომა 

ონხოწილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) გაძღებინება 

ონხოწლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ონხა ო აწლალ) გაძღება 

ონ ონჲ III (-ლი, -ლა) ჭირვეულობა, 

ახირება, ხუშტური, ტირილი 

ონ ონ  ზმნს. მხარბეჭზე 

 
ნ 

 

ნყ ბუტ ო III (-ლი, - ა) ოთხკუთხედი 
ნყ ნ  ოთხი 
ნყ ნ ნ  ოთხივე 
ნყ ნ ჲ ლ'ეჲო მეოთხე 
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ნყ ნ ჲიგ ორმოცი 
ნყ ნ ჲიგნას მეორმოცე 
ნყ ნ შ მეოთხე 
ნყ ნ ჭიტ ოთხასი 
ნყ ნდ  ზმნს. ოთხმაგად, ოთხ ნაწილად 
ნყ ნლ'ის ოთხწლიანი 
ნყ ნხ ბ ლ ტ  ზმნს. ოთხით, ოთხზე 

 

 
 

დ ჲლ'  III (-ლი, - ) ერთგვარი გირცი 

(ჭადი ყველით) 

თ ნ -მიცი ნა; იხ. თი ალ3 

ლ ბ ახალგაზრდა 

ლ- ლ (-ლ , -ჩ , -Ø, მრ. ლ ლ) 

მყოფინება, ეყოფა 

ლ - ლლ  1) დიდი. 2) საკმარისი 

ლლ  ზმნს. ბევრი, საკმარისი 

ლლ ლ„ი IV (-ლა) საკმარისად არსებობა 

ლლ„იზი ჲაჴ-ალ II გაახალგაზრდავება 

(ახალგაზრდავდება) 

ლლ„იზი ჲო -ალ II გაახალგაზრდავება 

(აახალგაზრდავებს) 

ლლ„ილა  ზმნს. ახალგაზრდობაში 

ლ  თანდ. გამო, გულისთვის 

ლ ჴ ნ I (-ლი, -ლა) ვაჟკაცი, ახალგაზრდა 

ლ ჴ ნ ბ 1) ახალი, ახალგაზრდული. 2) 

ახალგაზრდა, ყმაწვილი 

ლ ჴ ნლ„ი IV (-ლა) ახალგაზრდობა, 

სიჯეილე 

ლტ  ზმნს. უცებ, მოულოდნელად 

ლჰ მ ველური 

ლჰ მ-ბ ბ  III (-ლი, - ) კვერი, 

შაფართხელი (უსაფუარო პური) 

ლ მ-ბალი (ტლად.) IV (-ლა) ალუბალი 

ლ„ IV (-ლი, -ლა) ჭაპანი, ღვედი 

ლ'დ გი I (- ა, მრ. ბ ლ'დ ბ გი ა)  

მწეველი 

ლ'დ გოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ბ ლ'დ ბ გულალ // ბ ლ'დ ბ გუ ალალ) 

ხშირად შეხვევინება 

მრ  III (-ლ ) ცხოვრება, ყოფა 

ჟ-  (-დი, -დ ) 1) შვილი. 2) ბავშვი, 

ყმაწვილი 

ჟ ტე II (-ლი, - ა) ქალაბიჭა 

რკენ III (-ლი, -ლა) შიშაქი 

რ- ტ ილლ-ალ IV (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. რ-

ტ ილლალ)  გადმოდენინება, 

გადმოღვრევინება 

რ- ტ ილლოლ„ი IV გადმოდენა, 

გადმოღვრა 

რ- ტ - ლ გადმოდენა, გადმოღვრა 

(გადმოიღვრება) 

რრ  III (-ლ , - ) ბორბალი, თვალი, 

საბურავი 

რჴი IV (-ლა, - ა) 1) საზღვარი. 2) გადატ. 

დასაშვები ზღუდე, ფარგალი 

რჴი-რაჴ IV (-ლი, -ლა) საზღვარი, გაყოფა 

(ზედმიწ. საზვარ-მხარე) 

ღ  III (-ლი, - ) ყამირი 

ხ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , მრ. ხ ბ კ ლ) 

დაუშნოება, დამახინჯება (დაამახინჯებს) 

ხ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ხ ბ კილლალ) დამახინჯებინება 

ხ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, მრ. ხ ბ ლ„ ლ) 

დაუშნოება, დამახინჯება (დამახინჯდება) 

ხხ  ცუდი, უშნო 

ხხ ლ„ი IV (-ლა) სიმახინჯე 

ჰბიყის: ჰბიყის ჲო ალ ჩქარა კეთება 

ჰდ გოლ-ალ I ხშირად დახველებინება 

ჰდ- ლ (- ო, -შ, - , მრ. ჰდ ბ ლ) ხველება 

ხოლმე 

ჰდ ლ„ი IV 1) დახველება. 2) ხველა 

ჰლ'- ლ (- , - , -შ, - , მრ. ჰბ ლ' ლ) 

ხველება 

ჰლ' ყ- ლ (- , - , -შ, - ) დახველების 

ნდომა 

ჰლ' ჲლ„- ლ (- ო, -ცა, -Ø) დახველების 

შეძლება 

ჰლ' ლ„ი IV დახველება 

დ- ლ (- ო, -შ, - , მრ. დ- ლ) ხშირად 

პირის ღებინება 

დ ლ„ი IV ხშირად ღებინება (რწყევა) 

ლ'- ლ (- , - , -შ, - ) პირის ღებინება 

ლ' ყ- ლ (- , - , -შ, - ) ღებინების ნდომა 

ლ' ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, - ) პირის 

ღებინებინება 

ლ' ჲლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø) ღებინება 

(ამოეღებინება) 

- ხხ  ყველაზე ცუდი, უმახინჯესი 
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პ 

 

პადოშ III (-ლი, -ლა) ლანჩა, ძირი 

(ფეხსაცმლისა) 

პალან (ჩანტლ.) IV (-ლი, -ლა) ვენახის ერთი 

მწკრივი, ერთი რიგი 

პალაშ III (-ლი // -ბა, -ლა) ლაბადა, 

მოსასხამი 

პალო (ხაშ.) (-ლი, - ა)  სოლი 

პალტო III (-ლი, - ა) პალტო 

პამპუხა I (-ლი, -ა) მოხუცი, ბებერი; იხ. იცი, 

ფოფოხ 

პანტა IV (-ლი, -ა) პანტა 

პაპიროს III (-ლი, -ლა) პაპიროსი 

პარკი III (- ი, - ა) პარკხვევია; იხ. უტ 

(ტლად.) 

პ პ დ- ლ (- ო, -შ, - , მრ. პ პ დ ბ ლ) 

ხშირად ლაყბობა; იხ. პ რლ' ლ 

პ პ ლ  1) მელოტი. 2) ტიტველი, შიშველი 

პ პ ლ კ- ლ (- ო, -ჩ , - , მრ. 

პ პ ლ ბ კ ლ) 1) გამელოტება. 2) გაშიშვლება 

(გააშიშვლებს) 

პ პ ლ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

პ პ ლ ბ კილლალ) 1) გამელოტებინება. 2) 

გაშიშვლებინება 

პ პ ლ ლ„- ლ (- ო, -ჩ , -Ø, მრ. 

პ პ ლ ბ ლ„ ლ) 1) გამელოტება. 2) გადატ. 

გაშიშვლება, გატიტვლება (გატიტვლდება) 

პ პი1 I, II (-ლა, - ა) 1) დაგლეჯილი 

(დახეული) ქურქი. 2) გადატ. მელოტი. 3) 

გადატ. ღატაკი (ადამიანი) 

პ პი2 IV (-ლა, - ა) ტყავის ბუნიკი 

თითისტარისთვის 

პ რდ გოლ-ალ I (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

პ რდ გუ ალალ) ხშირალ ლაყბობინება 

პ რდ- ლ (- ო, -შ, - , მრ. პ რდ ბ ლ)  

ხშირად ლაყბობა 

პ რლ'- ლ (- , - , -შ, - , მრ. პ რბ ლ' ლ) 

ლაყბობა, ყბედობა 

პ რპ რი I, II (- ა, - ა)  ყბედი 

პ ლე III (- ა, - ა)კატა 

პეპელა IV (-ლი, -ა) ექინოკოკი, პეპელი 

პერანკი (ჩანტლ.) IV (- ა, - ა) საცვალი 

(ქალისა) 

პერეზი IV (- ა) კანაფი, ხეზი 

პერო // ფერო III (-ლი, - ა)  პერო 

პეტლი // პეთლი IV (- ა, - ა) ანჯამა 

პერღოლი IV (- ა, - ა) რიყის მრგვალი ქვა 

(საბავშვო თამაშისთვის) 

პილპილ IV (-ლი) პილპილი 

პილპილლილ'ქო IV (-ლი, - ა) საპილპილე 

პიმპალა-პ პი (ტლად.) (-ლა, - არო) ღამურა 

პიპიტი III (- ა, - ა) ტკიპი 

პოროპკა III (-ლი, -ა) საცობი 

პ მპ ლ ყ I (-ლი, -ლა) სულელი, ჩერჩეტი 

 

ჟ 

 

ჟა III (-ლი, -ბო) 1) ღვინო. 2) ყურძნის წვენი 

ჟაგაჲ IV (-ლა, -ლა) ფაფარი 

ჟაგი IV (-ლა, -ლა // - ა) ჯაგი, ეკალბარდი 

ჟაგი-ორდო IV (-ლი, - ა) ჟოლო 

ჟალაბი III (- ა, - ა) ჯალაბი, ოჯახი; იხ. 

ჴიზან 

ჟალლაგუჟა (ტლად.) ზმნს. თავიდან, 

ახლიდან 

ჟამ IV (-ლი) ექო, ბანი 

ჟამა ათ III (-ი, -ლი // -ლა) თემი, ჯამაათი 

ჟამი1 III (-ლა, -ლა // - ა)  ჯამი 

ჟამი2 III (-ლა, - ა)  ქუდი 

ჟამღო III (ერგ. -ლი // ჟამღა, მრ. - ა) 

ღოლოს ნაირსახეობა 

ჟამღა ქო III (-ლი) ერთგვარი ღვეზელი, 

კვერი 

ჟანაზა III (-ლი, -ა) მიცვალებული, ცხედარი 

ჟანღი1 IV (-ლა) ჯანღი 

ჟანღი2 IV (-ლა) ჟანგი 

ჟაჲრან III (-ლი, -ლა) ჯეირანი 

ჟაპლ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო)  რწევა, რხევა, 

ლივლივი 

ჟაპლ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) რწევა, თქაფუნი, 

ლივლივი (ლივლივებს) 

ჟაპლ′ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა) რწევინება, 

ალივლივებინება 

ჟაპლ′ ლ„ი IV (-ლა) რწევა, ლივლივი, 

თქაფუნი 

ჟაჟალ′-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო) 1) მორთვა, 

გამოწყობა. 2) გამორჩევა 
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ჟაჟალ′ოლ-ალ (-ლო, -ცა, -ა) 1) 

მორთვევინება. 2) გამორჩევინება 

ჟაჟალ′ ლ„ი IV (-ლა) მორთვა, გამორჩევა 

ჟაჟახ III (-ლი, -ლა) წყალვარდნილი, ძლიერი 

ნაკადი 

ჟარნი IV (-ლა) ჟღარუნი, წკარუნი 

ჟაღალაბ გაფუჭებული, დაზიანებული 

ჟაღალ: ჟაღალ ჲაჴალ IV 1) გაფუჭება. 2) 

დაცემა, დანარცხება 

ჟაღალლ„ი IV (-ლა) გაფუჭება, დაზიანება 

ჟაჰანდამან III (-ლი) ჯოჯოხეთი 

ჟაჰდა IV (-ლი, -ა) ბრაზი, სიძულვილი, 

არაკეთილმოსურნეობა 

ჟაჰდალ„ი IV (-ლა) მტრობა, სიძულვილი 

ჟე ზმნს. ამჟამად, ახლა 

ჟებო III (-ლი) ტირიფის ციცა, მჭადა 

ჟეგუნ ზმნს. ჯერ, ჯერჯერობით, ჯერ კიდევ 

ჟე-დანდე ზმნს. ეს-ეს არის, ახლახან 

ჟელატ  ზმნს. აქამდე 

ჟელ′ბა ზმნს. წელს 

ჟელ′ბალა ზმნს. ამ წლიდან 

ჟენა ზმნს. 1) ახლაც. 2) კიდევ 

ჟეჲსა ზმნს. დღეს 

ჟეჲსას ზმნს. 1) დღევანდელი. 2) დღეს 

ჟეჲსა-ხისა ზმნს. ამ დღეებში (ზედმიწ. დღეს-

ხვალ) 

ჟეს 1) ამჟამინდელი. 2) ზმნს. ამჯერად 

ჟექ ლ„ო ზმნს. ახლავე; იხ. ჟე, ჟენა 

ჟექეთ III (-ლი) ჟაკეტი 

ჟექცალ ზმნს. აქამდე; იხ. ჟელატ  

ჟეღას დღევანდელივით 

ჟეჰ III (-ლი, -ლა) კვალი, ორნატი 

ჟე-ჰანყყა ზმნს. აქამდე, ჯერ კიდევ; იხ. ჟეგუნ 

ჟე-ჰონტ ო ზმნს. აი-აი, აგერ-აგერ 

ჟე-ჰ ჭბ ლ„ ზმნს. ეს-ეს არის; იხ. ჟე-დანდე 

ჟიბ-ჟიბ // ჟ -ჟიბ ყოველი, თითოეული 

ჟიგარ III (-ლი, -ლა) 1) ძალა, ენერგია. 2) 

ინიციატივა 

ჟიგარაბ 1) ენერგიული. 2) ინიციატივიანი 

ჟიგარლ„ი IV (-ლა) 1) ენერგიულობა. 2) 

ინიციატივიანობა 

ჟინ III (ლი, -ლა) ავსული 

ჟინს IV (-ლი, -ლა) ჯიში, სახეობა, სქესი 

ჟიქეჲოლ„ი IV ხარხარი 

ჟო IV (ლი, -ბო) 1) საგანი, ნივთი. 2) ცალი. 3) 

გადატ. ტიპი 

ჟ ჟ IV (-ლი, -ლ ) ჩირქი 

ჟ ჟხ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ი) დაჩირქება 

ჟ ჟხილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა)  

დაჩირქებინება 

ჟ ჟხიჲლ„-ალ (-ი, - ო, -ს, -Ø)   დაჩირქების 

დაწყება 

ჟ ჟხიჲოლ„ი IV დაჩირქება 

ჟურნალ IV (-ლი, -ლა) ჟურნალი 

ჟ  // ჟ ჟ  I, II თავად, თვითონ 

ჟ ბ ზი ჲო -ალ IV (-ო, - ო, -ს, -ა)   1) 

არევა. 2) მიმატება 

ჟ ლ // ჟ ლზუ ნაცვალ. თვითონ 

ჟ ზ III (-ლი, -ლა) ყურანის ერთი ოცდამეათე 

ნაწილი 

ჟ ჟ ბ 1) არასისხლისმიერი, უნათესაო. 2) 

დამოუკიდებელი, ცალკეული 

ჟ ჟკ- ლ (- ო, -ჩ , - , მრ. ჟ ჟბ კ ლ) 

გამოყოფა (გამოყოფს) 

ჟ ჟკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჟ ჟბაკილლალ)  გამოყოფინება 

ჟ ჟლ„- ლ (-ი, - ო, -ს, -ი, მრ. ჟ ჟბ ლ„ ლ) 

გამოყოფა (გამოეყოფა) 

ჟ რჟ ჰ III (-ლი, -ლა) ჯოჯოხეთი 

ჟ ტ ლ- ლ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. 

ჟ ტ ლ ლ) გასაქანის მიცემა (გასაქანი 

ეძლევა) 

ჟ ტ ლლ- ლ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჟ ტ ლლ ლ) გასაქანის მიცემინება 

ჟ ტ -ჟ ტ- ლ (-ე, - ო, -შ, -ე, მრ. ჟ ტ -

ჟ ტ ლ) ჭედვა, მიწოლა 

ჟ ტ -ჟ ტელ-ალ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. ჟ ტ -

ჟ ტელალ) ჭედვა (ჭედავს) 

ჟ ტ -ჟ ტელლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჟ ტ -ჟ ტელლალ) გაჭედვინება, 

შევიწროვებინება 

ჟ ტ -ჟ ტეჲოლ„ი IV ჭედვა, შევიწროება 

ჟ ღ IV (-უ // -ლი, -ლა) ფანჯარა 

ჟ ღლატ ქო IV (-ლი, - ა) ფარდა 

ჟ ღ-მ ჰ  IV (-ლი, - ) კარ-ფანჯარა (ზედმიწ. 

ფანჯარა-კარი) 

ჟ ჰ ტ ებრაული 

ჟ ჰ ტ ლ // ჟ ჰ ტლ  (-ლი // -ა) 
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ებრაელები 

ჟ ჰ ტ ჲ II (-ლი, -ლა) ებრაელი (ქალი) 

ჟ ჰ ტ  I (-ლი, -ლა) ებრაელი (კაცი) 

ჟ ჴ-ალ (- ო, -ჩ , -Ø, მრ. ჟ ჴალ) 

დაკვრის სწავლა, მიჩვევა 

ჟ ჴ ყ- ლ (-ო, - ო, -ს, -ო, მრ. ჟ ბ ჴ ყ ლ) 

დაკვრის მონდომება 

ჟ ჴილდ- ლ (- ო, -ს, -ა, მრ. ჟ ჴილდაბ ლ) 

დაკვრის სწავლა ხოლმე 

ჟ ჴილდ ლ„ი IV დაკვრის სწავლა, მიჩვევა 

ჟ ჴილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. 

ჟ ბ ჴილლალ) დაკვრის სწავლებინება, 

მიჩვევინება 

ჟ ჴლ- ლ (-ლო, -ცა, -ა, მრ. ჟ ჴლ ლ) 1) 

დაკვრის სწავლა, მიჩვევა. 2) მოშინაურება 

 

რ 

 

რაზილ„ი IV (-ლა, - ა) 1) თანხმობა. 2) 

სიხარული, მხიარულება 

რაზიჲაბ მხიარული, კმაყოფილი 

რაზი ჲაჴ-ალ II (- ო, -ცა, -Ø, მრ. რაზი 

ბ ჴალ) სიხარული, გახარება (გაუხარდება); იხ. 

რაზი-ქაზი ჲაჴალ 

რაზი ჲო -ალ II (-ო, - ო, -ს, -ა, მრ. რაზი 

ბო აჰალ) გახარება (გაახარებს); იხ. რაზი-

ქაზი ჲო ალ 

რაზი-ქაზიიაბ კმაყოფილი, მხიარული 

რაზი-ქაზი: რაზი-ქაზი ჲაჴალ (- ო, -ცა, -Ø, 

მრ. რაზი-ქაზი ბ ალ) გახარება 

(გაუხარდება) 

რაზი-ქაზი: რაზი-ქაზი ჲო ალ (-ო, - ო, -ს, 

-ა, მრ. რაზი-ქაზი ბო აჰალ) გახარება 

(გაახარებს) 

რათილ IV (-ლი, -ლა) გამონაცვალი, ძველი 

ტანსაცმელი 

რაკბაყილ III (-ლი, -ლა) წყენა, ბრაზი 

რაკღეჲ III (-ლი, -ლა) გართობა, თავშექცევა 

რალ„ად1 ზმნს. ბევრი 

რალ„ად2 III  (-ლი, -ბა) ზღვა 

რამკა IV (-ლი, -ა) ჩარჩო 

რატ  III (-ლი, -ლა) მიწა, ხმელეთი, ნიადაგი, 

ქვეყანა 

რატ ი ის IV (-ლი) ყველაფერი, რაც პირს 

მოგადგება, ყველა ავ-კარგი (ზედმიწ. მიწიდან) 

რა იცი არ ვიცი, შესაძლებელია 

რაღ III (-ლი, -ლა) 1) ომი, ბრძოლა. 2) ჩხუბი 

რაღუჴან I, II (-ლი, -ლა) 1) მეომარი, 

მებრძოლი. 2) გადატ. მოჩხუბარი; იხ. ეღახო, 

ეღოლა 

რაყი IV (-ლა, - ა) შიმშილი 

რაშოთ IV (-ლი, -ლა) ანგარიში 

რაჩ (ტლად.)IV (-ა, -ა // -ბო) მსხვილი თოკი, 

ბაგირი; იხ. საბალი 

რაწ-ალ (ხაშ.) (-რო, -ც, -ო) შორს ხედვა 

რაჭო III (-ლი, - ა) ჯაჭვი, ძეწკვი; იხ. რახას 

რახას III (-ლი, -ლა) ჯაჭვი, ძეწკვი; იხ. რაჭო 

რაჴ III (-ლი, -ლა) მხარე, მიმართულება 

რ - ლ (ხაშ.) (-ე, -რო, -ც, -ა) შეშუპება; იხ. 

ჲ ბ ლ 

რ ყ  IV (-ლი) ჭურჭელი; იხ. წარა  

რ ჰ თ III (-ლი, -ლა) დასვენება, სიმშვიდე, 

მყუდროება 

რ ჰ თაბ მშვიდი, მყუდრო 

რ ჰ ჲ IV (-ბა, -ბა) საკეტი, კლიტე 

რ ჰმ თ III (-ლი, -ლა) გულმოწყალეობა, 

ლმობიერება 

რ ჰმ თ ბ გულმოწყალე, ლმობიერი 

რ ჰმ  III (-ლი, - ა) გულმოწყალება, 

სიბრალული 

რ ლ III (-ლი, -ლა) 1) ნაპირი, კიდე, 

კიდური. 2) სანაპრო. 3) ბოლო, დასასრული 

რ ლლიტ ას 1) განაპირა. 2) უკიდურესი, 

კიდეგანი 

რეზემბა (ჩანტლ.) (-ა) კალოშები 

რეზენი IV (- ა, - ა) რეზინი 

რელ„არაბ მსგავსი; იხ. ჲენლ„ეჲო 

რელ„ენ III (-ლი) თანხვდენა, მსგავსება 

რეჲკა // რევკა IV (-ლი, -ა) ლარტყა 

რეს III (-ლი, -ლა) 1) შესააძლებლობა. 2) 

ქონება, საშუალება 

რეტენ (ტლად.) (-ლი, -ლა) ტანსაცმელი; იხ. 

ლ„იწო 

რეტ ა IV (-ლი, -ა) სიარული, სვლა 

რექედ IV (-ლი, -ლა) საქონელი 

რეყაზი ჲაჴ-ალ II, IV (- ო, -ცა, -Ø) 1) 

შეწყობა, მოხდომა. 2) შეთანხმება. 3) შერიგება. 

4) გამოცნობა, ცნობა (იცნობა) 

რეყაზი ჲო -ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, -ა) 1) 

შეწყობა, მოხდომა. 2) შეთანხმება. 3) შერიგება. 
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4) გამოცნობა (გამოიცნობს) 

რეყელ III (-ლი, -ლა) მშვიდობა, შერიგება, 

შეთანხმება 

რეყონ ზმნს. 1) შეთანხმებით. 2) თანახმად 

რეშენ IV (-ა, -ა) ჰილზი, მასრა 

რეც III (-ლი) ქება, დიდება 

რეწა1 (ხაშ.) III (-ლი, -რო) მოედანი 

რეწა2 (ხაშ.) III (-ლი, -რო) ოთხკუთხა 

ლამბაქი, სინი 

რეწარი III (- ა, - ა) ზეწარი 

რეჴენ III (-ლი, -ლა) ცხვრის ფარა 

რეჰელ III (-ლი) ნესტი, სისველე 

რიგარაბ სხვადასხვაგვარი, განსხვავებული 

რიგ ჲენტ -ალ II, IV მოწყობა, მოწესრიგება, 

მომართვა, საერთო ენის პოვნა 

რიკინ (ტლად.) III (-ა, -რო) სარკე; იხ. წიქა 

რიჲ-ალ (ხაშ.) (-ე, -რო, -ც, -ე) დაცემა, 

ჩამოშლა (კედლისა) 

რიტ ი IV (-ლა, - ა) წონა (250 გრ.) 

რიყი: რიყი ლ„ისალ ძალიან მონდომება 

(დაჭირვება) 

რიშ ათ III (-ლი, -ლა) მაღარიჩი, ქრთამი 

რიშ ათლ ც I, II (-ლი, -ლა) მექრთამე 

რიშშა (ტლად.) ზმნს. სწორად, პირდაპირ; იხ. 

ჲანყოჲწო, ბიტუნ 

რიცინ IV (-ლი, -ლა) ზომა, საზომი 

რიხილ IV (-ლი) დიზენტერია 

რიჰარაბ გამაბრაზებელი, გამანაწყენებელი 

რიჰზი ჲაჴ-ალ II 1) გაბრაზება, წყენა. 2) 

გაზიარება (ჭორისა), თანაგრძნობა 

რიჰზი ჲო -ალ II 1) გაბრაზება, წყენინება. 2) 

გაზიარება (ჭორისა), თანაგრძნობა 

(თანაუგრძნობს) 

რ -რი  შორისდ. ბეე, ბღავილისა და კიკინის 

ხმიანობა 

როტ ი IV (-ლა, - ა) სიყვარული, სიმპათია, 

ჟინი, გატაცება 

როტ ი-ტ ალ IV (-ლი) გულისთქმა (ზედმიწ. 

სიყვარულ-სიძულვილი) 

როში IV (-ლა, - ა)  ნაყარნუყარი, ნაგავი, 

ნარჩენი 

რ შ გიწ-ალ (ხაშ.) IV დარღვევა, გარღვევა; 

იხ. ჲ ნშ ლ 

როწო IV (-ლი) ტვინი (ზურგისა) 

როხარაბ მხიარული, ბედნიერი 

როხელ III (-ლი) სიხარული, სასიამოვნო 

ამბავი 

როხრიჭ (ტლად.) IV ნამგალი; იხ. ჲ ხიჭ 

როჰო III (-ლი, - ა) სირცხვილი, აუგი 

რო ილ IV (-ლა, -ლა) ნაჭერი (კარაქისა, 

ყველისა) 

რუზ III (-ლი, -ლა) ბუ 

რუთულლა (-ა) რუთულელები 

რუთულაჲ II (-ლი, -ლა) რუთულელი (ქალი) 

რუთულა  I (-ლი, -ლა) რუთულელი (კაცი) 

რულ'უ დოლა ზმნს. ძალიან ცოტა, მცირე 

რუ ერო IV  პატარა, ცოტა 

რუქაჲათქა IV (-ლი, -ა) კასტეტი 

რუყნალდა: რუყნალდა ჲიყლ შ ლ II 

მიდებ-მოდება;, ფუჭსიტყვაობა 

რუხსა III (-ლი, -ა) ნებართვის მიცემა, 

დათანხმება 

რუჴლის: რუჴლის ჰაკ კვლიავი 

რუჰუნაბ 1) მიჩვეული. 2) ჩვეული 

რუჰუნ ჲაჴ-ალ II, IV 1) მიჩვევა, დაჩვევა. 2) 

ათვისება, სწავლა 

რუჰუნ ჲო -ალ II, IV 1) დაჩვევა. 2) სწავლა 

(ასწავლის) 

რუჰუნლ„ი IV (-ლა) ჩვევა 

რ ჴ გ  (ტლად.) საჭმელი, საკვები 

რ ჰ III (-ლი, -ლა) 1) სული. 2) ძალა 

რ ჰ-ყო III (-ლი) უძალობა, სისუსტე 

 

ს 

 

საბაბ1 III (-ლი, -ლა) 1) ავგაროზი. 2) წამალი 

საბაბ2 III (-ლი, -ლა) 1) მიზეზი, საბაბი. 2) 

გამოსავალი, საშველი 

საბაბ-ბოხ II (-ლი, -ა) წიწმატურა (ზედმიწ. 

ავგაროზ-ბალახა) 

საბაბლ„უნ თანდ. გამო, გულისთვის 

საბალი IV (- ა, - ა) ბაგირი (მატყლისა) 

საბანი III (- ა, - არო)  საბანი; იხ. ადიჲალ, 

ჲ რღ ნ 

საბურ // საბრუ III (-ლი) 1) მოთმინება. 2) 

მოთმენა, ატანა 

საგილდოკ-ალ დაჭმუჭვნა (ტანსაცმლისა) 

საგილდოკილ-ალ დაჭმუჭვნინება 

საგილდოლ„-ალ დაჭმუჭვნა (დაიჭმუჭნება) 
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საგილდოლ„იჲოლ„ი IV (-ლა) დაჭმუჭვნა 

სად რამდენიმე 

სადაყა IV(-ლი, -ა) მოწყალება (საჩუქრების 

დარიგება) 

სადაყა-ყულჰუ III (-ლი, - ა) ქელეხი 

სადღობელი (ჩანტლ.) III (- ა, - ა) ლობიოს 

მოსახარში კოკა (ქვაბი) 

საკლ„იჲო გადამთვრალი, გათიშული 

საკო III (-ლი, - ა)  თუთასოკო 

საკო-ზოკო III (-ლი, - ა) ვერხვისძირა 

(სოკო) 

სალათ IV (-ლი, -ლა) სალათა 

სალამ 1) III (-ლი, -ლა) სალამი, მისალმება. 2) 

I (-ი) სალამ (მამაკაცის საკ. სახ.) 

სალამათაბ დიდი, უფროსი 

სალამათალლა (-ა)კრიალოსანი 

სალამალეჲქუმ შორისდ. გამარჯობა 

სალამაცცა ზმნს. 1) საკმარისად, შესამჩნევად, 

მნიშვნელოვნად. 2) ბევრი 

სალა-ქალამ III (-ლი, -ლა) 

ურთიერთმისალმება, სალამ-ქალამი 

სალაჰბას: სალაჰბას ანთა შუადღე 

სალდათ I, II (-ლი, -ლა) ჯარისკაცი; იხ. 

არმიია  

სამ III (-ლი, -ლა) პიტნა 

სამალოთ III (-ლი, -ლა) თვითმფრინავი 

სანა ათ III(-ლა) 1) შესაძლებლობა. 2) 

უზრუნველყოფა; იხ. სანა ათლ„ი 

სანა ათაბ 1) შესაძლებლობანი. 2) 

უზურნველყოფილი, მქონებელი. 3) 

შესაფერისი, სათანადო 

სანა ათლ„ი IV (-ლა) 1) შესაძლებლობა. 2) 

უზრუნველყოფა 

სანდარაჴ I, II (-ლი, ლა) მაწანწალა 

სანდარაჴლ„ი IV (-ლა) მაწანწალობა 

სანთელი IV (- ა, - ა) სანთელი 

სანნიზ III (-ლი, -ლა) საწველელი, დურკი 

საჲღათ III (-ლი, -ლა) საჩუქარი 

საჲწორი IV (- ა, - ა) სასწორი 

საპუნი III (- ა, - ა) საპონი 

საპუნი-ბოხ IV (-ა) ჟუნჟრუკი (ტყისა) 

(ზედმიწ. საპონ-ბალახა) 

საპუნიჲალკ-ალ გასაპნიანება (წყლისა) 

საპუნიჲალ„კილლ-ალ გასაპნიანინება 

საპუნიჲალკიჲოლ„ი IV (-ლა) გასაპნიანება 

სას III (-ლი) ბგერა, ხმა 

სასალო 1) დაფხვნილი, დანაყილი. 2) 

დაშლილი, ფხვიერი, ფხვნადი 

სასალოკ-ალ 1) დანაყვა, დაქუცმაცება. 2) 

დაფხვნა, გაფხვიერება (გააფხვიერებს) 

სასალოკილლ-ალ 1) დანაყვინება. 2) 

გაფხვიერებინება 

სასალოკიჲლ„-ალ დანაყვა შეიძლება, 

დანამცეცება შეიძლება 

სასალოლ„-ალ 1) დანაყვა, დანამცეცება. 2) 

დაფხვნა, გაფხვიერება (გაფხვიერდება) 

სასსი ჲაჴ-ალ IV გაჩუმება, შეწყდომა, 

ჩადგომა 

სასტული III (- ა, - ა) ბალიში, სასთუმალი 

სასტულიჲატ აქო IV ბალიშისპირი 

სატინა IV (-ლი) სატინის ნაჭერი, სატინი 

სატ: სატ ჲაჴალ II გახარჯვა, გათავება 

(გათავდება) 

სატ: სატ ჲო ალ II დახარჯვა, გათავება 

(გაათავებს) 

საფანტი III (-ლა) საფანტი 

საფარ III (-ლი, -ლა) მოგზაურობა, 

გამგზავრება 

საქ III (-ლი, -ლა) გობი (ცომისთვის) 

საქაზი ჲაჴ-ალ (ტლად.) II დაღლა, დაქანცვა- 

იხ. თაბაღალ 

საქაზი ჲო -ალ (ტლად.) II დაღლევა, 

დაქანცვა (დაქანცავს); იხ. თაბაკალ 

საქანდელა IV (-ლი, -ა) საქანელა 

საქა ათ // ზაქა ათ III საქაათი (მუსულმანთა 

შესაწირი ღატაკთათვის საერთო შემოსავლის 

2,5 პროცენტის ოდენობით) 

საქონელი (- ა, - ა) საქონელი 

საქქო-ხ ტ  III (-ლი, - ) ლითონის დიდი და 

ღრმა თეფში; იხ. სა ქო-ხ ტ  (ტლად.), საჰქო-

ხ ტ  (ხაშ.), გომორე-ხ ტ  

საღდა ზმნს. 1) ბევრი, საკმარისად. 2) საღად, 

ჯანმრთელად 

საღ ჲაჴ-ალ II 1) გამოჯანმრთელება. 2) 

განკურნება, გამთელება (გამთელდება) 

საღ ჲო -ალ II 1) მკურნალობა, მორჩენა. 2) 

განკურნება (განკურნავს) 

საღ-სალამათ // საღ-სალამათგო ზმნს. 1) 

ჯანმრთელად (არის). 2) მშვიდობიანად 
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საღ-სალამათაბ 1) მშვიდობიანი. 2) 

ჯანმრთელი, მაგარი 

საყალათ IV (-ლი) ბარხატი 

საყდარი IV (- ა, - ა) ეკლესია, საყდარი 

საჩმა IV (-ლი) საფანტი; იხ. საფანტი 

სახაბ 1) ჯანმრთელი. 2) ძლიერი, ღონიერი. 3) 

ხარისხიანი 

სახა ათაბ გულუხვი, ხელგაშლილი 

სახა ათლ„ი IV (-ლა) გულუხვობა 

სახლ„ი IV (-ლა) ჯანმრთელობა 

საჴრი III (-ლა, - ა)  სახრე 

საჰ III (-ლი, -ლა) 1) საჰი (2,5 კგ. 

მარცვლეული). 2) გასაკითხი, მოწყალება, 

შესაწირი 

საჰირ I, II (-ლი, -ლა) ცუღლუტი, დამსმენი, 

ცბიერი, მზაკვარი კაცი 

საჰირაბ // საჰირაბ ცბიერი, ეშმაკი, მზაკვარი 

საჰირალდა ზმნს. ეშმაკურად, მზაკვრულად, 

ვერაგულად 

საჰირლ„ი IV (-ლა) მზაკვრობა, ეშმაკობა 

სა ათ // შ თ III (-ბა // -ბ , -ბა // -ბ ) 1) 

საათი. 2) საათი (დრო) 

სა ე (ხაშ.) IV (-Ø) გრძელი ფორმის ხინკალი; 

იხ. ხოვა 

სანლ'-ალ ტანში გასვლა; იხ. ნ ნლ ლ 

სანჲ IV (-ლი, -ლა) განავალი; იხ. ნ ნ, სარ 

(ტლად.) 

სანჲან-ანლ ხშირად კუჭში გასვლა; შდრ. 

სარაჰალ (ტლად.) 

სანჲ ნლ ტანში (კუჭში) გასვლა 

სანჲიჴ I, II (-ლი, -ლა) ტრაწიანი 

ს ლა ზმნს. ადგილზე 

ს ლანა ზმნს. 1) არსად. 2) არსაით 

ს -ს ლა ზმნს. ადგილ-ადგილ, ზოგ-ზოგან; იხ. 

ს -სიდდ  

სელესტა III(-ლი, -ა) 1) კამათი, ლანძღვა. 2) 

გარჩევა (საქმისა) 

სენთაბერ III (-ლი, -ლა) სექტემბერი 

სერუჴ ზმნს. ირგვლივ; იხ. ს ნღოჲ, ს ნ 

სეტ ყველა 

სეტკა IV (-ლი, -ა) ბადე 

სენჲ- ლ დაფარვა, გადიდება (ყინულისა) 

სენჲ ლ„ი IV (-ლა) გადიდება, დაფარვა 

სიბო ა ზმნს. შემოდგომაზე 

სიბო აკ-ალ შემოდგომის დაყენება 

სიბო აკილლ-ალ შემოდგომის დაყენებინება 

სიბო ას შემოდგომის, შემოდგომური 

სიბო აქ-ალ შემოდგომის დადგომა 

სიგათ IV (-ლი, -ლა) ნახევარი კილო 

სიდა II (-ლი) ჩრჩილი 

სიდდ  ზმნს. ერთ ადგილას, ერთ მხარეს, 

ერთგან 

სიდდ კ-ალ ერთგან (ერთ ადგილას) 

დალაგება 

სიდდ კილლ-ალ ერთგან დალაგებინება 

სიდდ კიჲოლ„ი IV (-ლა) ერთ ადგილას 

დალაგება 

სიდი ჰონსო ერთმანეთი 

სიდო III (-ლი, - ა) ღარი 

სიზ-ალ წვნა; იხ. ჩიჟ-ალ (ტლად.) 

სიზკ-ალ 1) დაზელა, ტყავის დამუშავება. 2) 

გადატ. დატანჯვა 

სიზკაყ-ალ დაზელის (დარბილების) ნდომა 

სიზკილლ-ალ დაზელინება, დარბილებინება 

სიზკიჲლ„-ალ დაზელა (დარბილება) 

შეიძლება 

სიზკიჲოლ„ი IV (-ლა) დაზელა, დარბილება 

სიკახო IV (-ლი, - ა) საკეცე, ერთგვარი მაშა 

სიკო IV (-ა, განს. მრ. - ა, მრ. -და) პირი, 

ტუჩი 

სიკო-ბილ IV (-ლი) მეტყველება, ენა 

სიკოლ'იჲოდ  // სიკოლ' დ  პირქვე, 

თავდახრილი; იხ. ყ მ-ლ' დ  // ყ მ-ლ'იჲოდ  

სიკო-მიც IV (-ა) ენა-პირი (ზედმიწ. პირ-ენა) 

სიკოტე I, II (-ლი, - ა) ყბედი, ჭორიკანა 

სილა IV (-ლი, -ა) 1) კბილი. 2) ნაკბენი 

სილა-ბოხ IV (-ა) კლდისდუმა 

სილ ჴ I, II (-ლი, -ლა) 1) მკბენარა. 2) კბილის 

ექიმი 

სიმაკდაგოლ-ალ გაავებინება, გაბრაზებინება 

სიმაკდ- ლ გაბრაზება, გაავება; იხ. სიმაჴალ 

სიმატ ა ზმნს. გაბრაზებით, გაავებით 

სიმაჴ-ალ გაავება, გაბრაზება (ბრაზობს) 

სიმაჴოლ-ალ გაბრაზება (გააბრაზებს) 

სიმაჴოლლ-ალ გაბრაზებინება 

სიმაჴოჲლ„-ალ გულის მოსვლა, გაბრაზება 

(გაბრაზდება) 

სიმაჴოჲო // სიმაჴ  1) გაბრაზებული. 2) 
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ბრაზიანი, ავი 

სიმაჴოჲოლ„ი // სიმაჴ ლ„ი IV (-ლა) 

გაბრაზება 

სიმე IV (-Ø, - ა) ნამქერი 

სიმინდი // სიმილდი III (- ა, - ა) სიმინდი 

სიმინდიჲალას IV (-ლი) სიმინდის ფქვილი 

სიმო1 III (-ა, განს. მრ. - ა, მრ. -და) ნაღველა, 

ნაღვლის ბუშტი 

სიმო2 III (-ა, განს. მრ. - ა, მრ. -და) ბრაზი, 

რისხვა; იხ. სიმო-შაჲტან 

სიმოლა1 (ხაშ.) III (-ლი, -რო) ნაღვლის 

ბუშტი; იხ. სიმო1 

სიმოლა2 (ხაშ.) III (-ლი, -ა) შუნი; იხ. შიმოლა 

(ტლად.) 

სიმო-შაჲტან III (-ლი, -ლა) სიავე, 

სიბოროტე; იხ. სიმო2 

სინა-ბოხ IV (-ა) ხარისძირა 

სინაკ IV (-ბა, -ლა) სახბოე; იხ. ლ„იკო 

სინი III (-ლა, - ა) სინი, ლანგარი 

სინნ- ლ 1) გაჯიუტება. 2) წყენა. 3) მოჭერა, 

დაწეწკა 

სინნ ლ„ი IV (-ლა) გაჯიუტება, წყენა, 

აღშფოთება 

სინო1 III (-ა // -ლი, - ა // -და) 1) ჩანგალი. 2) 

ფიწალი 

სინო2 III (-ა) კოწახური 

სიჲო IV (-ა, -და) გომური 

სიჲოდ // სიჲო  რა 

სიჲოდი რამე, რაღაც 

სიჲოდი-სოდი რამე 

სიჲოლდოკ-ალ გომურის აშენება 

სიჲოლდოკილლ-ალ გომურის აშენებინება 

სიჲონა 1) რამე, რაღაც. 2) რამ, რამე 

სიჲონაზუ ყველა 

სიჲ  რა 

სიპი IV (-ლა, - ა) სიპი, ქვის ფილა 

სირატ III (-ლი) ბეწვის ხიდი (მოქანავე ხიდი 

ჯოჯოხეთის თავზე, რომლიდანაც ცოდვიანნი 

ცვივიან ადუღებულ კუპრში) 

სისილ'-ალ თრთოლვა, ჟრჟოლა, კანკალი; იხ. 

ზიზილ'ალ, ყიყილ'ალ 

სისილ'ოლ-ალ შეციება, აჟრჟოლება; იხ. ჲ ჭ-

ჲიხკალ, ჲ ჭ-ჲიხლ'ალ 

სისილ'ოლდ- ლ ხშირად შეციება, ხშირად 

აჟრჟოლება 

სისილ'ოჲოლ„ი IV (-ლა) ჟრჟოლა, კანკალი 

სისიხ: სისიხ ჲენჲალ II ზიზღი, სიძულვილი 

სისიხ: სისიხ ჲენტ ალ შეზიზღება 

სიქ IV (-ი // -ლი, -ლა) გუდა 

სიღა IV (-ლი) 1) გამოცანა. 2) სასაცილო 

ამბები 

სიღ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მასხარა, მხიარული 

ადამიანი 

სიჰ: სიჰ ბო ლალ (ტლად.) გაჩუმება 

სიჰრო III (-ლი, - ა) ეშმაკობა, მაგია, ქაჯობა, 

შელოცვა 

სიჰროჩი I, II (- ა, - ა) ჯადოქარი, ქაჯი, 

ეშმაკი 

სინ1 III (-ი // -ლი, -ბო) დათვი 

სინ2  (ერგ. ს ლი, მრ. ს ლა) საშვილოსნო 

სინ3 III (-ი // - ა, -ბო) ბუდე 

ს ნ-ბაწო III (-ი, - ა) გარეული ცხოველები 

(ზედმიწ. დათვ-მგელი) 

ს ნ-ტ იმე III (-ლი) კატაბალახა 

ს ლ'-ალ ჟრჟოლა, კანკალი 

ს ლ'ოლ-ალ გაჟრჟოლება, აკანკალება 

ს ლ'ოლდ-ალ ხშირად ჟრჟოლა (კანკალი) 

ს -სიდდ  ზმნს. ადგილ-ადგილ 

სო1 ნაწ. სწორედ 

სო2 რომელი 

სოგ IV (-ლი) ქრომი 

სოდორ-სამ III (-(-ლ) ბეგქონდარა 

სოჲჲა1 III (-Ø // -ლი, -ა) ცხენი 

სოჲჲა2 III (-Ø // -ლი, -ა)  აკვნის მშვილდი 

სოჲჲა3 III (-Ø, -ა)  ტალღა 

სორა III (-ლი, -ა) 1) მელა. 2) გადატ. ეშმაკუნა, 

მელაკუდა 

სორაბეტე-დი ი IV (-ლა) (ზედმიწ. წვიმის 

ჭია-ყვავილა) 

სორაბეტელა III (-ლი, -ა) 1) მუხლუხო. 2) 

მრავალფეხა; იხ. ჰაზარხ ბ ლ შ (ტლად.) 

სორბოლი IV (- ა, - ა) მსხვილად 

დაღერღილი საკვები 

სორო-კორო IV (-ლი, - ა) თავი, რგოლი 

სოს-ალ 1) დაწვა, სუსხვა. 2) ჩხვლეტა, სკდომა 

სოსა ქო-დი ი IV (-ლა) მჟაველა, მაჟალო 

სოსილლ-ალ {და}წვევინება, დასუსხვინება, 

დაჩხვლეტინება 

სოსიჲოლ„ი IV (-ლა) {და}წვა, ძმარვა 
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სოსლ-ალ 1) {შე}წვა, {და}წვა. 2) კუწვა, კეპვა 

სოს: სოს ჲეკ-ალ II დაწვა (დაიწვება) 

სოს: სოს ჲეკელ-ალ II, IV 1) სუსხვა. 2) 

გადატ. კუწვა, კეპვა. 3) დაკოდვა, დაჭრა 

(დაჭრის) 

სოსო III (-ი, - ა) ხავსი 

სოსოლო დიდი, მსხვილი (დაფქვილზე) 

სოსოლოკ-ალ მსხვილად დაფქვა, დაღერღვა 

(დაღერღავს) 

სოსოლოკილლ-ალ მსხვილად დაფქვევინება, 

დაღერღვინება 

სოსოლოკიჲოლ„ი IV დაღერღვა, მსხვილად 

დაფქვა 

სოსოლოლ„-ალ მსხვილად დაფქვა, დაღერღვა 

(დაიღერღება) 

სოსოლოლ„იჲოლ„ი IV დაღერღვა 

სოსო-ჴოლი  ზმნს. ხანდახან 

ს ნ ზმნს. 1) ირგვლივ. 2) გარშემო 

ს ნლ-ს ნ ზმნს. ირგვლივ, გარშემო; იხ. ს ნ 

ს ნტ ეყო IV (-ლი, - ა) მატყლის ნართი 

ს ნ-ტ ოდო ზმნს. ირგვლივ 

სუბჰანალლაჰ შორისდ. ჰოი, ღმერთო! იხ. 

თასბიჰ 

სუდ1 IV (-ლი, -ლა) სასამართლო 

სუდ2 ზმნს. რატომ 

სუდა III (-ლი) სოდა 

სუდი რატომღაც 

სუდიჲა I, II (-ლი, -ა) 1) მოსამართლე. 2) 

მსაჯი 

სუდიჲალლ„ი IV (-ლა) მოსამართლეობა, 

მსაჯობა 

სუდლ'ო // სულ'ლ'ო: სუდლ'ო // სულ'ლ'ო 

ნისოდა იმიტომ 

სუდხანა IV (-ლი, -ა) სასამართლო; იხ. სუდ1 

სუზ IV (-(-ლი) შვრია 

სუთთო 1) შიშველი. 2) უწვერო. 3) წვრილი, 

დაბალი 

სუკო1 I, II (-Ø, განს. მრ. სუკაბო, მრ. 

დ მლ ) კაცი, ადამიანი 

სუკო2 // სუკოდ I, II ვინ 

სუკოდი ვიღაც, ვინმე 

სუკოდი-სუდი ვინმე 

სუკონა 1) ვინმე. 2) ვიღაც 

სუკონაზუ ყოველი, ყველა 

სუკოს უცხო (ზედმიწ. კაცის) 

სულე ზმნს. რატომღა 

სუმკა III (-ლა, -ა) ჩანთა 

სუმურაბ ნაკეცებიანი, ნაოჭებიანი 

სუმურდოკ-ალ ნაკეცების გაკეთება 

სუმურდოკილლ-ალ ნაკეცების გაკეთებინება 

სუმურდოკიჲოლ„ი IV (-ლა) დანაკეცება, 

დაჭმუჭვნა 

სუმურდოლ„-ალ ნაკეცების გაკეთება 

სუნა არ, არაფრად 

სუნნათ III (-ლი) წინადაცვეთა 

სუნნათაბ სასურველი 

სუნტ III (-ლი) ბურნუთი 

სუ ალ (ტლად.) რატომ; იხ. სუდ 

სუ ალლ  (ტლად.) იმიტომ 

სუ ო III (-ა // -ლი) ერთგვარი სასმელი 

სუჟდა: სუჟდა ბო ალ ლოცვა (დაჩოქება) 

სურათ III (-ლი // -ბა, -ბა) სურათი, 

გამოსახულება 

სურათბ ჴ I, II (-ი, -ლა) 1) მხატვარი. 2) 

ფოტოგრაფი 

 სურზი ჲაჴ-ალ მობეზრება, მოწყენა 

სურუ-ბოხ IV (-ა) სალბი 

სურუყაბ ულამაზო, მახინჯი 

სურულა IV (-ლი) სალბი; იხ. სურუ-ბოხ 

სუს-ალ 1) დაპობა. 2) დანაკუწება 

(დაანაკუწებს) 

სუსაყ-ალ 1) დაპობის ნდომა. 2) დანაკუწების 

ნდომა 

სუსოლ-ალ 1) ხშირად დაპობა. 2) ხშირად 

დანაკუწება 

სუსოლლ-ალ დაპობინება, დანაკუწებინება 

სუსოჲლ„-ალ 1) დაპობა შეიძლება. 2) 

დანაკუწება (დანაკუწდება) 

სუღოჲ IV (-ლი) შინნაქსოვი მაუდი 

სუყო1 I, II (-Ø, მრ. დ მლ ) კაცი, ადამიანი; 

იხ. სუკო 

სუყო2 // სუყოდ ვინ 

სუჰბათ IV (-ლი, -ლა) წვეულება, ვახშამი 

სუ ალ III (-ლი, -ლა) კითხვა 

ს -ჰ  III (-ლი) საუბარი, შეპირება 

 

ტ 
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ტაბა IV (-ლი) ნაკელი, ნეხვი 

ტაბაკო III (-ლი, - ა) 1) ტაბაკი, სინი. 2) 

გადატ. სულელი, ტუტუცი 

ტიბი იჲაბ სტიქიური, ბუნებრივი 

ტაგუნა // ტაგუზო კიდევ 

ტადდაბ აუცილებელი, მინდობილი 

ტალა III (-ლი, -ა) 1) სართული. 2) სახლი 

ტალაბ III (-ლი, -ლა) მოთხოვნა, ზრუნვა 

ტალაბჩილ„ი IV (-ლა) მომთხოვნელობა, 

ზრუნვა 

ტალლან1 III (-ლი, -ლა) ეკლის კვირტი, 

ეკლის ნედლი ტოტი 

ტალლან2 IV (-ლი, -ლა) გრძელი გოგრის 

სახეობა 

ტამპურ1 III (-ლი, -ლა) თაღი 

ტამპურ2 III (-ლი, -ლა) ხუმუზი (ორსიმიანი 

ჩონგური) 

ტანკ III (-ლი, -ლა) 1) ლაქა. 2) წერტილი 

ტა უს III (-ლი, -ლა) ფარშავანგი 

ტა უტი IV (- ა) ტაოტი 

ტაჟ III (-ლი, -ლა) ბურჯი, საყრდენი 

ტარიყათ IV (-ლი) ღმერთის შეცნობის გზა 

ტარო III (-ლი, - ა) ტარო 

ტარჰათ III (-ლი) განწმენდა, გასუფთავება 

(ლოცვის წინ) 

ტას III (-ი // -ლი, -ლა) ლანგარი 

ტატ  // ტატ ჲო ხორკლიანი, აქერცლილი 

ტატ- ლ დახორკვლა, აქერცვლა 

ტატ ლ„ი IV (-ლა) დახორკვლა, აქერცვლა 

ტატტო ახალი, ქორფა (ბალახი) 

ტაქანი IV (- ა, - ა) ჭიქა 

ტ ლ'- ლ1 1) წველვა. 2) გადატ. წველვა 

(ვინმესი), წაგლეჯა 

ტ ლ'- ლ2 ცრა, წვეთა, ჟინჟვლა 

ტ ლ' ყ- ლ მოწველვის ნდომა 

ტ ლ'ელლ-ალ1 მოწველვინება 

ტ ლ'ელლ-ალ2 დაწვეთებინება, ჟინჟვლინება 

ტ ლ'ეჲაღაქო I, II (-ლი, - ა) საწველი 

(დედალი) ცხვრის მწყემსი 

ტ ლ'ეჲლ„- ლ მოწველვა შეიძლება 

ტ ლ'ეჲო 1) მოწველა. 2) III (-ა) დედალი 

ცხვარი 

ტ ჟელ-ალ კვალის დატოვება 

ტ ჟელლ-ალ კვალის დატოვებინება 

ტ ხე III (- ა, - ა) ტახი 

ტ ხი-ბულ'ო (ტლად.) III (-ი, -ბო) ტახი 

(ზედმიწ. ტახ-ღორი); იხ. ტ ხე 

ტ მ IV (-ლი) გემო 

ტ მ ბ გემრიელი 

ტ ზი ჲაჴ-ალ II, IV 1) მოწყდომა, გავარდნა. 

2) გაქრობა, გაუჩინარება, დაკარგვა. 3) 

გათავება, დასრულება 

ტ ზი ჲო -ალ II, IV 1) გახარჯვა, 

გაფლანგვა. 2) განადგურება, ლიკვიდირება 

ტელუხე III (- ა, - ა) 1) კასრი (ხისა). 2) 

გადატ. მსხვილა 

ტენნა ზმნს. ტყუილუბრალოდ, უფასოდ 

ტეჲ IV (-ლი, -ლა) 1) შრე. 2) წყობა 

ტერენაბ 1) წვრილი. 2) გამხდარი 

ტერენლ„ი IV (-ლა) 1) გახდომა. 2) 

სიგამხდრე, სიმჭლევე 

ტერენ: ტერენ ჲაჴალ II, IV 1) გაწვრილება. 2) 

გახდომა (გახდება) 

ტერენ: ტერენ ჲო -ალ 1) გაწვრილება. 2) 

გახდომა (გაახდენს) 

ტეტალი III (- ა, - ა) 1) წიწილა. 2) ვარია; იხ. 

ჭეპანი, ჭუჭული 

ტერტ ი IV (-ლა, - ა) 1) სწრაფი სიარული. 2) 

სიარული, სვლა 

ტექ IV (-ლი, -ლა) წიგნი 

ტექა I, II (-ლი, -ა) პატივმოყვარე, 

დაუდევარი, გათამამებული ადამიანი 

ტიგა1 III (-ლი, განს. მრ. -ბო, მრ. -ა) 1) ვაცი. 

2) გარეული ვაცი 

ტიგა2 III (-ლი, -ა) ხორბალი, ერთგვარი 

სიმინდი 

ტაგან1 IV (-ლი, -ლა) სარეცხის თოკი 

(მავთული) 

ტიგან2 IV (-ლი, -ლა) ძალაყინი 

ტიგაღად ს ვაჟკაცური, მამალი (ზედმიწ. 

ვაცისებური) 

ტიზლ'-ალ ტკივილი (თავისა) 

ტიზლ'ოლ-ალ თვალის ჩაკვრა 

ტიზლ'ოლლ-ალ თვალის ჩაკვრევინება 

ტიზლ'ოჲო // ტიზლ'  კოხტა, პეწიანი 

ტიზ: ტიზ ჲენჲალ II დამიზნება 

ტიზოლ-ალ დამიზნება 

ტიზოლლ-ალ დამიზნებინება 

ტიზოლლოლ„ი IV (-ლა) დამიზნება 
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ტიკი IV (-ლა, - ა // -ლა) 1) სათბურა. 2) 

გადატ. მუცელი (ბავშვისა) 

ტილო III (-ლი, - ა) პირსახოცი 

ტილ„: ტილ„ ჲენტ ალ II დამშვიდება, 

დაწყნარება, ჩადგომა 

ტიმო1 III (-ლი, - ა) მტრედი 

ტიმო2 III (-ლი, - ა) 1) მტკაველი. 2) მწიკვი 

ტიმო3 III (-ლი, - ა) გვრიტი, კაკაბი 

ტინა-მინაბ თავნება, თავწვერა 

ტინდისალ (-ლი) ტინდიელები 

ტინდისაჲ II (-ლი, -ლა) ტინდიელი (ქალი) 

ტინდისა  I (-ლი, -ლა) ტინდიელი (კაცი) 

ტიჲო III (-ა, განს. მრ. - ა, მრ. -და) ხიდი 

ტირი არანაირად, არაფრისთვის 

ტირიკო IV (-ლი, - ა) ტრუსიკი 

ტიტ-ო IV (-ა) 1) ღიჭა. 2) ეკალი 

ტიფი III (-ლა) ტიფი 

ტიქ-ალ ჩასვლა (მზისა) 

ტიქელ-ალ სროლა, ტყორცნა 

ტიქელდ- ლ ხშირად სროლა 

ტიქელლ-ალ გასროლინება 

ტიქელლოლ„ი IV ტყორცნა, სროლა 

ტიქენიწ-ალ გაელვება, ჩვენება, ხილვა 

ტიქეჲლ„-ალ ტყორცნის შეძლება 

ტიქეჲოლ„ი IV (-ლა) ჩასვლა (მზისა) 

ტიყი IV (-ლა, - ა) ალუჩა 

ტიყყო წყენია, ბუტია 

ტიყოლ„-ალ წყენა, გულის მოსვლა 

ტნაჲ შორისდ. ძროხების მოსახმობი ხმიანობა 

ტოკაბ ზმნს. მეტად 

ტოლბა III (-ლი, -ა) ბოძი 

ტორკილა : ტორკილა  ჲენჲალ ვინმეს 

გამოყენება მიზნის მისაღწევად 

ტოტ III (-ი // -ლი, -ბო // -ა) ბუზი 

ტოტ-ალ დაპობა, დაჭრა 

ტოტაყ-ალ დაპობის ნდომა 

ტოტდაგოლ-ალ ხშირად გატყორცნინება 

(გასროლინება) 

ტოტდ- ლ I 1) ტყორცნა, სროლა. 2) 

გადაგდება 

ტოტილდ- ლ სრიალი, ცურაობა 

ტოტილლ-ალ I ხელის კვრევინება 

ბიძგებინება 

ტოტილ-ო IV (-ა)  მუწუკი 

ტოტო III (-ლი, - ა) დამბალი პური 

ტოტოლაგოლ-ალ ხშირად დაპობინება 

ტოტოლ- ლ ხშირად დაპობა 

ტოტოლ ლ„ი IV (-ლა) დაპობა, დაჭრა 

ტოტოლლ-ალ დაპობინება, დაჭრევინება 

ტოტოჲოლ„ი II ტოტ ლ„ი IV დაჩეხა, დაჭრა 

ტ ნნ : ტ ნნ  ჲეცალ II გაჩუმება 

ტ ლ საკმარისია, გაჩუმდი 

ტ ლ'- ლ 1) ახელა (თვალისა). 2) გადატ. 

გაბრაზება 

ტ ლ' ჲოლ„ი // ტ ლ' ლ„ი IV (-ლა) 

გახელა 

ტ ყ  III (-ლი, -ა) ვაცუნი 

ტ ყჩი III (-ლა, - ა) პატარა ვაცუნი (1 

წლამდე) 

ტ  IV (-ლი, - ) ჩაქუჩი 

ტ ნნ : ტ ნნ  ჲეცალ გაჩუმება; იხნ. ტ ნნ  

ჲეცალ 

ტუბაზი ჲაჴ-ალ II, IV 1) შესრულება. 2) 

დამთავრება 

ტუბაზი ჲო -ალ II, IV 1) შესრულება. 2) 

დამთავრება, დასრულება 

ტუბან // ტუბბან ზმნს. სრულებით, სავსებით 

ტუბარაბ სრული 

ტუბურ (ტლად.) III (-ლი, -ლა) ციხე; იხ. 

მუკრო 

ტუგ-ო IV (-ა) ფეტვის ბურღული 

ტუმ III (-ლი, -ლა) წკიპურტი 

ტუჲ IV (ლი, -ლა) ნაკელი, ნეხვი 

ტუჲკენა // ტ ქენა IV (-ლი, -ა) ქანდარა 

ტურა III (-ლი) ბზრიალა; იხ. კამპუზ 

ტურბა III (-ლი, -ა) მილი; იხ. ტ  

ტურკიზი ჲაჴ-ალ შეკრთომა 

ტურუცი1 IV (- ა, - ა) ღილი 

ტურუცი2 (ტლად.)(- ა, - არო) კენჭი 

ტუსაღ IV (-ი // -ლი, -ლა) ციხე 

ტუსაღიჲა  I (-ლი, -ლა) ტუსაღი 

ტუსახი IV (- ა, - ა) ციხე; იხ. ტუსაღ 

ტუსნაჴ IV (-ი // -ლი, -ლა) ციხე; იხ. ტუსაღ 

ტუტ-ალ III, IV 1) ტყორცნა, სროლა. 2) 

გადაგდება. 2) განთავისუფლება, გარიცხვა 

ტუტაყ-ალ III, IV სროლის (ტყორცნის) ნდომა 

ტუტილდ ლ„ი IV (-ლა) სრიალი (ციგაზე და 

ა. შ.) 
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ტუტილლ-ალ1 დაყნოსვინება 

ტუტილლ-ალ2 III, IV გატყორცნინება, 

გადაგდებინება 

ტუტლ-ალ დაყნოსვა 

ტუტიჲლ„-ალ ტყორცნის (გადაგდების) 

ნდომა 

ტუტო III (-ლი, - ა) სოკო 

ტუტულ'-ალ შეტოკება, აფანცქალება 

ტუყა IV (-ლი, -ა) ტერფი (ნაქსოვი 

ფეხსაცმლისა) 

ტუყ ჴო IV (-ლი, - ა) მატყლის ნართი 

ტუც-ალ 1) გამოწურვა. 2) გაწურვა 

ტუციმა I, II (-ლი, -ა) ქედმაღალი, 

მოხდენილად ჩაცმული ადამიანი 

ტუცოლ- ლ ხშირად გამოწურვა 

ტუცოლდაგილ-ალ ხშირად გამოწურვინება 

ტუცოლდ- ლ ხშირად გამოწურვა 

ტუცოლლ-ალ გამოწურვინება 

ტუცოჲენტ -ალ გაწურვა (თეთრეულისა) 

ტუცოჲლ„-ალ გაწურვის შეძლება 

ტუცოჲოლ„ი // ტუც ლ„ი IV 1) გამოწურვა. 

2) გაფილტვრა, გაწურვა 

ტ ნტ კ  I, II (-ლი, - ) ტრიალა, ბზრიალა 

ტ ჟ1 IV (-ლი, -ლა) 1) ზურნის ენა. 2) 

სალამური 

ტ ჟ2 (ხაშ.) (-ლი) ალუმინი; იხ. თუთიჲა 

ტ ჟლ ჴ IV (-ლი, -ლ ) ბურბუშელა 

ტ კი-ტ კი: ტ კი-ტ კი ჟო პაწაწკინტელა, 

მცირე რამ 

 

უ 

 

უბანი IV (- ა, - ა) უბანი 

უდამან I (-ლი, -ლა) თავჩობანი 

უდენი I, II (- ა, - ალ) უდი 

უდენიჲალ (-ლი) უდიები 

უდენიჲაჲ II (-ლი, -ლა) უდი (ქალი) 

უდენიჲა  I (-ლი, -ლა) უდი (კაცი) 

უზდანაბ ლამაზი, აღნაგი 

უზრო III (-ლი, - ა) ნაკლი, სენი 

უზრო- ჲიბ III (-ლი, -ლა) ნაკლი (ზედმიწ. 

ნაკლი-ბრალი) 

უზროლაჴ I, II(-ლი, -ლა) 1) სნეული 

(ადამიანი). 2) ახირებული,ჭირვეული 

უზროჲაბ 1) ავადმყოფური. 2) ახირებული 

უთოკ ლ„ი I 1) ნაჩქარეობა, სიჩქარე. 2) 

აჩქარება 

უთ კ-ალ I 1) აკჩქარება. 2) სვლის მომატება, 

დაჩქარება 

უთუ III(-ლი, - ა) უთო 

ულქა III (-ლა, -ა) ქვეყანა 

უმმათ III (-ლი, -ლა) 1) ხალხი, ტომი. 2) 

მოდგმა, ნათესაობა. 

უმუმალ (-ლი) წინაპრები, მამა-პაპანი 

უნგოსალდა ზმნს. სერიოზულად 

უნგო-უნგოჲაბ ნამდვილი, ჭეშმარიტი 

უნთი III (-ლა, - ა) ავადმყოფობა, სენი 

უნივერსითეთ IV (-ლი, -ლა) 

უნივერსიტეტი 

ურგო III (-ლი, - ა) სათივე ტომარა 

ური I, II (- ა, - ა) ებრაელი, იხ. ურიჲალ, 

ჟ ღ ტ ლ 

ურიჲალ (-ლი) ებრაელები; იხ. ჟ ღ ტ ლ 

ურუმი IV (- ა, - ა) ურემი 

ურუს რუსული 

ურუსალ (-ლი) რუსები, რუსობა 

ურუსაჲ II (-ლი, -ლა) რუსი (ქალი) 

ურუსა  I (-ლი, -ლა) რუსი (კაცი) 

ურუსლიღად ზმნს. რუსულად 

ურღელ III (-ლი, -ლა) 1) ჩაფიქრება, 

საზრუნავი. 2) დარდი, ვარამი 

ურღიზი ჲაჴ-ალ II ფიქრი, განსჯა 

ურღიზი ჲო -ალ II, IV გამოგონება, 

მოსაზრება, შექმნა 

ურღუნგო ზმნს. განხრაზ, სპეციალურად 

ურღუნნა ზმნს. განზრახ; იხ. ურღუნგო 

უსთარ I, II (-ლი, -ლა) ოსტატი 

უსთარლ„ი IV (-ლა) ოსტატობა 

უფ: უფ ბაღალ თქმა, ჩალაპარაკება 

უქ IV (-ლი) სიყვითლე 

უქლი ის ყვითელი 

უყო- იტინო დიდიც და პატარაც (ზედმიწ. 

დიდ-პატარა) 

უჩუზაბ იაფი 

უჩუზ: უჩუზ ჲაჴალ II, IV 1) გაიაფება. 2) 

გადატ. დამცირება, გალანძღვა (გაილანძღება) 

უჩუზ: უჩუზ ჲო ალ II, IV 1) გაიაფება, 

ჩამოფასება. 2) გადატ. დამცირება (დაამცირებს) 



 107 

უცბათ ზმნს. 1) უცებ. 2) იშვიათად, ხანდახან 

უწუ III (-ლი, - ა) უწუ (სითხის საზომი – 3 

ლ.) 

უხთურ III (-ლი, -ლა) ქლიბი 

 

უნ 

 

ნ - ნ  შორისდ. ჩვილის ტირილის 

ხმიანობა 

 

 

 

ჟ ღ III (-ლი, -ლა) კოცონი; იხ. ბიბინ, ზირო 

ჟ ღშაჲა  უვარგისი, უქნარა, საცეცხლე 

ჟმ ჟი (ხაშ.) (- ა, - ა) კრაზანა, ბზიკი; იხ. 

ლ'ორდენ (ბეჟ.), ავეროლ (ტლად.) 

ჟრ : ჟრ  ნილ'ალ ფულით გადახდა 

(გასამრჯელოსი) 

ჟ ნ1 IV (- , - ) ერთგვარი ხანჯალი 

ჟ ნ2 IV (- , - ) წისქვილის ბორბლის ლილვი 

რჟ ლი I, II (- ა, - ა) მოუსვენარი, 

დაუდეგარი (ადამიანი) 

რჩინლ„ი IV (-ლა) მწვანილი, მწვანე ბალახი 

რჭელლა ჯოხებით თამაში 

შთელ I, II (-ლი, -ლა) მასწავლებელი 

შთ ყ რ III (-ლი, -ლა) ეშმაკი; იხ. შაჲტან 

ჭ IV (-ლი, -ლა) 1) ასანთი. 2) ჯოხი 

ჭ რ ბ 1) სრული, დაწყობილი. 2) 

სრულფასოვანი 

ჭ რ ლდა ზმნს. 1) სრულად, სავსებით. 2) 

სრულფასოვნად 

ჭი ჲაჴ-ალ // დჟი ჲაჴ-ალ II, IV 1) 

ორგანიზება, შექმნა. 2) დაკომპლექტება, 

შევსება (შეივსება) 

ჭი ჲო -ალ // დჟი ჲო -ალ IV 1) 

ორგანიზება, შექმნა. 2) შევსება (შეავსებს) 

 III (-ლი, - ა) მამალი; იხ. მამალი 

დ გულ-ალ III ხშირად დაყივლებინება 

დ ლ„ი IV (-ლა) ყივილი 

ლ'- ლ დაყივლება 

ლ' ჲლ„-ალ დაყივლების შეძლება 

ტ  III (ერგ. ტ- , მრ. ტ- ) 1) 

მილი. 2) ყალიონი 

-  ზმნს. ყიყლი-ყოო (ქათმის ყივილის 

ხმიანობა) 

 

 

 

-უყო I ( - II, ბ- III) ყველაზე დიდი 

(უფროსი(, უხუცესი 

 

ფ 

 

ფაბრიქა IV (-ლი, -ა) ფაბრიკა 

ფადარ აზერბაიჯანული 

ფადარალ (-ლი) აზერბაიჯანელები 

ფადარაჲ II (-ლი, -ლა) აზერბაიჯანელი 

(ქალი) 

ფადარა  I (-ლი, -ლა) აზერბაიჯანელი (კაცი) 

ფაჲ III (-ლი, -ლა) ნაწილი, წილი 

ფაჲდა III (-ლი) სარგებელი 

ფაჲდაჲაბ სასარგებლო, ხელსაყრელი, 

სარფიანი 

ფაჲთუნ III (-ლი, -ლა) ფაიტონი 

ფალ I (-ლი, -ლა) მკითხაობა, მარჩიელობა 

ფალან IV (-ლი, -ლა) გეგმა 

ფალიციჲა  I (-ლი, -ლა) პოლიციელი 

ფალლაჴ I, II (-ლი, -ლა) წინასწარმეტყველი 

ფალუჰან I, II (-ლი, -ლა) ჯამბაზი, მუშაიკი 

ფალუჰანლ„ი IV (-ლა) ჯამბაზობა 

ფამიდორ IV (-ლი, -ლა) პომიდორი 

ფამფარალ„იჲო ძველი 

ფანდურ III (-ლი, -ლა) ფანდური 

ფარა1 IV (-ა // -ლი, -ა) ერთგვარი თამაში 

ფარა2 IV (-ლი, -ა)  ზურნის სატუჩე 

ფარავნი I, II (- ა, - ა) კოლმეურნეობის 

თავმჯდომარე; იხ. ფერსედათელ 

ფარაყათაბ წყნარი 

ფარაყათ: ფარაყათ ჲაჴალ II, IV 1) მოწყობა. 

2) დაწყნარება, დამშვიდება (დამშვიდდება) 

ფარაყათ: ფარაყათ ჲო ალ II 1) მოწყობა. 2) 

დამშვიდება (დაეამშვიდებს) 

ფარაყათლ„ი IV (-ლა) 1) სიწყნარე. 2) 

მოწყობა, მოწყობილობა. 3) გადატ. ყოფა-

ცხოვრება 

ფარაცენთ III (-ლი, -ლა) პროცენტი 

ფარახი IV (- ა, - ა) საზამთრო ფარეხი 

ფარგალლ ჴ I, II (-ლი, -ლა) მასხარა, 

ოხუნჯი, გამრთობი 

ფარგან IV (-ლი, -ლა) ხუმრობა, ოხუნჯობა 
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ფარდა III (-ლა, -ა) ფარდული, ჩარდახი 

ფარდაგულ-ალ ხშირად აფრიალებინება, 

ხშირად ქროლა 

ფარდა  IV (-ლი, -ლა) 1) ფარდული. 2) ვუალი 

ფარდ- ლ ფრიალი, ბერვა, ქროლა 

ფარდ ი IV (-ლა) ფრიალი, ბერვა, ქროლა 

ფართი ანკა IV (-ლი, -ა) ფეხსახვევი 

ფარი 1) III (-ლა, - ა) ძუნძული, სირბილი. 2) 

II ფარი (ქალის საკ. სახ.); იხ. ფარსი 

ფარიზ IV (-ლი, -ლა) აუცილებლობა 

(შესასრულებლად) 

ფარიზი აბ აუცილებელი 

ფარლ-ალ ბერვა, ქროლა, ფრიალი 

(ფრიალებს) 

ფარლოლ-ალ  ბერვა, ქროლა, ფრიალი 

(აფრიალებს) 

ფარლოლდ- ლ დაბერვინება ხოლმე, 

აფრიალებინება ხოლმე 

ფარლოლლ-ალ დაბერვინება, 

აფრიალებინება 

ფარლ ი ბერვა, ქროლა, ფრიალი 

ფარსი III (-ლა, - ა) სისწრაფე, სწრაფად; იხ. 

ფარი 

ფარსუკნა IV (-ლი) სპარსული მაუდი 

ფარცხა III (-ლი, -ა) ფარცხი 

ფარხო ი IV (-ლა) აღფრთოვანება, 

ხალისიანობა 

ფასადაბ მფლანგველი, ბედოვლათი 

ფასად: ფასად ა ალ II 1) გაფუჭება, 

დანგრევა, განადგურება. 2) დარღვევა, დაშლა 

ფასად: ფასად ო ალ II გაფუჭება, 

დანგრევა, განადგურება, დაღუპვა. 

ფასა ი IV (-ლა) მფლანგველობა, 

ბედოვლათობა, ზედმეტად ხელგაშლილობა 

ფასილკა III (-ლი, -ა) გზავნილი, ბანდეროლი 

ფასიჰაბ მჭევრმეტყველი, ენაკვიმატი, ენამზე 

ფასიჰ ი IV (-ლა) მჭევრმეტყველება, 

ენამზეობა 

ფაფა IV (-ლი) ფაფა 

ფაფლოკ-ალ დარბილება (დაარბილებს) 

ფაფლოკილლ-ალ დარბილებინება 

ფაფლოკი ო ი დარბილება 

ფაფლო -ალ დარბილება (დარბილდება) 

ფაყირ I, II (-ლი, -ლა) ღატაკი, მათხოვარი 

(ადამიანი) 

ფაყირაბ ღატაკი, მათხოვარი 

ფაშლოყ III (-ლი, -ლა) ყაბალახი, ჩაბალახი 

ფაშმანაბ მოღუშული, სევდიანი, მგლოვიარე 

ფაშმან ი IV (-ლა) ნაღველი, სევდა, 

მწუხარება 

ფაშმან იზი ა -ალ დასევდიანება, 

მოღუშვა, დამწუხრება (დამწუხრდება); იხ. 

ფაშმან ა -ალ   

ფაშმან იზი ო -ალ დასევდიანება, 

მოღუშვა, დამწუხრება (დაამწუხრებს); იხ. 

ფაშმან ო -ალ 

ფაშმან: ფაშმან ა -ალ  დასევდიანება, 

მოღუშვა, დამწუხრება (დამწუხრდება) 

ფაშმან: ფაშმან ო -ალ დასევდიანება, 

მოღუშვა, დამწუხრება (დაამწუხრებს) 

ფაჩაჰ I, II (-ლი, -ლა) მეფე 

ფაცბალ-ალ ციმციმი, ხამხამი 

ფაცბალოლ-ალ აციმციმება, დახამხამება 

ფაცბალოლლ-ალ აციმციმებინება, 

დახამხამებინება 

ფაცბალოლლო ი აციმციმებინება, 

დახამხამებინება 

ფაცდაგოლ-ალ ხშირად ცილის დაწამებინება, 

ხშირად გაჭორვინება 

ფაცდ- ლ ცილის დაწამება, მოჭორვა 

ფაცდ ი IV ცილის დაწამება, მოჭორვა 

ფაცლოლ-ალ ამტვერება, გამტვრიანება 

ფაცლოლდ- ლ ხშირად ამტვერება, ხშირად 

გამტვრიანება 

ფაცლოლლ- ლ ამტვერებინება, 

გამტვრიანებინება 

ფაცლოლლო ი IV ამტვერება, 

გამტვრიანება 

ფახ IV (-ლი) მტვერი 

ფახლ-ალ წვრილად თოვა, ფიფქვა 

ფახლოლ-ალ გამტვრიანება, გაფქვილიანება 

ფახლოლდ- ლ გამტვრიანება 

ფახლოლლ-ალ გამტვრიანებინება, 

გაფქვილიანებინება 

ფახლოლლო ი IV გამტვრიანებინება, 

გაფქვილიანებინება 

ფაჰემ I, II (-ლი, -ლა) ნიჭიერი, 

მოხერხებული ადამიანი 

ფაჰმუ III (-ლი) ტალანტი, ნიჭი 

ფაჰმუ აბ  ნიჭიერი, ნიჭით დაჯილდოებული 
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ფ თ ჰ III ზმნს. მიზანთან ან რაიმესთან 

ახლომყოფობა 

ფ  III )-ლი, -ლა) ტყავის ქუდი (მამაკაცისა) 

ფ თ ჰლ  მიზანთან ან რაიმესთან 

ახლომყოიფი მოთამაშეები 

ფ ფ ტ  III (-ლი, განს. მრ. - ა, მრ. -ა) 

პეპელა 

ფ ჩ ლი  IV (-ლი, -ლა) სახელმწიფო 

ფ ი IV (-ლა, -ლა) დიდი ცხვირსახოცი 

ფევრალ III (-ლი) თებერვალი 

ფეთერ IV (-ლი, -ლა) ფუნდუკი 

ფენცი ა III (-ლი, -ა) პენსია 

ფერმა IV (-ლა, -ა) ფერმა 

ფეტი IV (-ლა, - ა) ფიჭა 

ფეშეტი I, II (- ა, - ა)  შიშველი ადამიანი 

ფეჩ IV (-ლი, -ლა) ღუმელი 

ფეჩათ III (-ლი, -ლა) ბეჭედი; იხ. ზარბუ 

ფეჩლ  I (-ლი, -ლა) მეღუმელე 

ფეხბურთი  (ჩანტლ.) III (-ლა, - ა) 

ფეხბურთი 

ფე : ფე ალ სიღატაკის მოგონება 

ფი III (-ლი, განს. მრ. -ბო, მრ. - ა) ძარღვი, 

ვენა 

ფიკ IV (-ლი, -ლა) ღილი; იხ. გეზა, ტურუცი 

ფიკო IV (-ლი, - ა) თითისტარის კოჭი, 

სახრელი 

ფილ1 III (-ლი, -ლა) სპილო 

ფილ2 (ტლად.) III (-ლი, -ლა) მეხი; იხ. ფ , 

ფირი, ქა ლო ო//ქა ლ  

ფილთა III (-ლი, -ა) ფითილი 

ფილი III (-ლა, - ა) როდინი, სანაყი 

ფილიმუთ IV (-ლი, -ლა) ტყვიამფრქვევი 

ფილო III (-ლი, - ა) სათითე 

ფინჟაქ III (-ლი, -ლა) პიჯაკი 

ფინქა IV (-ლი, -ა) ფინური დანა 

ფი ალა ი ო მახვილი, მჭრელი 

ფი ტი III (-ლა, - ა) ფილტვები 

ფი ტი-შებო შიგნეული 

ფირა III (-ლი) სითბო 

ფირი IV  (- ლა, - არო)მეხი, ელვა 

ფირსიდათილ//ფერედსედათელ I, II (-ლი, 

-ლა) თავმჯდომარე 

ფირფიტა III (-ლი, -ა) კოჭა 

ფირ-ყ ტილ  უთანაბრო, არაერთგვაროვანი 

ფიტნა III (-ლი, -ა) 1) ინტრიგა. 2) სკანდალი 

ფიტნალი  I, II (-ლი, -ლა) 1) ინტრიგანი. 2) 

ჩხუბისთავი 

ფიფე III (-ლი, - ა) წიფელი 

ფიფიდ- ლ ხშირად კრუნჩხვა 

ფიფიდ ი IV კრუნჩხვა 

ფიფილ-ალ კრუნჩხვა 

ფიქრო//ფიქრუ III (-ლა, - ა) აზრი, 

ჩაფიქრება 

ფიქრულდიზი ა -ალ ფიქრი, ჩაფიქრება, 

გააზრება 

ფიშ-ფიშ III შორისდ. სუ-სუ (ჩურჩულით 

გაჩუმება) 

ფიცკა//ფიჩკა IV (-ლა, -ა) ასანთი 

ფიცხი ფიცხი, სწრაფი 

ფიცხილდოკ-ალ 1)გაცხარება, გაფიცხება. 2) 

გადატ. აჩქარება (ააჩქარებს) 

ფიცხილდოკილლ-ალ გაცხარებინება, 

გაფიცხებინება 

ფიცხილდო -ალ 1)გაცხარება, გაფიცხება. 2) 

გადატ. აჩქარება(აჩქარდება) 

ფიჭ//ფიწ: ფიჭ//ფიწ ილ-ალ დაკარგვა, 

გაქრობა 

ფიჭილ-ალ დაკარგვა, გაქრობა 

ფიჭილე ო ი IV დაკარგვა, გაქრობა 

ფიხი: ფიხი აღალ II გაქცევა, გაცლა 

ფიხი: ფიხი ეზალ II გაქცევა, გაცლა; იხ. 

ფიხი აღალ 

ფიხი: ფიხი ჭალელლალ გაქცევა, გაცლა 

ფი  IV (-ლი) 1)ნაყოფი, ხილი. 2) კენკრა 

ფი -მიჭ (-ლი) ხილი,ბოსტნეული 

ფიჰა ზმნს. 1) იაფად. 2) იოლად, ადვილად 

ფიჰა აბ 1) იაფი. 2) ადვილი, იოლი 

ფიჰაკ-ალ 1) გაიაფება. 2) გაადვილება, 

გაიოლება (გააიოლებს) 

ფიჰაქილლ-ალ 1) გაიაფებინება. 2) 

გაადვილებინება, გაიოლებინება 

ფიჰა -ალ 1) გაიაფება. 2) გაადვილება, 

გაიოლება (გაიოლდება) 

ფ  IV (- ა, -ბო) მეხი, ელვა 

ფოდლი  მოსამზადებელში (კლასში) 

ფოლადი IV (- ა) ფოლადი 

ფორო III (-ლი, - ა) ბაგე 

ფოფოხ I (-ლი, -ლა) ბერიკაცი, ბებრუცუნა 
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ფოშტა IV (-ლი, -ა) ყუაფიცარი, ნაგვერდული 

ფოჩ IV (-ლი, -ლა) ფოსტა  

ფოჩოჩი III (- ა, - ა) ფუჩეჩი 

ფოხა1 IV (-ლი) ნარცხი, ნარეცხი; იხ. ჭ კი 

ფოხა2 IV (-ლი, -ა) ერთგვარი ორნამენტი 

ნაქსოვ ჩექმაზე 

ფო ეზ III (-ლი // -ბა, -ლა)  მატარებელი 

ფ დ  III (-ლი) გაცხავების (გაცრის) შემდეგ 

მიღებული ნარჩენი 

ფ დ ყ  ნარჩენებიანი (ფქვილი, ხორბალი და 

მისთ.) 

ფ ფ III (-ლი, -ლ ) ქაფი 

ფ ღლ //ფ ღლ ო 1) დანაოჭდა. 2) 

დანაოჭებული 

ფ ღლ- ლ დანაოჭება, დაჭმუჭვნა  

ფ დ- ლ თუხთუხი, ბუყბუყი 

ფ დ ი IV თუხთუხი, ბუყბუყი 

ფუდ-ო III (-ა) ბუმბული, ღინღლი 

ფუთ IV (-ლი, -ლა) ფუთი 

ფუთბოლ III (-ლი, -ლა) ფეხბურთი 

ფუთურუკი: ფუთურუკი ჭალელ-ალ 

გაფუჭებინება 

ფუკა III (-ლი, -ა) ფუკა 

ფულა  IV (-ლი) ფლავი 

ფულანაბ ვინმე, რაღაც 

ფურგუნ IV (-ლი, -ლა) ფურგონი 

ფურმან III (-ლი, -ლა) 1) ნებართვა. 2) 

თანხმობა 

ფურჩნა//ფურჭნა III (-ლი, -ა) გამარგვლა 

ფუხი IV (-ლა) ფაღარათი 

ფუჰ ზმნს. ზიზღის (გაბრაზების) გამოხატვა 

ფ ლ- ლ ქროლა, ბერვა 

ფ ლ ლყ- ლ ქროლვის წადილი 

ფ ლიკა I, II (-ლი, -ა) მსუნაგი, ღორმუცელა 

ფ ლ ლაგოლ-ალ დაბერვინება ხოლმე 

ფ ლ ლ- ლ ხშირად ბერვა (ქროლა) 

ფ ლ ლლ- ლ ქროლვინება, დაბერვინება 

ფ ლ -ალ ქროლვის შეძლება 

ფ გოლ-ალ დაბერვინება 

ფ დ გი I, II (- ა, მრ. ფ დ ბ გი ა)  

მკვეხარა, ტრაბახა 

ფ ლ  IV (-ლი, - ) საბერველი 

ფ - ლ 1) დაბერვა. 2) ტრაბახობა, კვეხნა 

ფ შ კდ- ლ ჩუმად საუბარი,საიდუმლოდ 

განდობა რაიმესი 

ფ შ კდ ი IV ჩუმად 

საუბარი,საიდუმლოდ განდობა რაიმესი 

ფ შ კი IV (- ა) რძის ერთგვარი სუფი 

 

ქ 

 

ქაბალ: ქაბალ ა -ალ დაკარგვა, გაუჩინარება 

ქაბალ: ქაბალ ო -ალ გათრევა, მოპარვა, 

მოტაცება  

ქაბარდილლა (-ა) ყაბარდოელები 

ქაბარდი ა  II (-ლი, -ლა) ყაბარდოელი 

(ქალი) 

ქაბარდი ა  I (-ლი, -ლა) ყაბარდოელი 

(კაცი) 

ქადი III (-ლა) 1) სვლა, სიარული. 2) 

მოძრაობა, გასასვლელი 

ქალამ III (-ლი) სიტყვა 

ქალას IV (-ბა, -ბა) კლასი 

ქალაღდი ო ზედაპირული, ზერელე 

ქალბათუნ III (-ლი, -ლა) მაშა, სატეხი 

ქალქალ III (-ლი, -ლა) დაბრკოლება, ხელის 

შეშლა 

ქალმალი III (- ა, - ა) ტყავის ერთგვარი 

ფეხსაცმელი 

ქალო IV (-ა, - ა // -და) ღობე 

ქალხოზ IV (-ლი, -ლა) კოლმეურნეობა 

ქა ქო IV (-ლი, - ა) სამკლაური, სამკლავე 

ქალ  უცენზურო, საგინებელი სიტყვა 

ქამი ა -ალ II, IV 1) დაკლება, ნაკლებობა. 2) 

გამოუცხადებლობა, არყოფნა 

ქამი ო -ალ II, IV 1) დაკლებინება. 2) 

გამოუცხადებლობა 

ქამილაბ დასრულებული, სრულყოფილი 

ქამილ ი IV (-ლა) სრულყოფილება, 

სრულქმნილება 

ქან (ტლად.) IV (-ი, -ა) თხემი, კინკრიხო 

ქანარღო III (-ლი, - ა) სადგარი (კვარისა) 

ქანდური (ტლად.) IV (- ა, - არო) 

ჰაერღუმელი 

ქანვერთ III (-ლი, -ლა) კონვერტი 

ქან ი IV (-ლა, - ა) 1) სინათლე. 2) შუქი, 

დენი 

ქანტიზი: ქანტიზი ა -ალ შეგნება, 

დარწმუნება (დარწმუნდება) 
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ქანტიზი: ქანტიზი ო -ალ შეგნებინება, 

დარწმუნება (დაარწმუნებს) 

ქანცერთ IV (-ლი, -ლა) კონცერტი 

ქა :ქა ხ ლ II, IV გაელვება, გამოკრთომა 

ქა თა III (-ლი, -ა) სიმინდის ფქვილის 

ხინკლები ყველითურთ 

ქა ლო ა  ზმნს. სწრაფად, წამიერად 

ქა ლო ო//ქა ლ  IV (-ლი, - ა) მეხი; იხ. 

ფილ, ფირი, ფ  

ქარავათ III (-ლი, -ლა) საწოლი 

ქარამათ ი IV (-ლა) სასწაული, საოცრება 

ქარაჩა ა  II (-ლი, -ლა) ყარაჩაელი (ქალი) 

ქარაჩა ა  I (-ლი, -ლა) ყარაჩაელი (კაცი) 

ქარაჩა ლა (-ა) ყარაჩაელები 

ქართა III (-ლი, -ა) რუკა 

ქართალატ აქო IV (-ლი, - ა) თამაშის 

სახეობა 

ქარლოლ-ალ გალოკვა 

ქარლოლლ-ალ გალოკვინება 

ქარხანა IV (-ლი, -ა) ქარხანა 

ქარჰათაბ ნებადაურთველი, გასაკიცხი 

ქასა III (-ლი, -ა) კასა, სალარო 

ქას: ქას ალ II, IV ჭამა; იხ. ლ 

ქასთუმ III (-ლი, -ლა) 1) კოსტიუმი. 2) 

პიჯაკი 

ქასთუმ-ხილო IV (-ლი, - ა) კოსტიუმი 

(ზედმიწ. კოსტიუმ-შარვალი); იხ. ქასთუმ 

ქატო III (-ლი, - ა) სარმა 

ქატ ა IV  ზმნს. ხელზე, ხელში 

ქატ ა ქო1 ხელის 

ქატ ა ქო2  გადაზიდვა, ტრანსპორტირება 

ქაფექ//ქაფიქ IV (-ლი, -ბა) კაპიკი 

ქაფურ I, II (-ლი, -ლა) 1) უცხო რჯულისა, 

სხვა რჯულისა. 2) ურჯულო 

ქაფურაბ 1) მუსულმანობის არმაღიარებელი. 

2) უწმინდური. 3) გადატ. საძაგელი 

ქაფურჩი I, II (- ა, - ა) 1) სხვა რჯულის 

მიმდევარი. 2) ურწმუნო, ურჯულო 

ქაქ IV (-ლი, -ლა) ლოცვა, ნამაზი 

ქაქა: ქაქა ალ გათხელება, გამეჩხერება 

ქაქალო გათლილი, გარანდული 

ქაქალოკ-ალ გაფხეკა, გათლა (გათლის) 

ქაქალოკილლ-ალ გაფხეკინება, გათლევინება 

ქაქალოკი ო ი IV (-ლა) გაფხეკა, გათლა  

ქაქალო -ალ გაფხეკა, გათლა (გაითლება) 

ქაქამადი IV (- ა, - ა) ყელსამკაული 

ქაქ-დინ IV (-ლი, -ლა)  რელიგიურ წეს-

ჩვეულებათა აღსრულება 

ქაქზი: ქაქზი ო ალ ძაგება, გაკიცხვა, 

გაკრიტიკება 

ქაქ-კალ IV (-ლი) ისლამის აღმსარებლობა, 

ლოცვა-მარხვა 

ქაქლილქო IV (-ლი, - ა) სანამაზე ხალიჩა; 

იხ. ქაქოჰ 

ქაქო III (-ლი, - ა) ერთგვარი ბოძი 

ქაქოჰ IV (-ლი, -ლა) ფიცრებისაგან 

დამზადებული სანამაზე 

ქაღა 1 IV (-ბა, -ბა) 1) წერილი. 2) სათამაშო 

კარტი 

ქაღა 2 IV (-ლი, -ბა) ბავშვის ბალიში, 

რომელსაც აკვანში უდებენ 

ქაშიტტო IV (-ა, - ა) თივის საჭრელი 

ქაშქან III (-ლი, -ლა) მწევარი 

ქაჩა III (-ი, განს. მრ. -ბო, მრ. -ა) 1) ძუ 

ძაღლი. 2) გადატ. ძუკნა 

ქაჩალბა  I, II (-ლი, -ლა) ბედოვლათი, 

მაწანწალა (ადამიანი) 

ქაჩალი IV (- ა) ქეცი 

ქაცცო წმინდა, კარგი (ბალახი) 

ქახ-ალ 1) მასაჟის გაკეთება. 2) ხელის გადასმა. 

3) გაწმენდა 

ქახაყ-ალ 1) მასაჟის გაკეთების ნდომა. 2) 

ხელის გადასმის ნდომა 

ქახდ- ლ 1) ხშირად მასაჟის გაკეთება. 2) 

ხშირად ხელის გადასმა 

ქახილლ-ალ 1) მასაჟის გაკეთებინება. 2) 

ხელის გადასმევინება 

ქახი -ალ 1) მასაჟის გაკეთება. 2) ხელის 

გადასმა. 3) გაწმენდა (გაიწმინდება) 

ქახი ო ი IV 1) მასაჟის გაკეთება. 2) ხელის 

გადასმა. 3) გაწმენდა 

ქახცა (-ლი) დამწვარი მარილი 

ქა ბა III (-ლი) ქააბა (მუსლიმთა სალოცავი 

მექაში) 

ქ ქ  III (-ლი, - ) წვრილი ტილი; იხ. ნაცო 

ქ ქის IV (-ლი) ეგზემა; იხ. , ქითა 

ქ ლ  III (-ლი, - ) კოღო 

ქ ლ მჩ  (ხაშ.) IV (-ლი, -რო) დასადგმელი, 

ხის ზედადგარი; იხ. შაგლაჩო, ზიდადგარი, მახ 
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ქ მ ო//ქ მ  დაობებული 

ქ მ- ლ დაობება 

ქ მ - ლ ობის მოკიდება, დაობების დაწყება 

ქ მ ი IV დაობება 

ქ ტ IV (-ლი, -ლა) უფსკრული, ღრმული 

ქ ჩეკ-ალ განათება, ანთება (აანთებს) 

ქ ჩეკდ- ლ ხშირად განათებინება, ხშირად 

ანთებინება 

ქ ჩეკილლ-ალ განათებინება, ანთებინება 

ქ ჩე -ალ განათება, ანთება (აინთება) 

ქ ჩ  IV (-ლი // -ი, - ) საჭაპნე უნაგირი, 

ქოჭი 

ქ ჩჩ  ნათელი, განათებული 

ქ ჩჩ -ნიც IV (-ლი) ღია-ცისფერი (ფერი) 

ქ ჩჩ -ნიცა ას ღია-ცისფრი (ფერისა) 

ქ ჩჩ -ნიჩდი ო ღია-ცისფერი; იხ. ქ ჩჩ -

ნიცა ას 

ქ ჩჩ - უქ IV (-ლი) ღია-ყვითელი (ფერი) 

ქ ჩჩ - უქლი ის ღია-ყვითელი (ფერისა) 

ქ ჩჩ უქ-დი ი IV (-ლა, -ლა // - ა) 

გვირილა (ზედმიწ. ყვითელი ფერ-ყვავილა) 

ქ ზი ა -ალ II, IV სწრაფი სიარული, 

ძუნძული, ჯანჯალი 

ქ ზი ო -ალ II, IV 1) ქნევა. 2) გადატ. 

გაგზავნა 

ქ რ-ქუნთა IV (-ლი, -ა) მოკლე კაბა 

ქ  III (-ნა, მრ. ქ ბო) კვარი, სანთები 

ქ ას IV (-ლი, -ბა) 1) ძაფეული (წინდების 

მოსაქსოვად). 2) ქსოვა 

ქ ი IV (-ლა) ქსოვა; იხ. ქ ას 

ქ ილა ო III (-ლი, - ა) თოფრა, ხელჩანთა 

(საქსოვი რამეებისთვის) 

ქედ II (-ი, -ლა) 1) დაწნული აკვანი. 2)კალათა 

ქევრი III (-ლა, - ა) ქვევრი 

ქეზი ა -ალ II, IV შეხვედრა, ნახვა (ინახვება) 

ქეზი ო -ალ II 1) შეხვედრა, შეყრა. 2) შოვნა 

ქელეკ-ალ 1) გაცვეთა, დახევა. 2) გაფხრეწა, 

გახევა 

ქელეკდ- ლ ხშირადგაცვეთინება  

ქელეკილლ-ალ გაცვეთინება, გახევინება  

ქელე -ალ გაცვეთა, გახევა (გაიხევა) 

ქელ-იცცო გაცვეთილი, გახეული 

ქელლო 1) ძველი, გაცვეთილი. 2) დახეული 

ქელლო ი IV (-ლა) 1) დაძველება. 2) 

დაძველება, სიძველე 

ქელ-მელლო ძველმანი, გაცვეთილი; იხ. 

ქელლო, ქელიწწო 

ქენ IV (-ლი) საჭმელი, საკვები 

ქენ- ხ IV (-ლი) საჭმელი, საზრდო, საკვები; 

იხ. ქენ 

ქერბაყი III (-ლა, - ა) დახმარება; იხ. 

ქერთუ ი, ქომაქ 

ქერედით IV (-ლი, -ლა) კრედიტი 

ქერთუ ი IV (-ლა) დახმარება, თანადგომა; 

იხ. ქერბაყი, ქომაქ 

ქერხასო IV (-ლი, - ა) ხელის წისქვილი 

ქეს-ალ 1) გახსნა (გორგლისა), დაშლა 

(წინდისა). 2) დანგრევა, დაშლა  

ქესაყ-ალ დაშლის (დანგრევის) ნდომა 

ქეტა1 IV (-ლი, -ა) ძნა 

ქეტა2 IV (-ლი, -ა) დაჩეჩილი მატყლი 

ქეტა ცო IV (-ლი, - ა) ულო 

ქეტ-ე III (-ი, -ბო // -ა ა) ხის საწვნე, ქიტი 

ქეტლა  IV (-ი // -ლი, -ლა) საკოვზე კარადა 

ქეტლა ო IV (-ლი, - ა) ხვეწი, ხვეტია 

ქეფ III (-ლი, -ლა) ქეიფი, მხიარულება 

ქეფაბ 1) სასიამოვნო. 2) მხიარული 

ქექე IV (-ლი, - ა) ყურის ბიბილო 

ქეყანა III (-ლი) შინაურები, ჯალაბობა 

ქეშ IV (-ლი, -ლა) ორნამენტი, მოხატულობა, 

ნახჭი 

ქეშ-ქეშ ზმნს. მუქთად, უფასოდ 

ქეშდა ნი ჯიბრზე 

ქეშდი ო//ქეშტი ო 1) ჭრელი. 2) 

ნაცრისფერი, რუხი 

ქეშდი ო ი IV (-ლა) სიჭრელე 

ქეშდოკ-ალ 1) აჭრელება. 2) გარუხება, 

გალეგება (გაალეგებს) 

ქეშდოკდ- ლ 1) ხშირად აჭრელებინება. 2) 

ხშირად გარუხებინება 

ქეშდოკილლ-ალ აჭრელებინება, 

გარუხებინება 

ქეშდოკი ო ი IV აჭრელება, გარუხება, 

გალეგება 

ქეშდო -ალ 1) აჭრელება. 2) გარუხება, 

გალეგება (გალეგდება) 

ქეშელაგილ-ალ 1) ხშირად გახსნევინება 

(გორგლისა), ხშირად დაშლევინება (წინდისა). 

2) ხშირად დანგრევინებაა (სახლისა) 
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ქეშელ- ლ 1) ხშირად გახსნა (გორგლისა), 

დაშლა (წინდისა). 2) ხშირად დანგრევა 

ქეშელლ-ალ გახსნევინება, დანგრევინება 

ქეშე -ალ 1) გახსნის (დაშლის) შეძლება. 2) 

დანგრევის შეძლება 

ქეშე ო ი IV 1) გახსნა (გორგლისა), დაშლა 

(წინდისა). 2) დანგრევა (სახლისა) 

ქეშე- შ-ალ 1) გახსნა (გორგლისა), დაშლა 

(წინდისა). 2) დანგრევა, დაშლა; იხ. ქესალ 

ქეშე- შ ი IV 1) გახსნა (გორგლისა), 

დაშლა (წინდისა). 2) დანგრევა, დაშლა 

ქეშე უღ-ალ 1) გორგლისგახსნის 

დასრულება, წინდის დაშლის დასრულება. 2) 

სახლის  დანგრევის დასრულება 

ქეშე წ-ალ გაშლა 

ქეშ-კისო IV (-ლი, - ა) ორნამენტი, 

მოხატულობა, ნახჭი 

ქეშ ი IV (-ლა) ბოროტება, ზიანი 

ქეშმა III (-ლა, -ა) ბუასილი 

ქეჭ III (-ლი, -ლა) 1) სიმღერა. 2) ლექსი 

ქეჭ-მაყო IV (-ლი, - ა) მხიარულება, 

გართობა 

ქეჭუ ან1 I, II (-ლი, -ლა) მომღერალი 

ქეჭუ ან2 I, II (-ლი, -ლა) ხორხი 

ქ ა IV (-ლი, -ა) თმა 

ქ -ქელლო 1) უძველესი, ყველაზე 

გაცვეთილი. 2) მართლაც ძველი 

ქი III (-ლი) დასვენება, სიმშვიდე 

ქიდ II (ერგ. ქიბ-ბა, მრ. ქიბბა) 1) გოგო. 2) 

ქალიშვილი 

ქიდერ (ტლად.) IV (-ლი) ქერტლი, თებო 

ქიდდი- ჟ დ III (-ლი, -ლა) ჭიამაია, 

მზევალა 

ქიდიტე I (-ლი, - ა) ქალაჩუნა 

ქიზ III (-ლი, -ლა) ქეჩა, თექა 

ქითა IV (-ლი) 1) დერმატიტი. 2) მუწუკი, 

ძირდიდა, ძირმაგარა 

ქით- ლ დაწყლულება, დაღვერვა 

ქილ IV (-ლი // -ო, -ლა) 1) რკინა. 2) რკინის 

ფურცელი; იხ. ჟესტი 

ქილავრი IV (- , - ა) ქლიავი 

ქილამეთრა IV (-ლი, -ა) კილომეტრი 

ქილი IV (-ლა, - ა) იატაკის ტილო 

ქილისა IV (-ლი, -ა) ეკლესია; იხ. საყდარი 

ქილ-მიხ IV (-ლი) რკინის ჯართი 

ქილო IV (-ლი, - ა) კილოგრამი 

ქიმ III (-მა) ნაკუთალი 

ქინატო III (-ლი, - ა) იფანი 

ქინდალა-ბოხ IV (-ა)  

ქინდური (ხაშ.) III (- ა, - არო) ღამურა;იხ. 

ქ ნდ  

ქინო IV (-ლი, - ა // -და) კინო 

 

ღ 

 

ღად ს მსგავსი, სადარი 

ღადრი IV (-ლა, - ა) ღადარი 

ღაზა III (-ლი) მისწრაფება, სურვილი 

ღაზავათ IV (-ლი, -ლა) ღაზავათი (საღვთო 

ომი) 

ღაზარა (ხაშ.) I, II, III (-ლი, -ა) ხშირბეწვიანი, 

ბანჯგვლიანი 

ღათ III (-ლი, -ლა) ფენა, შრე 

ღალა1 III (-ლი, -ა) ნექტარი 

ღალა2 III (-ლი, -ა) ღალა, ბარაქა 

ღალა3 III (-ლი, -ა) მუცლის ქონი 

ღალა  IV (-ლი) კალა; იხ. ქობო 

ღალატ IV (-ლი, -ლა) 1) შეცდომა, 

დაუდევრობა. 2) შეცდომა 

ღალაჭო (ხაშ., ტლად.) III (-ლი) ღალაჭო 

(ყველისა და სიმინდის ხინკლის კერძი) 

ღალბაწ III (-ლი, -ლა) ლომი 

ღალღაჩი IV (- ა, - ა) ყელსაბამი 

ღამას III (-ლი // -ბა, -ბა)  ზანდუკი, სკივრი 

ღანზილ I (-ი ა, -ლა) ღანძილი 

ღანყიზი ა -ალ II, IV 1) ჩაძირვა. 2) 

დახრჩობა (დაიხრჩობა) 

ღანყიზი ო -ალ II 1) ჩაძირვა, დანთქმა. 2) 

დახრჩობა (დაახრჩობს)  

ღა ლ-ალ 1) დუღილი. 2) გადატ. დაწვა 

ღა ლოლ-ალ გამოხარშვა 

ღა ლოლდ- ლ ხშირად გამოხარშვა 

ღა ლოლდ ი IV ხშირად გამოხარშვა 

ღა ლოლლ-ალ გამოხარშვინება 

ღა ლო -ალ ადუღება შეიძლება 

ღა ლო ო//ღა ლ  1) ადუღდა. 2) 

ადუღებული. 3) მდუღარე 

ღა ლო ი//ღა ლ ი IV 1) ადუღება. 2) 

გამოხარშვა 
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ღა ლო წ-ალ წამოდუღება, ოდნავ ადუღება 

ღა ლო წლ-ალ წამოდუღებინება, ოდნავ 

გამოხარშვინება 

ღაპილას ლაყე, მძაღე 

ღაპლ-ალ გადაბრუნება, ტრიალი 

(გადატრიალდება) 

ღაპლოლ-ალ 1) გადაბრუნება, ტრიალი. 2) 

გავლება, ფშვნეტა 

ღაპლოლდ- ლ 1) ხშირად გადაბრუნება, 

ტრიალი. 2) ხშირად გავლება, ხშირად ფშვნეტა 

ღაპლოლლ-ალ 1) გადაბრუნებინება, 

დატრიალებინება. 2) გაწეწვინება, 

გაფშვნეტინება 

ღარა III (-ლი, -ა) ჭყლეტა, წნეხვა 

ღარაბაშ II (-ლი, -ლა) მსახური, მონა 

ღარაფინკა IV (-ლი, -ა) გრაფინი 

ღარიმ I, II (-ლი, -ლა) ღარიბი, ღატაკი 

ღას მსგავსი, სადარი 

ღაფურ: ღაფურ ტ ალ II ძილის მორევა, 

რულის მოკიდება 

ღაღ IV (-ლი, -ლა) ჩიჩახვი 

 

ყ 

 

ყაბ III (-ლი, -ლა) ყაბი (ხის ნაკეთობათა 

გასაკეთებელი ადგილი) 

ყაბულაბ 1) თანახმა. 2) კმაყოფილი  

ყაბულ: ყაბულ ა -ალ II, IV 1) დათანხმება. 

2) მოწონება (მოეწონება) 

ყაბულ: ყაბულ ო -ალ II, IV 1)დათანხმება. 

2) მიღება, დაკმაყოფილება (დააკმაყოფილებს) 

ყადარ III (-ლი)  ბედი, იღბალი 

ყადარაბ უღირსი, მდაბალი 

ყადაღა IV (-ლი, -ა) ყადაღა, დიდი ლურსმანი 

ყადი I (-Ø, - ა) 1) ყადი, მოსამართლე. 2) ყადი 

(მამაკაცის საკ. სახ.) 

ყადრუ III (-ლი) 1) ზრდილობა, 

კეთილსინდისიერება. 2) ავტორიტეტი, 

ღირსება 

ყადრუ-ყიმათ III (-ლი) 1) ზრდილობა, 

კეთილსინდისიერება. 2) ავტორიტეტი, 

ღირსება 

ყავდა III (-ლა) ქოლერა 

ყავმა IV (-ლი, -ა) ჯიში, ჯილაგი, მოდგმა 

ყაზი ა -ალ 1) მიკვრა, მიტმასნება. 2) 

გაჩხირვა, გაჩრა, გაჭედვა 

ყაზი ო -ალ მოჭერა, მოკუმშვა, მოკუმვა 

ყათ IV ცალი; იხ. უტ ლო 

ყათარ1 III (-ლი, -ლა) პატარა ქვაბი, კარდალა; 

იხ. ქათილოქ 

ყათარ2 III (-ლი, -ლა) პატრონტაში 

ყათი III (-ლი) ფასეულობა, მნიშვნელოვნობა 

ყალ III (-ლი, -ლა) არტახი 

ყალაბაწ III (-ლი, -ლა) გირაგი 

ყალამ III (-ლი, -ბა) ფანქარი 

ყალა  IV (-ლი) თაკარა, ყონდი 

ყალბი IV (-ლა, - ა) ყალიბი 

ყალმაღალ III (-ლი, -ლა) ჩხუბი, 

დავიდარაბა, სკანდალი 

ყალმაღალლი  I, II (-ლი, -ლა) 

შფოთისთავი, მოჩხუბარი 

ყალყო ი IV (-ლა) ვალი, მოვალეობა 

ყამა  III (-ლი) მოწითალო ფერის თიხამიწა; 

იხ. ყამა -რატ  

ყამა -რატ  III (-ლი, -ლა) მოწითალო ფერის 

თიხამიწა; იხ. ყამა  

ყამარტიზი ა -ალ II გახვევა, შეფუთნა 

(შეიფუთნება) 

ყამარტიზი ო -ალ II,  IV გახვევა, შეფუთნა 

(შეფუთნის) 

ყანა III (-ლი, -ა) 1) ფისი. 2) კევი 

ყანწა III (-ლი) ძმარი 

ყა 1 III (-ლი, -ლა) ავეჯეულობა, 

ჭურჭლეულობა, ნითები 

ყა 2 III (-ლი // -ბა, -ბა) კარავი 

ყა სადა  I (-ლი, -ლა) ამხანაგი, 

თანამშრომელი 

ყა ტ ა ზმნს. ადრიანად, მალე 

ყა ყასო III (-ლი, - ა) ხვანჩი, ხორხის 

მაღლობი 

ყა ყატო III (-ლი, - ა) ხორხი 

ყა -ყონო III (-ლი, - ა) საოჯახო ნივთები, 

ქონება; იხ. ყა 1 

ყა წ1 IV (-ლი, -ბა) სალესი 

ყა წ2  IV (-ლი, -ბა) აგური (კარტში) 

ყა წბ ას უჯრედებიანი, უჯრული 

 

შ 

 

შაგ III (-ლი, -ლა) ქვაბი 
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შაგაბა I (-ლი, -ა) მეყველე, ყველის ამომყვანი 

შაგლაჩო (ხაშ.) IV (-ლი, - ა) სამფეხა, 

ზედადგარი; იხ. მახ  

შაგლი ქო III (-ლი)  გირცი, ქურზე 

შად III (-ა)  ნეკერჩხალი 

შადდაგი I, II (- ა, მრ. შადდაბაგი ა) 

მსტვინავი, სტვენია 

შადდაგი-დი ი IV (-ლა) გუგულ-ნეკერჩხალა 

შადდაგოლ-ალ I ხშირადდროდადრო 

დასტვენინება 

შადდა -ალ დასტვენის შეძლება 

შადდ- ლ დროდადრო დასტვენა 

შადდ ი IV დროდადრო დასტვენა 

შადდ ყ-ალ დასტვენის ნდომა 

შაკკო უქონო 

შალაკი IV (- ა, - ა) ერთი იღლია 

(კონა)ნეკერი 

შალახო IV (-ლი, - ა) შალახო (ცეკვა) 

შალდოკ-ალ გათხელება, გამეჩხერება 

(გაამეჩხერებს) 

შალდოკდ- ლ ხშირადგათხელება, ხშირად 

გამეჩხერება 

შალდოკილლ-ალ გათხელებინება, 

გამეჩხერებინება 

შალდოკი ო ი IV გათხელება, გამეჩხერება 

შალდო -ალ გათხელება, გამეჩხერება 

(გამეჩხერდება) 

შალდო ი ო ი IV გათხელება, გამეჩხერება 

შალტამი III (- ა, - ა) სასტვენი 

შალ-ალ შეშრობა, გაშრობა 

შალელლ-ალ შეშრობინება, გაშრობინება 

შალე ო ი IV შეშრობა, გაშრობა 

შალლ-ალ სტვენა 

შალლოლლ-ალ დასტვენინება 

შამათ IV (-ლი, -ლა) შაბათი 

შამი III (-ლი, - ა)  წალი 

შა ლოლ-ალ თავის ქნევა 

შა ლოლდ- ლ თავის ქნევა ხოლმე 

შა ლოლლ-ალ თავის გაქნევინება 

შა ტან III (-ლი, -ლა) 1) ეშმაკი, სატანა, 

ავსული. 2) გადატ. შიშველი კაცი 

 

ჩ 

 

ჩადირ III (-ლი, -ლა) კარავი 

ჩადუნა III (-ლი) მთის ჩადუნა 

ჩალა1 III (-ლი, -ა) ლელქაში 

ჩალა2 III (-ლი, -ა) ლენტი, ბაფთი 

ჩალლან III (-ლი) მჟაუნა 

ჩამასდაკ IV (-ლი, -ლა) ფინიკი, ინდის 

ხურმა 

ჩამგი ზმნს. ხშირად, რამდენიმეჯერ 

ჩამიჩი IV (- ა, - ა) ჩამიჩი 

ჩანგალი IV (- ა, - ა) კავი, ჩანგალი 

ჩანგით IV (-ლი, -ლა) ავშარა 

ჩანგუ ბევრი, ხშირად 

ჩა  III (-ბა // -ლი, -ბა) ჩაი 

ჩა დარ III (-ლი, -ლა) ჩაიდანი 

ჩა ნიკ III (-ლი, -ლა) ჩაინიკი 

ჩა ამო III (-ლი, - ა) აქანდაზი 

ჩარა1 III (-ლი) გამოსავალი 

ჩარა2: ჩარა გაჩჩ   აუცილებელი, საჭირო 

ჩარდახ III (-ლი, -ლა)  სხვენი, თავანი 

ჩარმა III (-ლი, -ა) ჩალმა 

ჩარტან (ხაშ.) III (-ლი, -ლა) გუბე, ტბორე 

ჩარხ IV (-ლი, -ლა) სალესი 

ჩარხილატ ა: ჩარხილატ ა გუ ალ შესვლა 

(წყალვარდნილში ან თავსხმა წვიმაში) 

ჩაფარ I, II (-ლი, -ლა) მდევარი, მაცნე 

ჩაფლახი აღა: ჩაფლახი აღა გულალ (ხაშ.) 

სახეში გარტყმა; იხ. ციფა  გულალ 

ჩაქ IV (-ლი) ცხოველის თესლი 

ჩაქარ III (-ბა) შაქარი 

ჩაქარბალქო IV (-ლი, - ა) საშაქრე 

ჩაღანა III (-ლი, -ა) ჩაღანა 

ჩაყალ III (-ლი, -ლა) ტურა 

ჩაყი IV (-ლა, - ა) მელანი 

ჩაყილაღას მელნისფერი 

ჩაყიტარ IV (-ლი, -ლა) სამელნე 

ჩაჩან1 III (-ლი) ჩეჩნეთი 

ჩაჩან2 ჩეჩნური 

ჩაჩანალ (-ლი) ჩეჩნები, ჩეჩნობა 

ჩაჩანა  II (-ლი, -ლა) ჩეჩენი (ქალი) 

ჩაჩანა  I (-ლი, -ლა) ჩეჩენი (კაცი) 

ჩაჩუ III (-ლი) მჟაუნა 

ჩახ-ალ წერა 

ჩახაყ-ალ წერის სურვილი 

ჩახდაგი I, II (- ა, მრ. ჩახდაბაგი ა) 
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მწერალი 

ჩახდაგოლ-ალ I ხშირად დაწერინება 

ჩახდა -ალ წერის შეძლება 

ჩახდა უღ-ალ II წერის დასრულება 

ჩახდ- ლ ხშირად წერა 

ჩახდ ყ-ალ წერის მონდომება 

ჩახდ ი IV 1) წერით (მჯღაბნელობით) 

დაკავება. 2) გადატ. შარის მოდება  

ჩახილლ-ალ დაწერინება 

ჩახი -ალ წერის შესაძლებლობა 

ჩახი ო ი IV წერა, ჟღაბნა 

ჩახმა-თოფი (ტლად.) IV ნარეზიანი თოფი 

ჩახრა ო//ჩახრ  ზოლებიანი 

ჩახრო1 IV (-ლი, - ა) 1) რიგი. 2) მწკრივი. 3) 

კვალი 

ჩახრო2 IV (-ლი, - ა) მიჯნა, სამანი, ზღვარი 

ჩ ჩ ლ  მჟავე  

ჩ ჩ ლ კ- ლ დამჟავება (დაამჟავებს) 

ჩ ჩ ლ - ლ დამჟავება (დამჟავდება) 

ჩ ჩ-მ ჩ ლ  მომჟავო 

ჩექა III (-ლი, -ა) ჭილყვავი, ჭკა 

ჩექმა III (-ლი, -ა)  ჩექმა 

ჩექმა-დი ი IV (-ლა) მედგარი? (ზედმიწ. 

ჩექმა-ყვავილი) 

ჩემუხ III (-ა, -ა) შოთხვი 

ჩენ ნაწ. -ც, კი, კიდეც 

ჩენი IV (-ლა, - ა) ცვილი 

ჩერგეს ჩერქეზული 

ჩეხოტკა//ჩეხოთქა III (-ლი) ჭლექი 

ჩითი IV (-ლა, - ა) ჩითი 

ჩი ი: ჩი ი უღალ ვინმეს ან რამის ძალიან 

მონატრება 

ჩირა  IV (-ლი, -ლა) სანათური,ლამფა 

ჩირდილი1 III (- ა) ხშირი ბარდი 

ჩირდილი2 III (- ა) სუსტი (რბილი) სასმელი 

ჩირი (-ლი) ჩირი 

ჩიქ-ალ 1) დასვრა, მოთხუპვნა. 2) გადატ.  

შერცხვენა, გასვრა (გაისვრება) 

ჩიქელ-ალ 1) დასვრა, მოთხუპვნა. 2) გადატ. 

შერცხვენა, გასვრა (გასვრის) 

ჩიქელდაგოლ-ალ 1) ხშირად დასვრევინება, 

ხშირად მოთხუპვნინება. 2) გადატ. ხშირად 

გასვრევინება 

ჩიქელდ- ლ ხშირად დასვრა (მოთხუპვნა) 

ჩიქელდ ი IV (-ლა) 1) დასვრა, მოთხუპვნა. 

2) გადატ.  შერცხვენა, გასვრა  

ჩიქელლ-ალ 1) დასვრევინება, 

მოთხუპვნინება. 2) გადატ.  შერცხვენინება, 

გასვრევინება  

ჩიქე ო 1) დაისვარა. 2) დასვრილი. 3) გადატ. 

მავნე. 4) გადატ. უცენზურო, უხამსი 

ჩიქ-ჩიქე ო 1) ჭუჭყიანი, ბინძური. 2) გადატ. 

უშვერი, უხამსი 

ჩიშდაგულ-ალ ხშირად აშიშინება, ხშირად 

აშიშხინება 

ჩიშდ- ლ ხშირად შიშინი (შიშხინი) 

ჩიშდ ი IV ხშირად შიშინი (შიშხინი) 

ჩიხი-ჩახი IV(-ლა, - ა) მჯღაბნელობა 

ჩიხოლ III (-ლი, -ლა) ჩიხოლი 

ჩოღ- ლ გახმობა,დაბრაწვა 

ჩოღოლ-ალ დაბრაწვა 

ჩოღოლლ-ალ დაბრაწვინება 

ჩოღო ო//ჩოღ  დაბრაწული 

ჩოღო ო ი//ჩოღ ი IV გახმობა,დაბრაწვა 

ჩოჰო (ტლად.) IV (-ლი) ეკლიანი ბუჩქი 

ჩ 1 III (- ა, -ბა) წებო; იხ. წებო 

ჩ 2 III (-ბა, -ბა) სიმი 

ჩ რნიკ III (-ლი, -ლა) ნავი 

ჩ ჩ  III (-ლი, - ა) აჩუა 

ჩ ჩხ ლ  III (-ლი, -ა) ჩურჩხელა 

ჩ ხტ //ჩუტო IV (-ლი, - ა) თავმანდილი 

ჩ  IV (-ლი, -ა) ჩოხა 

ჩ - ლ გაგება, შეტყობა, ცოდნა 

ჩ ილლ-ალ შეტყობინება, გაგებინება 

ჩ ი ო ი IV (-ლა) გაგება, შეტყობა 

ჩ ლ- ლ გაგებინება, შეტყობინება 

ჩუთ III (-ლი, -ლა) პატარა ტიკი; იხ. ტიკი, 

სიქ 

ჩულქი III (-ლა, - ა) ჩულქი 

ჩუნგური III (- ა, -ლა) ჩონგური 

ჩუ აშა  II (-ლი, -ლა) ჩუვაში (ქალი) 

ჩუ აშა  I (-ლი, -ლა) ჩუვაში (კაცი) 

ჩუ აშლა (-ა) ჩუვაშები 

ჩურზი ა -ალ ჩამორეცხვა, განწმენდა 

(განიწმინდება) 

ჩურზი ო -ალ ჩამორეცხვა, განწმენდა 

(განწმენდს) 

ჩურუტ  IV ((-ბა // -ლი, -ბა) მათრახი 
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ჩუსტი IV (- ა, - ა) ჩუსტი 

ჩურღან IV (-ლი, -ლა) თავსაფარი, პატარა 

ცხვირსახოცი 

ჩუჩ: ჩუჩ ა -ალ დასუსტება (დასუსტდება) 

ჩუჩ: ჩუჩ ო -ალ დასუსტება (დაასუსტებს) 

ჩუ ადურ IV (-ლი, -ლა) ოთხშაბათი 

ჩ კ- ლ ძებნა, ქექვა 

ჩ კდ- ლ ხშირად ძებნა, ხშირად ქექვა 

ჩ კილლ-ალ მოძებნინება, გაქექვინება 

ჩ ხრ  III (-ლი, ა) 1) ხის ღარა. 2) ნაკადი, 

ჭავლი 

 

ც 

 

ცადარაბ ძალიან ქონიანი 

ცადარაბ ი IV (-ლა) ქონიანობა 

ცათ ზმნს. ცუდად 

ცაკკოს III (-ლი, -ლა) არათითი 

ცალ ზმნს. სადამდე 

ცალი IV (- ა, - ა) სკივრი, ბაული 

ცან III (-ნა, -ნა) 1) თხა. 2) გადატ. მშიშარა, თხა 

ცანნაღად ს ქალური, ქალისებური 

ცანნაღაქო I, II (-ლი, - ა) თხების მწყემსი 

ცანნაღაქო ი IV (-ლა) მწყემსობა 

ცა დაზი: ცა დაზი ა ალ II ტრაბახობა, 

თავის ქება 

ცარდეზი: ცარდეზი ა ალ (ტლად.) 

ტრაბახობა, თავის ქება; იხ. იჟე წალ 

ცაფალ: ცაფალ ეზალ II სწრაფად წაყვანა 

ვინმესი; იხ. ოლ ეზალ 

ცაც IV (ტლად.) (-ლი, -ლა) ფიჭვის წიწვები 

ცაცაკზი ა -ალ IV წყლის შეშხეფება, 

გაწუწვა (გაიწუწება) 

ცაცაკზი ო -ალ II წყლის შეშხეფება, 

გაწუწვა (გაწუწავს) 

ცაცალ-ალ გაწუწვა (გაიწუწება) 

ცაცალოლ-ალ გაწუწვა (გაწუწავს) 

ცაცალოლლ-ალ გაწუწვინება 

ცაცალ ი IV გაწუწვა, წყლის შეშხეფება 

ცაცცო 1) ცუდი, უვარგისი. 2) ავი (კაცი) 

ცახურა  II (-ლი, -ლა) წახურელი (ქალი) 

ცახურა  I (-ლი, -ლა) წახურელი (კაცი) 

ცახურლა (-ა) წახურელები 

ც 1 IV ხსენი (ერგ. ც ა) 

ც 2  IV (ერგ. ც ლი, განს. მრ. ც ბო, მრ. 

ც და) 1)ვარსკვლავი. 2) ნაპერწკალი 

ც 3 IV (ერგ. ც ა) მარილი 

ც -ბ ბ  III (-ლი) პურ-მარილი 

ც -ბო ი ო განბანა, გასუფთავება (ზედმიწ. 

მზე-მთვარესავით გახდომა) 

ც დე III (-ლი, - ა) თავკავი, კავები (ციგისა) 

ც ჰ-ალ 1) სახელდება, სახელის შერქმევა. 2) 

დანიშვნა 

ც ჰილლ-ალ 1) სახელის შერქმევინება. 2) 

დანიშვნინება 

ც ჰი -ალ სახელის შერქმევის შეძლება 

ც ჰი ო დანიშნული 

ც ჰი ო ი IV (-ლა) სახელდება 

ც  III (-ლი, -და) სახელი, ზედმეტი სახელი 

ც ო III (-ლი) ღვია 

 

წ 

 

წაბიდზი ა -ალ გაბრაზება, გაავება 

წადი IV (-ლა, - ა) 1) შამფური. 2)მწვადი 

წავი IV (-ლა) ლიპყინული 

წაზი ა -ალ 1) გაჭიმვა, გაწელვა. 2) გაბერვა 

(გაიბერება) 

წაზი ო -ალ 1) გაჭიმვა, გაწელვა. 2) გაბერვა 

(გაბერავს) 

წაკა IV (-ლი, -ა) მარილწყალი, წათხი 

წაკ-ალ გრძნობა, შეგრძნება 

წაკ ი IV (-ლა) შეგრძნება 

წალ1 IV (-ლი) გახდილი ტყავი 

წალ2 IV (-ლი, -ლა) თავხე 

წალ: წალ იტ ალ საქმროს არჩევა; იხ. წალ 

ტუტალ 

წალ: წალ ტუტალ საქმროს არჩევა 

წალკიზი: წალკიზი ბო ალ უმიზნოდ 

ხეტიალი 

წალდი IV (-ლა, - ა) წალდი 

წალდუ ან I, II (-ლი, -ლა) მოწაფე, მოსწავლე 

წალი III (-ლა, - ა) სწავლა 

წამალი1 III (- ა, - ა)  ვაზის შესაწამლი 

საშუალება, შესაწამლი სითხე 

წამალი2 III (- ა, - ა) თოფისწამალი, დენთი 

წამულა  IV (-ლი) ძალიან პატარა რამ, 

პაწაწკინტელა 
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ჭ 

 

ჭ ბ ტ IV (-ლი, -ლა) გოგირდი 

ჭ გ ბ//ჭ გ ბ 1) ცოცხალი. 2) 

ენერგიული, სიცოცხლისმოყვარე 

ჭ გ ი IV (-ლა) 1) სიცოცხლე, ყოფნა, 

არსებობა. 2) სიცხოველე, სიმკვირცხლე. 3) 

უნარი.4) სიკეთე 

ჭ დ IV (-ლი, -ლა) მამისახლი, წინაპართა 

კერა 

ჭ დი III (-ლა, - ა // -ლა) მჭადი 

ჭ დილარა  (ტლად.) IV (-ლი) სიმინდი 

ჭ ლლიტ ა ზმნს. სირბილით 

ჭ ლლი ან I, II (-ლი, -ლა) მორბენალი 

(ადამიანი) 

ჭ - ლ გაგება, შეტყობა, ცოდნა 

ჭ ილლ- ლ შეტყობინება, გაგებინება 

ჭ ლ- ლ ცნობება, შეტყობინება 

ჭ ლ- ლ 1) სროლა, ტყორცნა. 2) გადაგდება. 3) 

დასხმა 

ჭ ლაყ- ლ 1) სროლის (ტყორცნის) ნდომა. 2) 

დასხმის სურვილი 

 

ხ 

 

ხაბალლ  I, II (-ლი, -ლა) მთხრობელი 

ხაბარ III (-ლი, -ლა) 1) ამბავი, ცნობა, 

გადმოცემა. 2) მოთხრობა 

ხაბა-ჭაბარ III (-ლი, -ლა) საუბარი 

ხაგ (ტლად.) IV (-ლი, ლა) სიბრძნის კბილი; 

იხ. ჰაგნა 

ხადურ IV (-ლი, -ლა) სამშაბათი; იხ. თალათ 

ხადუღარაბ აზრიანი 

ხაზა ინ I (-ლი, -ლა) ბატონი, უფროსი 

ხაზინა III (-ლი, -ა) ხაზინა, ქონება, 

სიმდიდრე 

ხათამი IV (- ა) ჭყაპი, თოვლ-ჭყაპი 

ხათო -ალ ცოტათი გახდომა 

ხალათი IV (- ა, - ა) ხალათი 

ხალა- ჟა ო//ხალა- ჟ  1) დატოტვილი 

(რქები). 2) ეკლიანი  

ხალ: ხალ ბო ალ III 1) ვნმეს (რამის) 

შემოწმება, გასინჯვა. 2) ძებნა. 3) კვალზე 

მიყოლა 

ხალი IV (-ლა) 1) ნაცარქათამა. 2) 

ნაცარქათამას კერძი 

ხალყ (-ილა) ხალხი 

ხალო IV (-ა, - ა) ეკალი 

ხალოლბა (ხაშ.) IV (-ლი, -რო) ჭურჭლის 

ნეჭა 

ხამი: ხამი დ მ I, II უკულტურო ადამიანი, 

ფეთხუმი 

ხამიზ IV (-ლა) ხუთშაბათი 

ხამუთი IV (- ა, - ა) ხამუთი 

ხამხა III (-ლი, -ა) 1) ფესვიანი ხე. 2) გადატ. 

მემკვიდრეობა 

ხან I (-ლი, -ლა) მეფე, მბრძანებელი 

ხან-ბიქა II (-ლი, -ა) 1) მეფის ცოლი. 2) 

დედოფალი 

ხანჟარ IV (-ლი, -ლა) ხანჯალი 

ხან-კობალა III (-ლი, -ა) ოჩოფეხები 

ხან ი IV (-ლა) სამეფო, ძალაუფლება 

 

 

 

აბა ზმნს. შორს მიზნიდან 

ად (ხაშ.) IV (-ა, -ა) ორმო; იხ. არანდი 

ადა  ზმნს. ზილეგში, საპყრობილეში 

აზ III (-ლი, -ლა) ბატი 

აზან III (-ლი, -ლა) თუჯი, ქვაბი 

აზა  I, II (-ლი, -ლა) ქართველი; იხ. აზულე 

აზა ბა (-ა) ქართველები, ქართველობა 

აზულე I, II (- ა, - ა) ქართველი; იხ. აზა  

ათ III (-ლი, -ლა) 1) ხელისგული. 2) სილა, 

შემოკვრა 

ათდაგოლ-ალ ხშირად შეხტუნება 

ათდ- ლ შეხტომა ხოლმე 

ათდ ი IV (-ლა) შეხტომა 

ათირ III (-ლი, -ლა) პატივისცემა, პატივი 

ათლ ტ ა ზმნს. ოთხზე; იხ. ყ ნხ ბ ლ ტ  

ალ IV (-ლი, -ლა) ქერქი, კანი 

ალა III (-ლი, -ა) 1) ციხესიმაგრე. 2) დიდი 

სახლი 

ამალა III (-ლი, -ა) გატყავებული და 

გამოშიგნული ცხოველი. 2) გადატ. ადამიანის 

ორგანიზმი 

ამზი ო -ალ II, IV 1) წაღება, წაყვანა. 2) 

მოტაცება 

ანტარაბ ბრაზიანი, ხარბი, გაუმაძღარი 
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ანჩ III (-ლი, -ლა) ჯვარი, ხატი 

ანჩიფირ III (-ლი, -ლა)  შეშის ღერი, ნაპობი  

ანჩიფირლა IV (-ა) ხანჩიფირლა (თამაშის 

ნაირსახეობა) 

 

ჰ 

 

ჰა1 შორისდ. ჰაა, დიახ 

ჰა2 შორისდ. აბა 

ჰაბიზი აბ თითოეული 

ჰაბო IV (ლი, -და) ფრთა 

ჰაბო //ჰაბო1 IV (-Ø // - ა, -და // - ა)  

წისქვილი 

ჰაბო //ჰაბო2 IV (- ა, -და // - ა)   1) ფრთა. 2) 

პროპელერი 

ჰაბო -მ შ IV (-ლი // - ) 

ჰაბოტ აქო I, II (-ლი, - ა) მეწისქვილე 

ჰაბოტ აქო ი IV (-ლა) მეწისქვილეობა  

ჰაბორ1 (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) თვალი, 

ბორბალი; იხ. რრ  

ჰაბორ2 (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) წილაკები  

ჰაბორ3 (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) ფირფიტა  

ჰაბო-სი ო IV (-ა) ზედმიწ. წისქვილ-გომური 

ჰაბოს  IV (-ლი, -ბო) დოლაბის ნახვრეტი 

(ხვრელი) 

ჰაბსა ათ ზმნს. ახლა, ახლავე; იხ. ჰ ბშ თ 

ჰაგ: ჰაგ ა ალ უკიდურესად აღგზნება, 

განრისხება, გაცოფება (გაცოფდება); იხ. ჰალაგ 

ა ალ   

ჰაგ: ჰაგ ო ალ უკიდურესად აღგზნება, 

განრისხება, გაცოფება (გააცოფებს); იხ. ჰალაგ 

ო ალ     

ჰაგნა IV (-ლი, -ა) სიბრძნის კბილი; იხ. ხაგ 

(ტლად.) 

ჰად1 IV (-ი) ოფლი 

ჰად2 III (-ა) ცაცხვი 

ჰადე III (-ლი, - ა) ჩახუტება, მოხვევა 

ჰადი  I, II (-ლი, -ლა) ოფლიანი (ადამიანი) 

ჰადიწ-ალ ოფლის დენა, გაოფლიანება 

ჰადიწილლ-ალ გაოფლიანებინება 

ჰაზ IV (-ლი, -ლა) გუნდი, ხროვა, გროვა 

ჰაზა-ჰაზა  ათას-ათასი  

ჰაზა  ათასი 

ჰაზა ნა ათასი 

ჰაზა ახ ათასჯერ 

ჰაზა ნას მეათასე 

ჰაზარხ ბ ლ შ III (-ლი, - რ ) 1) მუხლუხი. 

2) ცხრაფეხა, ყურბელა 

ჰაკ1 (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) თესლა 

 ჰაკ2 (ტლად.) IV (-ლი, -ლა) ყვავილი 

ჰაკ-ალ ამორჩევა, შერჩევა 

ჰაკაყ-ალ ამორჩევის ნდომა 

ჰაკილდაგოლ-ალ I ხშირად ამორჩევინება 

ჰაკილდ- ლ ხშირად ამორჩევა 

ჰაკილლ-ალ ამორჩევინება 

ჰალაგაბ 1) შმაგი, ურჩი. 2) ფეხმარდი, 

მკვირცხლი 

ჰალაგ: ჰალაგ  ა ალ II 1) განერვიულება. 2) 

ჯიუტობა, ჟინიანობა 

ჰალაგ: ჰალაგ  ო ალ II გაგიჟება, 

განერვიულება 

ჰალაგ ი IV (-ლა) ფსიქიკური აშლილობა, 

ნერვული აღგზნება 

ჰალალო: ჰალალო ტ ეკალ ლხინი, ღრეობა 

ჰალალ ცო (ჰუნზ. ჰ ცა) III (-ლა, - ა) 

ფეხსაცმელი 

ჰალალ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ფხანა, 

ქავილი 

ჰალალოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ო, -ბა-) 

დაფხანინება 

ჰალალო ი IV დაფხანა 

ჰალა-ყოლ დ  // ჰალა-ყოლ  შორისდ. თავ-

ბოლოთ, თავ-ფეხით (ზედმიწ. თავ-ტერფზე) 

ჰალმაღ I, II (-ლი, -ლა) მეგობარი, ამხანაგი 

ჰალმაღ ი IV ( -ლი) მეგობრობა 

ჰალ ა III (-ლი) ჰალვა  

ჰალო III (ერგ. ჰალა) ტერფი  

ჰალო-მიცნა III (-ლი, -ა) ზედმიწ. ფეხ-

მუხლი 

ჰალოშ თთ  შორისდ. ფეხშიშველა 

 ჰა ცო (ტლად.) III ფეხსაცმელი; იხ. 

ჰალა ცო 

ჰალოდ ტოპ. ტლადალი 

ჰალოდო -ალ (ჰალ ოდო -, - ო, -ცა, - 

Ø, -ბა-) 1) გაშეშება. 2) გაოცება 

ჰალოლბა //  ჰალ  IV ბოტ. აბზინდა  

 ჰალოს I, II ტლადალელი 

ჰანგარში IV 1) შეთანხმება, ხელშეკრულება. 2) 
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მორიგება, ხელშეკრულების დადება 

ჰანტ ა ტოპ. ჰუნზიბი 

 ჰანტ ალას ჰუნზიბური 

ჰანტ ას ჰუნზიბელი 

ჰა  შორისდ. ჰეი, ოჰ 

ჰა -ჰა  შორისდ. ჰეი, დიახ, რა თქმა უნდა 

ჰა -ჰუ  III (-ლი) ალიაქოთი, ხმაური 

ჰა ლ-ალ  (-ი, - ო, -ს, -ო, -ბა-) ხმაური, 

ცელქობა 

ჰა ლოლ-ალ  (- ო, -ს, -ა, -ბა-) ახმაურება, 

გაანცება 

ჰარა  III (-ლი) კივილი, მოწოდება, ძახილი, 

ხმობა 

ჰარატ  IV (-ლი, -ლა) ხმა 

ჰარ ცნი IV (-ლა) ალიაქოთი, აურზაური, 

არეულობა 

ჰარდიზი ა ალ II 1) თხოვნა, ვედრება. 2) 

მათხოვრობა, ჩივილი 

ჰარზა ი IV (-ლა) სიუხვე, ბარაქა 

ჰარზა აბ უხვი, ბარაქიანი 

ჰარზი ო ალ II, IV 1) თხოვნა, შევედრება. 

2) მათხოვრობა 

ჰარი III (-ლა, - ა) ხვეწნა, მუდარა, თხოვნა; 

იხ. ჰარი-მინნათ  

ჰარი-მინნათ (-ლა, - ა)  ხვეწნა, მუდარა 

ჰას (-ა , -ა) 1) ცა. 2) ბურუსი, ჯანღი 

ჰასა-მიცა  ზმნს. ყველგან (ზედმიწ. ცა-მიწაში) 

ჰასანდელა IV (-ლი, -ა) ერთგვარი თამაში 

ჰასაღას ცისფერი 

ჰას-მუს IV (-ა) 1) სამყარო. 2) ბურუსი 

ჰატან IV (-ლი, -ლა) კვირა 

ჰატო III (-ლი, - ა) 1) მწვანე ხახვი. 2) ღეროს 

თავი 

ჰატო-ბოხ IV (-ა) მწვანე ძურწა (ზედმიწ. 

ღერო-ბალხი) 

ჰატოლა III (-ლი, -ა)  მუცლის ჭია  

ჰატ ა ზმნს. ქვეითად, ფეხით 

ჰატ ა ამო I, II (-ლი, - ა) თავხედი, კადნიერი 

ჰა ა IV (-ლი) ჰაერი 

ჰა ა-ბაყ IV (-ლი, -ლა) 1) ამინდი. 2) 

კლიმატი; იხ. ოდო-ბო  

ჰაფ-ჰაფი I, II (-ლა, - ა) ცრუპენტელა, 

თავქარიანი 

ჰაქო ზმნს. გვიან; იხ. ჰაქო ნა   

ჰაქოკ-ალ (- ო, -ცა, - ა, -ბა-) დაყოვნება, 

დაგვიანება (იგვიანებს) 

ჰაქოკილლ-ალ (ჰაქოკილლი-, - ო, -ს, - ა, -

ბა-) დაგვიანებინება 

ჰაქო -ალ დაყოვნება, დაგვიანება 

(აგვიანდება) 

ჰაქო ნა გვიან 

ჰაქქო ნელი,აუჩქარებელი, გვიანი 

ჰაცო ზმნს. დამიზნებით, ზუსტად 

ჰაცოკ-ალ1 (- ო, -ცა, - ა, -ბა-) დამიზნება 

ჰაცოკ-ალ2 (- ო, -ცა, - ა, -ბა-) გაგება, 

შეტყობა, გარკვევა (გაარკვევს) 

ჰაცოკილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, - ა, -ბა-) 

დამიზნებინება 

ჰაცოკილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, - ა, -ბა-) 

გაგებინება, შეტყობინება, გარკვევინება 

ჰაცოკი ო ი1 IV დამიზნება 

ჰაცოკი ო ი2 IV გაგება, შეტყობა, გარკვევა 

ჰაცო -ალ (- ო, -ცა, - Ø, -ბა-) გაგება, 

შეტყობა, გარკვევა (გაირკვევა) 

ჰაცო ი ო ი IV გაგება, შეტყობა, გარკვევა 

ჰაცც   (-Ø) უზანგი, ავჟანდი 

გაცცი შორისდ. ცხიკ (ცხვირის დაცემინება) 

ჰაცცო1 მარჯვე 

ჰაცცო2 წვრილი, თხელი 

ჰახარ // ჰახა ნაწ. აბა, შეხე  

ჰაჰალ-ალ (-ო, - ო, -ს, - ო, -ბა-) დატაცება, 

დასწრებით ყიდვა 

ჰაჰალოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, - ო) 

დატაცებინება (ყიდვისას) 

ჰაჰდაგი I, II დოყლაპია, პირღია 

ჰაჰდაგოლ-ალ I (ჰაჰდაგილ-ალ II, მრ. 

ჰაჰდა-ბა-გულ-ალ, -ლო, ცა, -ა) ხშირად 

დამთქნარებინება 

ჰაჰდათოკ-ალ (- ო, -ცა, - ა, მრ.  

ჰაჰდაბათუ აკალ) მთქნარებინება 

ჰაჰდ- ლ (- ო, -ს, - ა, -ბა-) ხშირად 

მთქნარება; იხ. ჰოზოლაჰალ 

ჰაჰდ ი IV მთქნარება 

ჰაჰლ-ალ (-ო, - ო, -ს, - ა) 1) დამთქნარება. 2) 

ღრმად შესუნთქვა 

ჰაჰლოლლ-ალ (- ო, -ს, - ა, -ბა-) 

დამთქნარებინება 
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ჰაჰლო -ალ (- ო, -ცა, -Ø) დამთქნარების 

შეძლება 

ჰა -ალ (-ო, - ო, -ს, - ა, -ბა-) დაფქვა 

ჰა აყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -Ø, -ბა-) დაფქვის 

ნდომა 

ჰა ოლ- ლ (- ო, -ს, - ა, -ბა-) ხშირად დაფქვა 

ჰა ოლ ი IV ხშირად დაფქვა 

ჰა ოლლ-ალ (-ი, - ო, -ს, - ა) დაფქვევინება 

ჰა ო -ალ (-ი, - ო, -ცა, -Ø) დაფქვის 

შეძლება 

ჰა ი IV დაფქვა 

ჰ ბ თ IV (-ლი, -ლა) შაბი 

ჰ ბ ში ალ (-ლი) 1) ეთიოპიელები; 2) 

ზანგები, შავკანიანები 

ჰ ბ ში ა  II (-ლი, -ლა) ეთიოპიელი (ქალი) 

ჰ ბ ში ა  (-ლი, -ლა) ეთიოპიელი (კაცი) 

ჰ ბშ თ ზმნს. ახლა, ახლავე; იხ. აბსა ათ  

ჰ დ ლ გოლ-ალ I (-ლო, -ცა, - ა, 

ჰ დ ლ გილ-ალ II, მრ.  ჰაჰდაბათუ აკალ) 

ხშირად დაფიცებინება 

  

ჰ დ ლ- ლ ( - ო, -შ, - , -ბ -) ფიცის დადება, 

ხშირად დაფიცება 

ჰ დ ლ ი IV დაფიცება, ფიცის დადება 

ხოლმე 

ჰ დ ო1 ცალღოლა ძაფი (მატყლისა) 

ჰ დ ო2 // ჰ დ  თხლად ჩაცმული 

ჰ დ  IV (-Ø) თავთავი, ღერო 

ჰ დ -ბოხ IV (-ა) მინდვრის მდოგვი 

ჰ დის III (-ლი, -ლა) 1) რელიგ. ჰადისი 

(გადმოცემა მუჰამედის ქცევასა და 

გამონათქვამებზე). 2) (-ი) საკ. სახ. ჰადისი 

ჰ დ რ ბ მომზადებული 

ჰ დ რ ა -ალ II მომზადება (ემზადება) 

ჰ დ რ ა -ალ II მომზადება (ამზადებს) 

ჰ დ რ ი IV 1) მზადეყოფნა. 2) მომზადება 

ჰ დ რშ  მზად 

ჰ თ: ჰ თ ბაღალ ცდა, ძალის შელევა 

ჰ თე ზმნს. ნელა, წყნარად 

ჰ თეკ-ალ (-ი, - ო, -ცა, -ა, -ბა-) შენელება 

(ანელებს, აყოვნებს) 

ჰ თეკილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა-) 

შენელებინება 

ჰ თე -ალ (-ი, - ო, -ცა, - Ø, -ბა-) 1) 

შენელება (ნელდება, ყოვნდება). 2) დაგვიანება 

ჰ თე ეჩენა II, IV (ჰ თე ეჩენა I,  ჰ თებეჩენა 

III, მრ. - ა-) ზმნს. თანდათან, ნელა, წყნარად 

ჰ თე წო ზმნს. დილაობას, 9-10 საათისთვის 

ჰ თექ-ალ (-ი, - ო, -ცა, - Ø, -ბა-) 1) 

შენელება. 2) დაგვიანება 

ჰ თქუნ ზმნს. 1)შეუნელებლად, 

შეუსვენებლად. 2) უხვად, ბევრად 

ჰ კ  IV (ჰ კ-ი// -ლი, -ა) ბეჟიტელთა 

ერთგვარი ეროვნული ფეხსაცმელი 

ჰ კ - იწო IV (-ლი) ტანსაცმელი 

ჰ კი ქო IV (-ლი) მატყლის სამღოლა ძაფი; იხ. 

ჰ კი თუკო 

ჰ ლ III (-ლი, -ლა) 1) მდგომარეობა, 

გარემოება. 2)ძალა 

ჰ ლ -ბაწადაბ დამსახურებული, პატიოსნად 

მოპოვებული    

ჰ ლ ლ რელიგ. ზმნს. ალალ (იყოს!) 

ჰ ლ ლ ბ 1) ნებადართული, დასაშვები. 2) 

კანონიერი, პატიოსნად ნაშრომი  

ჰ ლ ლ-ჰ ლ ლ ზმნს. დაე, ალალი იყოს! 

ჰ ლ ლ-იზ IV (-ლი, -ლა) მარცხის აღიარება 

ჰ ლ ლ ი IV (-ლა) ნების დართვა, პატიება   

ჰ ლ  1) ზმნს. ძლივს. 2) ბოლოს, 

ძლივსძლიობით 

ჰ ლდი ალას: ჰ ლდი ალას  III ბოტ. 

ძეწნა  

ჰ ლდი ო თეთრი 

ჰ ლდ კ-ალ (-ი, - ო, -ჩ , - , -ბ -) 

გათეთრება (ათეთრებს) 

ჰ ლდ კდ- ლ (- , - ო, -შ, - , -ბ -) ხშირად 

გათეთრება 

ჰ ლდ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბ -) 

გათეთრებინება 

ჰ ლდ კი  -ალ (-ი, - ო, -ცა, -Ø, -ბ -) 

გათეთრების შეძლება 

ჰ ლდ -ალ (-ი, - ო, -ჩ , -Ø, -ბ -) 

გათეთრება (თეთრდება) 

ჰ ლიქათ I, II (-ლი, -ლა) არამზადა, 

თაღლითი 

 ჰ ლიქათაბ თაღლითური, საზიზღარი, 

ფლიდი 

ჰ ლიქათ ი IV (- ა) სისაძაგლე, ფლიდობა 

ჰ ლლა-ჩოჩო  ზმნს. მხრებით, ზურგით 

ჰ ლლიდ ზმნს. 1) ძალით. 2) ძლივს 
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ჰ ლლიყა ზმნს. ძალით 

ჰ ლ-მიც  III (-ლი) ხასიათი, ზნე, ქცევა 

ჰ ლტი III (-ლა, - ა) 1)მუშაობა, შრომა. 2) 

საქმიანობა 

ჰ ლტიზი ა ალ II, IV (-ი, - ო, -ცა, -Ø) 1) 

მუშაობა. 2) მოქმედება (ამოქმედდება); იხ. 

ოჰდ ლ  

 ჰ ლტიზი ო ალ II, IV (-ო, - ო, -ს, -ა) 1) 

მუშაობა. 2) მოქმედება (იმოქმედებს); იხ. 

ოჰდაგილალ 

ჰ ლტი-ფიშა III (-ლი) სამუშაო, საქმე, 

ხელობა 

ჰ ლტუ ან I, II (-ლი, -ლა) 1) მუშა. 2) 

მომუშავე 

ჰ ლ-ჰ ქმ  III (-ლი, - ა) ქონება, 

მდგომარეობა 

ჰ მ მ III (-ლი, -ლ ) 1) აბანო. 2) კურორტი 

ჰ მბ ლი I, II (- ა, - ა) მტვირთავი 

ჰ მშ ლტ ა: ჰ მშ ლტ ა ყალ II 1) გონს 

მოსვლა, გამოცოცხლება. 2) გამოცნობა 

ჰ 1
 IV (-Ø) 1) თვალი. 2) პატარა თვალი, 

საჭვრეტი. 3) თვალცემა 

ჰ 2  შორისდ. ჰეი! (საქონლის გასაგდები 

ხმიანობა) 

 ჰ დ  (-დ ) 1) თვალები. 2) სათვალე; იხ. ჩქ   

ჰ ვ ნ III (-ლი, -ლა) 1) ცხოველი; იხ. ჰ მ ნ 

ჰ კ ნ III (-ლი, -ლა) რელიგ. თილისმა 

ჰ მ ნ III (-ლი, -ლა) 1) ცხოველი. 2) 

მსხილფეხა საქონელი 

ჰ მ ნ-ბოწი (-ლა) მსხილფეხა საქონელი 

ჰ -მიც IV (-ა) პირისახე (ზედმიწ. თვალ-ენა) 

 ჰ რ ნ ბ საოცარი, თვალწარმტაცი 

ჰ რ ნ:  ჰ რ ნ ა ალ II აღტაცება, გაოცება 

(გაოცდება) 

ჰ რ ნ:  ჰ რ ნ ო ალ II აღტაცება, გაოცება 

(გააოცებს) 

ჰ რ ნ ი IV (-ლა) გაოცება, აღტაცება 

 ჰ -ქ  IV (-ლა) სხეულის ნაწილები (ზედმიწ. 

თვალ-ხელი) 

ჰ ჟ IV (-ლი, -ლა) მომლოცაობა 

ჰ ჟ თ: ჰ ჟათ ა -ალ საჭიროება 

ჰ ჟ თ ბ საჭირო, აუცილებელი 

ჰ ჟ თ ი // ჰ ჟ ი 1) საჭიროება. 2) საქმე 

ჰ ჟ თხან IV (-ლი, -ლა) საჭირო ოთახი, 

ტუალეტი; იხ. ობორნი, ტუალეთ 

ჰ ჟი 1) (- ა, - ა) მომლოცველი. 2) (-Ø) ჰაჯი 

(მამაკაცის საკუთარი სახელი)  

ჰ ჟიკო 1) III (-ლი, - ა) ერთგვარი წინდა. 2) I 

ქალაჩუნა 

ჰ ჟილაყლაყ III (-ლი, -ლა) ყანჩა 

ჰ რ მ ბ აკრძალული, არაკანონიერი 

ჰ რ მზადა I, II (-ლი) არამზადა, მზაკვარი 

ჰ რ მ: ჰ რ მ ა -ალ II აკრძალვა (იკრძალება)  

ჰ რ მ: ჰ რ მ ო -ალ II 1) აკრძალვა. 2) 

კანონის დარღვევა  

ჰ რ ქ თ III (-ლი, -ლა) ძალისხმევა 

ჰ რ ქ თჩი I (- ა, - ა) აქტივისტი, 

საზოგადოებრივი მუშაკი 

ჰ რე-ჰ დ მ (ხაშ.) II (-ლი) შავთვალა ქალი 

ჰ რრ ხ -დი ი IV (-ლა) ლემა 

ჰ რფ III (-ლი, -ლ ) ასო 

ჰ სილ IV (-ლი, -ლა) შედეგი, დასკვნა 

ჰ ტტ- 1 IV (- ) ფქვილი 

ჰ ტტ- 2 სველი, ნესტიანი 

ჰ ქბ რ I, II (-ლი, -ლა) უცნაური ადამიანი 

ჰ ქილდ გოლ-ალ I (ჰ ქილდაგილ-ალ II, 

ჰ ქილდაგულ-ალ  III,  მრ. ჰ ქილდა-ბა-

გულ-ალ // ჰ ქილდა-ბა-გუ- ა-ლ-ალ ,  -ო, 

- ო, -ცა, -ა) ხშირად მოძებნინება   

ჰ ქილდათოკ-ალ I (ჰ ქილდათიკ-ალ II, 

ჰ ქილდათუკ-ალ III, მრ. ჰ ქილდა-ბა-თუ-

ა-კ-ალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) შემოწმების 

ნდომა. 2) ძებნის ნდომა 

ჰ ქილდაუღ-ალ I (ჰ ქილდა უღ-ალ II, 

ჰ ქილდაბუღ-ალ III, მრ. ჰ ქილდა-ბა-ბუ-

ა-ღ-ალ, -ო, - ო, -ს, -ო) 1) შემოწმების 

დამთავრება. 2) ძებნის დასრულება 

ჰ ქილდ- ლ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა) 1)ხშირად 

დამთავრება. 2) ხშირად დასრულება 

ჰ ქილდ ყ-ალ (-ო, - ო, -ს, -ო, -ბა) 

1)დამთავრების ნდომა. 2) დასრულების ნდომა 

ჰ ქილლ-ალ  (-ი, - ო, -ს, -ა, მრ. ჰ ქილლ-

ალ) 1) მოძებნინება. 2) შემოწმებინება 

ჰ ქილლო ი IV 1) ძებნა. 2) შემოწმება 

ჰ ქიმ 1) I, II (-ლი, -ლა) უფროსი, 

ხელმძღვანელი. 2) I (-ი) ჰაქიმი (მამაკაცის 

საკუთარი სახელი) 

ჰ ქიმ ი IV (-ლა) 1) უფროსობა, 

ხელმძღვანელობა. 2) თანამდებობა 
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 ჰ ქლ- ლ (ჰ ქილ-, -ლო, -ცა, - , - ) 1) 

მოძებნა. 2)შემოწმება 

ჰ ღ  ზმნს. თვალწინ 

ჰ ყ1 III (-ლი) ცოდვა, ბრალი 

ჰ ყ2 III (-ლი) ღირებულება, ფასი 

ჰ ყ3 III (-ლი) 1) სიმართლე, ჭეშმარიტება. 2) 

სამართლიანობა 

ჰ ყ უ  თანდ. -ზე, შესახებ 

ჰ ყბ  III (-ლი, -ა) ერთგვარი თამაში, რიკ-

ტაფელა; იხ. ახბა, კახბა 

ჰ ყირაბ დამამცირებელი 

ჰ ყიყათ III (-ლი) სინამდვილე, უტყუარობა 

ჰ ყ  IV (-ლი, -ა) წარბი 

ჰ ყყ ბ 1) ნამდვილი, ჭეშმარიტი. 2) 

სამართლიანი 

ჰ შტ ყე III (-ლი, - ა) ქუთუთო (ზედმიწ. 

თვალსახური) 

ჰ შნურ III (-ლი, -ლა) თვალის გუგა 

ჰ შწიწ IV (-ლი, -ლა) წამწამი (ზედმიწ. 

თვალის წარბი) 

ჰ ჩ  შორისდ. აჩუ (ცხენის გასაგდები 

ხმიანობა) 

ჰ წიწუ III (-ლი, - ა) თამაშში წაგებულის 

სასჯელი 

ჰ ჰ ლ 1 1) გავარვარებული. 2) გადატ. კაშკაშა 

ჰ ჰ ლ 2 (ხაშ.) ყვითელი 

ჰ ჰ ლ კ-ალ (-ი, - ო, -ჩ , - , -ბ ) 

გავარვარება (გაავარვარებს) 

ჰ ჰ ლ კილლ-ალ (-ი, - ო, -ჩ , -Ø, -ბ ) 

გავარვარებინება (გაავარვარებინებს)  

ჰ ჰ ლ -ალ (-ი, - ო, -ჩ , - Ø, -ბ ) 

გავარვარება (გავარვარდება) 

ჰ ჰე ო1 1) თხელი, მეჩხერი. 2) ღრეჩოიანი, 

ჭუჭრუტანიანი 

ჰ ჰე -ო2 III (-ა) ბოტ. დეკა 

ჰ ჰეკ-ალ1 (-ი, - ო, -ცა, -ა, -ბა) გაოცება, 

განცვიფრება (განაცვიფრებს) 

ჰ ჰეკ-ალ2 (-ი, - ო, -ცა, -ა, -ბა) 1) გაწევა, 

გადაადგილება. 2) გამეჩხერება 

ჰ ჰეკილლ-ალ1 (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა) 

განცვიფრებინება   

ჰ ჰეკილლ-ალ2 (-ი, - ო, -ს, -ა, -ბა) 1) 

გაწევინება, გადაადგილებინება. 2) 

გამეჩხერებინება 

ჰ ჰეკი ო ი1 გაოცება, განცვიფრება 

ჰ ჰეკი ო ი2  IV 1) გაწევა, გადაადგილება. 2) 

გამეჩხერება 

ჰ ჰე -ალ1 გაოცება, განცვიფრება 

(განცვიფრდება) 

ჰ ჰე -ალ2 1) გაწევა, გადაადგილება. 2) 

გამეჩხერება 

ჰ ჰე ო ი1 გაოცება, განცვიფრება 

ჰ ჰე ო ი2 დაცილება, დაშორება 

ჰ 1 ნაწ. აბა 

ჰ 2 III (-ლი, -ბო) ფიცი 

    

      

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 124 

ქართულ-ბეჟიტური ინდექსი 

  

 

ა 

 

 

აბა1 ალო 

აბა2 ვალე 

აბა3 ლ„აჩი 

აბა4 ჰა 

აბა5 ჰ  

აბა, უყურე გოწოჴ 

აბაზა1 (კაცი) აბ ზინა  

აბაზა2 (ქალი) აბ ზინაჲ 

აბაზელები აბ ზინალ // აბ ზილლა 

აბანო1 ბ ნი 

აბანო2 ჰ მ მ 

აბაჯბაჯება თი ნი ალ 

აბაჯბაჯება თი ნი იჲოლ„ი 

აბაჯბაჯება ხოლმე თი ნი დ ლ 

აბზინდა1 ბ ლჭ  

აბზინდა2  ჰალოლბა // ჰალ  

აბნევა თარზი ჲაჴალ 

აბრეშუმი ბრაშული 

აბრეშუმის ქსოვილი დარაჲ // დ რ ჲ 
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აგური გური 
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ადგომა (ადგება) ჲ ღი ალ 

ადგომა ჲ ღი ლალ 

ადგომა შეუძლია ჲ ღი იჲლ„ალ 

ადგომის ნდომა ჲ ღი აყალ 

ადვოკატი ად აქათ 

ადვოკატობა ად აქათლ„ი 

ადიღელები ადიგეჲლა 

ადიღელი (კაცი) ადიგეჲა  

ადიღელი (ქალი) ადიგეჲაჲ 

ადრე რად // რათ 



 125 

ადრეული რტოდ  ს 

ადრიანად ყა ტ ა 
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ადუღება შეიძლება ღა ლო ალ 
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ავად გახდა კოკოჲო // კოკ  

ავად გახდომა კოკომალ„ალ 
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ავანსი ავანს 

ავგაროზი საბაბ 

ავეჯეულობა ყა  

ავეჯი დი ან-ქარა ათ 

ავზი ბაქ 

ავი (კაცი) ცაცცო 

ავ-კარგი კეტო-ცაცცო 

ავსება ჲოწალ 

ავსება ჲოწლალ 

ავსული1 ზინდალ // ზინნალ 

ავსული2 ჟინ 

ავტობიოგრაფია ვტობიჲოგრ ფიჲა 

ავტობუსი ავტ ბუს 
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ათას-ათასი  ჰაზა-ჰაზა  
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ათასი ჰაზა ნა 

ათასჯერ ჰაზა ახ 
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აკვნესება ოქლ'ალ 

აკვნესება ოქლ' ლ„ი 
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ალალ (იყოს!) ჰ ლ ლ 
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ალბათ იჰთიმან 
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ანბანი ბ  

ან-ბანი1 ლიფ-ბი 

ან-ბანი2 ლიფ 

ანგარიში რაშოთ 

ანგელოზი მალაჲქ 
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ბამბაძია ბ მბაზი 
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ბანაობა1 ლ„იჲაწალ 
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ბედოვლათი1 კ ჲმ დი 
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ბზარი ნ  // ნ  

ბზე2 ნახო 

ბზეწვია ეხულა 
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გალესვინება თ შ ლლ ლ 

გალესვინება ხშირად ანწკილდ ლ 

გალესილი2 თ შ ჲო 

გალიფერი გარაფი 

გალოკვა ქარლოლალ 

გალოკვინება ქარლოლლალ 

გალუმპული დაქლ„იჲო 

გამაგრება ზულ„: ზულ„ გუ ალ 

გამაგრება1 ჲილ'ალ„ ლ 

გამანაწილებელი ჲიტდაგი 

გამანაწყენებელი რიჰარაბ 

გამარგვლა ფურჩნა//ფურჭნა 

გამართება3 გოწოჴალ 

გამართლება1 ბელ′ენზი ჲაჴალ 

გამარჯვება ბ რჰენლ„ი 

გამარჯვება იზ 

გამარჯვება ჲიჟეჲოლ„ი 

გამარჯვება ჲ ლ ლ 

გამარჯვება შეუძლია ჲიჟეჲლ„ალ 

გამარჯვება1 ჲიზალ 
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გამარჯვებინება ჲიჟელალ 

გამარჯვებინება ჲიჟელლალ 

გამარჯვებინება ჲ ლლალ 

გამარჯვებული ჲიჟელაგი 

გამარჯობა ასალ მალაჲქუმ 

გამარჯობა სალამალეჲქუმ 

გამასპინძლება შეუძლია1 თუხიჲლ„ალ 

გამგზავრება3 ჲენტ ალ 

გამდარებელი ბალლ ყ  

გამდიდრება აშ ნდული: აშანდული აჴალ 

გამდიდრება (ამდიდრებს) ბეჩედ ჲო ალ 

გამდიდრება (მდიდრდება) ბეჩედ ჲაჴალ 

გამელოტება პ პ ლ ლ„ ლ 

გამელოტება1 პ პ ლ კ ლ 

გამელოტებინება1 პ პ ლ კილლალ 

გამეორება2 ლ„ილ„ალ 

გამეჩხერება შალდოკი ო ი 

გამეჩხერება შალდო ი ო ი 

გამეჩხერება (გაამეჩხერებს) შალდოკალ 

გამეჩხერება (გამეჩხერდება) შალდო ალ 

გამეჩხერებინება შალდოკილლალ 

გამკრთალება (ამკრთალებს) დახოკალ 

გამკრთალება (მკრთალდება) დახოლ„ალ 

გამკრთალებინება დახოკილლალ 

გამო დ ლა 

გამო ლ„იდ 

გამო ლ  

გამო საბაბლ„უნ 

გამოგონება ურღიზი ჲო ალ 

გამოვლენა ჲანწალ 

გამოზრდა ხოლმე1 ჲეღაკდ ლ 

გამოზრდა1 ჲეღაკალ 

გამოზრდა1 ჲეღაკიჲოლ„ი 

გამოზრდევინება ჲეღაკილლალ 

გამოთრევა შეუძლია2 ჲაღოჲლ„ალ 

გამოკეთება მადარ 

გამოკვება ჲოღალ 

გამოკვება ჲოღოთიხალ 

გამოკვება ჲოღოჲოლ„ი // ჲოღ ლ„ი 

გამოკვებინება ჲოღოლლალ 

გამოკვების ნდომა ჲოღაყალ 

გამოკვების შეძლება ჲოღოჲლ„ალ 

გამოკვერვა კ ჩ ლ 

გამოკვერვა შეუძლია კ ჩ ჲლ„ალ 

გამოკვერვა ხოლმე კ ჩ ლ ლ 

გამოკვერვინება კუჩ ლლ ლ 

გამოკითხვა ნისოლილ'ალ 

გამოკლება ბ ჴი 

გამომთარგველი ლ„უტოლაგი 

გამომრჩენი (ადამიანი) ჲ ნჴდ გი 
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გამორჩევა ნყეკალ 

გამოსავალი ჩარა 

გამოსახულებანი (ქვაზე და ხეზე) ნაზალბა 

გამოსვლა გისაქალ 

გამოსვლა ჲონყოჲოლ„ი // ჲონყ ლ„ი 

გამოსვლა1 ჲონყალ 

გამოსვლის ნდომა გისაქაყალ 

გამოტყდომა1 (გამოტყდება) მუკურ: მუკურ ჲაჴალ 

გამოფიტვა (გამოიფიტება) გ მელ„ალ 

გამოღება ჲენჰეჲწლალ 

გამოღება ჲენჰეჲწიჲოლ„ი 

გამოღების ნდომა2 ჲაღაყალ 

გამოყენება თუკალ 

გამოყენებინება თუკილლალ 

გამოყვანინება გისაქილლალ 

გამოყოფა ნყეკალ 

გამოყოფა ბ ტა: ბ ტა ჲ ჴალ 

გამოყოფა (გამოეყოფა) ჟ ჟლ„ ლ 

გამოყოფა (გამოიყოფა) კალ′ალ 

გამოყოფა (გამოყოფს) ჟ ჟკ ლ 

გამოყოფა ხოლმე ნყეკდ ლ 

გამოყოფინება ნყეკილლალ 

გამოყოფინება კალ′ოლლალ 

გამოყოფინება ჟ ჟკილლალ 

გამოშვება3 ჲაღალ 

გამოშიგვნა ჲიჩეჲოლ„ი 

გამოშიგვნა შეუძლია2 ჲიჩეჲლ„ალ 

გამოშრობა ჲ ნლ„ ლ 

გამოჩენა1 (გამოჩნდება) ჲეგ ლ 

გამოცანა ბიც ნკო 

გამოცანა სიღა 

გამოცნობა2 რეყაზი ჲაჴალ 

გამოცნობა2 (გამოიცნობს) რეყაზი ჲო ალ 

გამოცოცხლება იწ: იწ ჲ ნხ ლ 

გამოცოცხლება ჰ მშ ლტ ა: ჰ მშ ლტ ა ყალ 

გამოცხვა ზიზაჲო // ზიზ  

გამოცხობა ზიზაჲუღალ 

გამოცხობა (გამოცხვება) ზიზაჲლ„ალ 

გამოცხობა (გამოცხვება) ზიზაჲოლ„ი 

გამოცხობინება ზიზაჲლალ 

გამოძრობა ჲაღოჲწალ 

გამოძრობა ჲაღოჲწლალ 

გამოძრობა2 ჲაღალ 

გამოწრთობა2 ნლ„ალ 

გამოწურვა ტუცალ 

გამოწურვა ტუცოჲოლ„ი // ტუც ლ„ი 

გამოწურვინება ტუცოლლალ 

გამოჭრა ლ„უტალ 

გამოჭრა ხოლმე ლ„უტოლაგილალ 

გამოჭრევინება ლ„უტოლლალ 
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გამოჭრის ნდომა ლ„უტაყალ 

გამოჭრის შეძლება ლ„უტოჲლ„ალ 

გამოხარშვა ღა ლოლალ 

გამოხარშვინება ღა ლოლლალ 

გამოჯანმრთელება საღ ჲაჴალ 

გამრავლება (გაამრავლებს) თელიკალ 

გამრავლება (გამრავლდება) თელილ„ალ 

გამრავლება (მრავლდება) დ სლ„ალ 

გამრავლება ხოლმე დ სკილდ ლ 

გამრავლება, გაბევრება დ სლ„იჲოლ„ი 

გამრავლება2 ჲეღაკალ 

გამრავლება2 (გაამრავლებს) ეზი ჲო ალ 

გამრავლებინება დ სკილლალ 

გამრავლებინება თელიკილლალ 

გამრავლების შეძლება დ სკიჲლ„ალ 

გამტვრიანება ფახლოლალ 

გამტვრიანება ფახლოლდ ლ 

გამტვრიანებინება ფახლოლლალ 

გამტვრიანებინება, გაფქვილიანებინება ფახლოლლო ი 

გამტყავებელ-გამომშიგვნელი (კაცი) იჩელდაგი 

გამუქება (გაამუქებს) დოჴოკალ 

გამყიდველი ინსოლაგი 

გამყიდველი მაგაზინჩი 

გამყიდველი ჲინსოლაგი 

გამყიდველობა მაგაზინჩილ„ი 

გამშრალება ჲ ნლ„ილლოლ„ი 

გამშრალება ჲ ნლ„ლ ლ 

გამშრალებინება ჲ ნლ„ილლალ 

გამშრალების შეძლება ჲ ნლ„იჲლ„ალ 

გამხდარი გ მმ  

გამხდარი ბატკნები ლუბი 

განადგურება (ტილებისა) ბ ლ 

განადგურება1 (ანადგურებს) დაჴუცა ჲო ალ 

განადგურებინება (ტილებისა) ბ ილლალ 

განავალი ნ ნ 

განავალი საჲ, ქომა, ნ ნ, თეჴ 

განაპირა რ ლლიტ ას 

განაწილება ჲიტალ 

განაწილება2 (ნაწილდება) დაფანტა ჲაჴალ 

განახლება იწკიჲოლ„ი 

განახლება იწლ„იჲოლ„ი 

განახლება (გაანახლებს) იწკალ 

განახლება (განახლდება) იწლ„ალ 

განახლება შეუძლია იწკიჲლ„ალ 

განახლებინება იწკილლალ 

განახლებინება ხოლმე იწკილდ ლ 

განბანა მატაჰირ 

განბანა ც ბო ი ო 

განბანა (ლოცვის წინ) ნიზალ  

განელთბილება გუგლოკალ 
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განერვიულება ჰალაგ: ჰალაგ ა ალ 

განზრახ ბატ ნ 

განზრახ ჲატნანა 

განზრახვა ნიჲათ 

განთავისუფლება გეთ: გეთ ჲო ალ 

განთავისუფლება ვაჴუ: ვაჴუ ქეზი აჴალ 

განთავისუფლება1 თისა: თისა ჲ ნხ ლ 

განთავისუფლება2, გარიცხვა ტუტალ 

განთავისუფლება4 ჲენჲალ 

განიავება ჲეწი იჲოლ„ი 

განიავება (ხვავისა) ჲეწი ალ 

განიავება ხოლმე ჲეწი დ ლ 

განიავებინება ჲეწი ილლალ 

განკურნება (განკურნავს) საღ ჲო ალ 

განმსჯელი ნყლოჲაბ 

განსაცვიფრებელი ლ მ თ ბ 

განსაცვიფრებელი თამაშაჲაბ 

განსახლება თი ალ 

განსახლება თი იჲოლ„ი 

განსხვავება ბატ ლ„ი 

განსჯა დი ან 

განქორწინების ნდომა ათაქ ყალ 

განყოფილება1 ადდელენიჲა 

განშორებინება ჲოლ„ოლლალ 

განცდა2 ზაჰმათ 

განცვიფრება ჟ ჲბ: ჟ ჲბ ჲაჴალ 

განცვიფრება ჰ ჰე ო ი 

განცვიფრება (განაცვიფრებს) ჰ ჰეკალ 

განცვიფრება (განცვიფრდება) თამაშა: თამაშა Øაჴალ 

განცვიფრება (განცვიფრდება) ჰ ჰე ალ 

განცვიფრებინება  ჰ ჰეკილლალ 

განცხადება, საჩივარი რზა 

განძი ბ ლ„ 

განძრევა ლახდ ლ 

განძრევა1 ლახლ′ალ 

განძრევის წადილი ლახლ′აყალ 

განძრევის წადილი ლახლ′ოჲლ„ალ 

განწმენდა ტარჰათ 

განწმენდა (განიწმინდება) ჩურზი ა ალ 

განწმენდა (განწმენდს) ჩურზი ო ალ 

განწყობა ილაზ 

განხრაზ ურღუნგო 

გაოვალურება გეჲდოკალ 

გაოვალურება (ოვალური ხდება) გეჲდოლ„ალ 

გაოფლიანება ბაქცი ჲაჴალ 

გაოფლიანება ჰადიწალ 

გაოფლიანებინება ბაქცი ჲო ალ 

გაოფლიანებინება ჰადიწილლალ 

გაოცება ლ მ თ: ლ მ თ ჲაჴალ 

გაოცება ლ მ თ: ლ მ თ ჲო ალ 
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გაოცება  ჟ ჲბ: ჟ ჲბ ჲაჴალ 

გაოცება ჟ ჲბ: ჟ ჲბ ჲო ალ 

გაოცება ჟ ჲბლ„ი 

გაოცება თამაშალ„ი 

გაოცება (გააოცებს) თამაშა: თამაშა ჲო ალ 

გაოცება (გააოცებს) ჰ რ ნ: ჰ რ ნ ო ალ 

გაოცება (გაოცდება) ჰ რ ნ: ჰ რ ნ ა ალ 

გაოცება, განცვიფრება ჰ ჰეკი ო ი 

გაოცება2 ჰალოდო ალ 

გაპარვა ჲილ'ქალ 

გაჟრჟოლება ს ლ'ოლალ 

გარბენინება ლ′ირახოგილალ 

გარგარი ხბაზან 

გარდა ა  

გარდა გუროგო 

გარდა ლა  

გარდა ჲ  

გარე ბიძაშვილი ემე ალ 

გარე ბიძაშვილობა ემე ალლ„ი 

გარეგნულად1 გისა 

გარეთ გისდ  

გარეთ2 გისა 

გარეთხა ლ„იგა 

გარეული ცხოველები ს ნბაწო 

გარეცხვინება1 ნიზაჲლლალ 

გარეცხვის შეძლება ნიზაჲლ„ალ 

გართობა რაკღეჲ 

გართობა ქეჭმაყო 

გაროზგვა დაპი 

გარს რბენა კუკულ′ალ 

გარს რბენინება კუკულ′ოლალ 

გარუჯვა (ირუჯება) ბ ჰზი ჲაჴალ 

გარღვევინება ჲ ნშ ჲწილლალ 

გარყვნილი ხარი ბურდაჴალა 

გარჯა თოჴალ 

გასაკითხი2 საჰ 

გასაკიცხი ქარჰათაბ 

გასაოცარი ჟ ჲბაბ 

გასაოცრად ჟ ჲბალდა 

გასაპნიანება საპუნიჲალკიჲოლ„ი 

გასაპნიანება (წყლისა) საპუნიჲალკალ 

გასაპნიანინება საპუნიჲალ„კილლალ 

გასაქანის მიცემა (გასაქანი ეძლევა) ჟ ტ ლ ლ 

გასაქანის მიცემინება ჟ ტ ლლ ლ 

გასაღები ჲიგა 

გასეირნება კ კ ჲლ′ ლ„ი 

გასეირნება1 კ კ ჲლ′ ლ ლ 

გასეირნება2 კ ჲლ′ ლ„ი // კ ჲბალ′ოჲოლ„ი 

გასეირნებინება1 კ კ ჲლ′ ლლ ლ 

გასინჯვა (ავადმყოფისა) გაშინზა 
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გასინჯვა შეუძლია2 გიშეჲლ„ალ 

გასროლინება ტიქელლალ 

გასულელება ნთ: ნთ ჲაჴალ 

გასულელება ნთ: ნთ ჲო ალ 

გასუფთავება იჩელდ ლ„ი 

გასუფთავება ლ„იბილ„ ბ კ ლ 

გასუფთავება ლ„იბილ„ ბ კიჲოლ„ი 

გასუფთავება ხოლმე1 იჩელდ ლ 

გასუფთავება1 იჩელ ლ 

გასუფთავებინება ლ„იბილ„ ბ კილლალ 

გასუქება ჲ შ ლ 

გასუქება (გაასუქებს) ჲ შ ლ ლ 

გასუქებინება ჲ შ ლლალ 

გასუქების შეძლება ჲ შ ჲლ„ალ 

გასუქებული ჲ შ ჲო // ჲ შ  

გასქელება ჲ შ ლი 

გასწვრივ1 ჲიხალაღა 

გასწორდა1 ჲანყოჲწოჲო // ჲანყოჲწ  

გასწორდი! ჲანყოჲწო 

გასწორება ბიტზიჲ ლ„ი 

გასწორება ჲანყოჲწალ 

გასწორება ჲანყოჲწოლალ 

გასწორება ჲანყოჲწ ლ„ი 

გასწორება ჲენლ„ელდ ლ„ი 

გასწორება ჲენლ„ეჲოლ„ი 

გასწორება (ასწორებს) ბ დზი ჲ ალ 

გასწორება (სწორდება) ბ დზი ჲ ჴალ 

გასწორებინება ჲენლ„ელლალ 

გასწორებინება, გათანაბრებინება ჲანყოჲწოლლალ 

გასწრება1 ნჲდ ქალ 

გატარება4 (დროისა) ჲაღალ 

გატაცება მ შღ ლ: მ შღ ლ ჲო ალ 

გატეხა ჲუკლალ 

გატეხა2 (გატეხს) დაჴუცა ჲო ალ 

გატეხინება ჲუკილლალ 

გატყავება ბიჩელალ 

გატყავება-გამოშიგვნა ბიჩელლოლ„ი 

გატყავება-გამოშიგვნა (გატყავდებ-

გამოიშიგნება) 

ბიჩეჲლ„ალ 

გატყავება-გამოშიგვნა ხოლმე2 იჩელდ ლ 

გატყავება-გამოშიგვნა2 იჩელ ლ 

გატყავებინება-გამოშიგვნინება ბიჩელლალ 

გატყავებული და გამოშიგნული ცხოველი ამალა 

გატყორცნინება ტუტილლალ 

გაუარესება2 (ჯანმრთელობისა) ჲიჟეყოლალ 

გაუარესება2 (ჯანმრთელობისა) ჲიჟეყოლლოლ„ი 

გაუბედავი კაცი ლ„უთურახო: ლ„უთურახო სუკო 

გაუგებრობა ბოლოთავი 

გაუმჯობესება (გაუმჯობესდება) კეტლ„ალ 

გაფენა ჲინთელდ ლ„ი 
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გაფენა (თეთრეულისა) ჲინთელალ 

გაფენინება ჲინთელლალ 

გაფენინება ჲინთელლოლ„ი 

გაფერადება  დაღი 

გაფიქრება მალ„იკ ლ 

გაფიცხება ფიცხილდოკალ 

გაფუჭება ლ მ ლიფ: ლ მ ლიფ ბაჴალ 

გაფუჭება ჟაღალლ„ი 

გაფუჭება (გააფუჭებს) გაცარსა: გაცარსა ჲო ალ 

გაფუჭება (გააფუჭებს) დაღუპა ჲო ალ 

გაფუჭება (გაფუჭდება) გაცარსა: გაცარსა ჲაჴალ 

გაფუჭება (გაფუჭდება) დაღუპა ჲაჴალ 

გაფუჭება1 ჟაღალ: ჟაღალ ჲაჴალ 

გაფუჭებინება ფუთურუკი: ფუთურუკი ჭალელალ 

გაფუჭებული ჟაღალაბ 

გაფხვიერებინება სასალოკილლალ 

გაქათქათება ბაბალოკიჲლ„ალ 

გაქვავება1 ზანკუნ: ზანკუნ ჲეცალ 

გაქვეყნება მ შღ რ: მ შღ რ ჲაჴალ 

გაქვეყნება მ შღ რ: მ შღ რ ჲო ალ 

გაქრობა2 ტ ზი ჲაჴალ 

გაქცევა დერელი 

გაქცევა დური: დური ბაღალ 

გაქცევა ფიხი: ფიხი აღალ 

გაქცევა ფიხი: ფიხი ჭალელლალ 

გაქცევა2 ჲ ჩ ლ 

გაქცეული ჲ ჩ ლ გი 

გაღარიბება მისქინლ„ი 

გაღარიბება (გააღარიბებს) მისქინდოკალ 

გაღარიბება (გაღარიბდება) მისქინდოლ„ალ 

გაღარიბებინება მისქინდოკილლალ 

გაღება ჲენჰალ 

გაღება ჲენჰელალ 

გაღება ჲენჰეჲოლ„ი 

გაღება ჲენჰეჲწალ 

გაღებინება ჲენჰელლალ 

გაღების ნდომა ჲენჰაყალ 

გაღების შეძლება ჲენჰეჲლ„ალ 

გაღვიძება (გააძღვიძებს) ლ„ ლ′ ლ ლ 

გაღვიძება (გაეღვიძება) ლ„ ლ′ ლ 

გაღვიძებინება ლ„ ლ′ ლლ ლ 

გაღვიძების შეძლება ლ„ ლ′ ჲლ„ ლ 

გაღიმება ლ„ონჰ: ლ„ონჰ ტიქელალ 

გაღმა გასვლა თიტ ანიტ აქალ 

გაყიდვა ჲინსალ 

გაყიდვა ჲინსოჲოლ„ი // ჲინს ლ„ი 

გაყიდვა შეიძლება ჲინსოჲლ„ალ 

გაყიდვინება ჲინსოლლალ 

გაყიდვის ნდომა ჲინსაყალ 

გაყინვა შეუძლია მილაჟეჲლ„ალ 
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გაყინვინება მილაჟელლალ 

გაყინული1 მილაჟეჲო 

გაყოფა ბიტ ი 

გაყოფა ჲიტდ ლ„ი 

გაყოფა (იყოფა) ბიტ ზი ჲაჴალ 

გაყოფა (ყოფს) ბიტ ზი ჲო ალ 

გაყოფინება ჲიტილლალ 

გაყოფის (განაწილების) ნდომა ჲიტაყალ 

გაყრა ათაქიჲლ„ალ 

გაყრა ჲოლ„ ლ„ი 

გაყრა ჲოწალ 

გაყრა (გაუყრის) თუწოლალ 

გაყრა (გაჰყრის) ბ ტა: ბ ტა ჲო ალ 

გაყრა შეიძლება1 ჲოლ„ოჲლ„ალ 

გაყრა ხშირად თუწოლდ ლ 

გაყრა, აგება (აეგება) თუწალ 

გაყრა1 ჲოლ„ალ 

გაყრა2 ჲოლ„ოლალ 

გაყრევინება თუწოლლალ 

გაყრის (განშორების) წადილი ჲოლ„აყალ 

გაყრის შეძლება თუწოჲოლ„ალ 

გაშავგვრემნების შეძლება დოჴოკიჲლ„ალ 

გაშავება (შავდება) დოჴოლ„ალ 

გაშავებინება დოჴოკილლალ 

გაშეშება1 ჰალოდო ალ 

გაშვება, გათავისუფლება ჲენცცაკიჲოლ„ი 

გაშვება1 ჲენჲალ 

გაშვება5 ჲენტ ალ 

გაშვებინება ჲენჲლლალ 

გაშვების ნდომა ჲენჲაყალ 

გაშვების შეძლება ჲენჲლ„ალ 

გაშვერა2 გოწოლალ 

გაშიშვლება2 (გააშიშვლებს) პ პ ლ კ ლ 

გაშიშვლებინება2 პ პ ლ კილლალ 

გაშლა ქეშე წალ 

გაშტერება ლ მ თ: ლ მ თ ჲაჴალ 

გაშტერება ლ მ თ: ლ მ თ ჲო ალ 

გაჩენა ხოლმე2 ჲაჴილდ ლ 

გაჩენა ხოლმე2 ჲეღაკდ ლ 

გაჩენა2 ჲო ალ 

გაჩენა3 ჲაჴლალ 

გაჩერება ჲეჩენიწლალ 

გაჩერება ხოლმე ჲონსოლ ლ 

გაჩერება1 ჲეჩელალ 

გაჩერება1 ჲეცალ 

გაჩერებინება ჲეჩელლალ 

გაჩერებინება1 ჲეჩეგიჴლალ 

გაჩრა2 ყაზი ა ალ 

გაჩუმება სასსი ჲაჴალ 

გაჩუმება სიჰ: სიჰ ბო ლალ 
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გაჩუმება ტ ნნ : ტ ნნ  ჲეცალ 

გაცდენა, გაშვება  თარზი ჲო ალ 

გაცვეთა თითილ′ალ 

გაცვეთა თითილ ლ„ი 

გაცვეთა ქელეკალ 

გაცვეთა ქელე ალ 

გაცვეთილი ქელიცცო 

გაცვეთილი ქელლო 

გაცვეთინება თითილ′ოლლალ 

გაცვეთინება  ქელეკილლალ 

გაციება2 თოლაჟალ 

გაციებინება2 თოლაჟელლალ 

გაცივება ჲ ჭჲიყალ 

გაცივება (გაცივდება) ჲ ჭლ„ალ // ჲ ლ'ლ' ლ 

გაცილება (გაყრა) ხოლმე ოლ„ოლდ ლ 

გაცინება  ჰონ ლ, ლ„ოჰოღაჟელ„ალ 

გაცინება ლ„ონჰ: ლ„ონჰ ღ ჟელ„ალ 

გაცისფრება (გააცისფრებს) ნიჩდოკალ 

გაცისფრება (გაცისფრდება) ნიჩდოლ„ალ 

გაცისფრება, დალილავება ნიჩდოკიჲოლ„ი 

გაცისფრებინება ნიჩდოკილლალ 

გაცნობა ლ„აჲჴაჲ 

გაცხავების (გაცრის) შემდეგ მიღებული 

ნარჩენი 

ფ დ  

გაცხარება გაჴურდა: გაჴურდა ჲაჴალ 

გაცხარება ფიცხილდო ალ 

გაცხარებინება ფიცხილდოკილლალ 

გაცხელება ჲეკეჲჴალ 

გაცხელება ჲეკეჲჴიჲოლ„ი 

გაცხელება ჲიხკალ 

გაცხელება (აცხელებს)1 ბ ჰზი ჲო ალ 

გაცხელება (გაცხელდება) ჲიხლ„ალ 

გაცხელება1 ბ ჰზი ჲაჴალ 

გაცხელებინება ჲიხკილლალ 

გაცხელებინება2 ჲეკელლალ 

გაძღება ონხოწლალ 

გაძღებინება ონხოწილლალ 

გაძღომა ონხოწალ 

გაწამება1 ინჟით: ინჟით ჲაჴალ 

გაწამებული1 ინჟითაბ 

გაწებოვნება ჲენხეტოლ„იჲოლ„ი 

გაწებოვნება (გააწებოვნებს) ჲენხეტოკალ 

გაწებოვნება (გაწებოვნდება) ჲენხეტოლ„ალ 

გაწევა ათ ქიჲოლ„ი 

გაწევა ჰ ჰეკალ 

გაწევა ჰ ჰეკი ო ი 

გაწევა ჰ ჰე ალ 

გაწევა (იწევა) ათ ქალ 

გაწევინება ათ კილლალ 

გაწევინება ჰ ჰეკილლალ 
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გაწელვა2 ჲ ნყ ჲჭიჲოლ„ი 

გაწვევა3 ილ′ალ 

გაწვრილება ლ′ მმ ლ„ი 

გაწვრილება ნ შ კ ლ 

გაწვრილება ნ შ ლ„ ლ 

გაწვრილება (გააწვრილებს) ლ′ მეკალ 

გაწვრილება (გაწვრილდება) ლ′ მელ„ალ 

გაწვრილება ხოლმე ნ შ კდ ლ 

გაწვრილებინება ლ′ მეკილლალ 

გაწვრილებინება ნ შ კილლალ 

გაწმენდა ბაწად: ბაწად ჲაჴალ 

გაწმენდა ჲანცოლალ 

გაწმენდა ჲანცოლდა ოლ„ი // ჲანცოლდ ლ„ი 

გაწმენდა ჲანცოჲუქლალ 

გაწმენდა1 ჲანცალ 

გაწმენდა1 ჲანცოჲოლ„ი //ჲანც ლ„ი 

გაწმენდინება ჲანცოლლალ 

გაწმენდინება ხოლმე ჲანცოლდათიკალ 

გაწურვა (თეთრეულისა) ტუცოჲენტ ალ 

გაწურვის შეძლება ტუცოჲლ„ალ 

გაწუწვა ცაცალ ი 

გაწუწვა (გაიწუწება) ცაცაკზი ა ალ 

გაწუწვა (გაიწუწება) ცაცალალ 

გაწუწვა (გაწუწავს) ცაცაკზი ო ალ 

გაწუწვა (გაწუწავს) ცაცალოლალ 

გაწუწვინება ცაცალოლლალ 

გაჭედვინება ჟ ტ ჟ ტელლალ 

გაჭიმვა ზახ: ზახ ჲენტ ალ 

გაჭიმვა1 წაზი ა ალ 

გაჭიმვა1 წაზი ო ალ 

გაჭიმვა2 ჲანქოჰალ 

გაჭირვებულად ცხოვრება ჲაზიხლ„ალ 

გაჭირვეულებინება ნეღლ'ოლლალ 

გაჭყლეტა (გაიჭყლიტება) ნაყუჭა: ნაყუჭა ჲაჴალ 

გაჭყლეტა (გაჭყლეტს) ნაყუჭა: ნაყუჭა ჲო ალ 

გახაზვა (გახაზავს) ჲუქლალ 

გახაზვა (ნაჭრისა) (გაიხაზება) უქალ 

გახაზვინება ჲუქილლალ 

გახარება (გაახარებს) გაჲხარდა: გაჲხარდა ჲო ალ 

გახარება (გაახარებს) რაზიქაზი: რაზიქაზი ჲო ალ 

გახარება (გაიხარებს)1 ეზი ჲო ალ 

გახარება (გაუხარდება) გაიხარდა: გაიხარდა ჲაჴალ 

გახარება (გაუხარდება) რაზიქაზი: რაზიქაზი ჲაჴალ 

გახარება (მცენარისა) გუწალ 

გახარება2 ანცოს: ანცოს ილ′ალ 

გახარების ნდომა გუწაყალ 

გახარჯვა ტ ზი ჲო ალ 

გახდა შეუძლია1 ჲაღოჲლ„ალ 

გახდა1 ჲაღალ 

გახდევინება ჲაღოლლალ 
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გახდენა (გაახდუნებს) გ მეკალ 

გახდილი ტყავი წალ 

გახდის ნდომა1 ჲაღაყალ 

გახდომა ტერენლ„ი 

გახდომა (გაახდენს) ტერენ: ტერენ ჲო ალ 

გახდომა (გახდება) ტერენ: ტერენ ჲაჴალ 

გახდომა3 ჲეცალ 

გახდუნება გ მეკილლალ 

გახევა ჲ ხეჲოლ„ი 

გახეთქა ჲანზოლალ 

გახეთქა ჲანზ ლ„ი 

გახეთქინება ჲანზოლლალ 

გახელა ტ ლ' ჲოლ„ი // ტ ლ' ლ„ი 

გახვრეტა ანლ„ოლდ ლ„ი 

გახვრეტა ნჰკიჲლ„ალ 

გახვრეტა (ხშირად) ანლ„ოლდ ლ 

გახვრეტა1 ნლ„ალ 

გახვრეტა1 ანლ„ოჲლ„ალ 

გახვრეტინება ანლ„ილლალ 

გახვრეტინება ნჰკილლალ 

გახვრეტინება (ხშირად) ანლ„ოდაგოლალ 

გახვრეტის ნდომა ანლ„აყალ 

გახმობა ჩოღ ლ 

გახმობა ჩოღო ო ი//ჩოღ ი 

გახმობა2 (გახმება) ჲილ'ალ„ ლ 

გახსენება კოტ ალ„ალ 

გახსენება კოწოლ ლ 

გახსენება კოწოლ ლ„ი 

გახსენება  კოტ ალ„ალ, ლ„ოლ„ტ აკალ 

გახსენება ლ„ოლ„ტ აკიჲოლ„ი 

გახსენებინება ლ„ოლ„ტ აკილლალ 

გახსნა ჲანქალ 

გახსნა ჲანქდ ლ„ი 

გახსნა (გორგლისა) ქეშე ო ი 

გახსნა (გორგლისა) ქეშე შ ი 

გახსნა (გორგლისა)1 ქესალ 

გახსნა ხოლმე ჲანქდ ლ 

გახსნევინება ჲანქილლალ , ჲანქალ 

გახსნევინება ქეშელლალ 

გახსნის (დაშლის) შეძლება ქეშე ალ 

გახსნის შეძლება ჲანქიჲლ„ალ ჲანქალ 

გახსნის წადილი ჲანქაყალ 

გახუნება მოტ ალ 

გახუნება მოტ ოჲოლ„ი 

გახუნებინება მოტ ოლლალ 

გაჯიუტება სინნ ლ 

გაჯიუტება სინნ ლ„ი 

გაჯიუტება2 ზანკუნ: ზანკუნ ჲეცალ 

გეგმა ფალან 

გედა (შალის ერთგვარი ჭრელი წინდები) გედა 
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გემა (ტყავის დამარბილებელი ხელსაწყო) დ რღი 

გემო გემო 

გემო ტ მ 

გემრიელი გემოჲაბ 

გემრიელი ტ მ ბ 

გეტლო გეტ ო 

გეტრი ზანგალ 

გეჯა (ძაღლისა) ბ ხ ლ  

გველი ბ ქელა 

გვიან ჰაქო ნა 

გვიანი ჰაქქო 

გვირილა ქ ჩჩ უქდი ი 

გვრიტი ტიმო 

გზის მოჭრა1 ჲონსალ 

გზის მოჭრევინება ჲონსილლალ 

გზის მოჭრის ნდომა ჲონსაყალ 

გინება გერნი 

გირაგი ყალაბაწ 

გირჩა ბ ლ  

გირცი შაგლი ქო 

გლერტა ბულ′იბოხ 

გლოვისა და ტირილის ხმიანობა ნ 

გლუვად ამრეკლავი ბოლოწიქა 

გლუვი1 კაკალო 

გმირობა ბ ჰადურლ„ი 

გობი (ცომისთვის) საქ 

გოგირდი ჭ ბ ტ 

გოგო ქიდ 

გოგრა კაბახ 

გოდალაქი (საქონლის საკვებად 

გამოსაყენებელი ხის კორძი) 

გ დ ლ ქ 

გოზინაყი გოზინახი 

გოზინაყი ნატუჰ 

გომური სიჲო 

გომური2 გომი 

გომურის აშენება სიჲოლდოკალ 

გომურის აშენებინება სიჲოლდოკილლალ 

გონებაჩლუნგი ნეზროლდიჲო 

გონების დაკარგვა 

გონების დაკარგვა    

ლ„აჲლიტ ას ჲოლ„ალ  

ლ„ავდას: დავდას ჲოლ„ალ 

გონიერი ნყილაბ 

გონიერი ნყლოჲაბ 

გონივრულად ნყილალდა 

გონივრულობა ნყილლ„ი 

გონის წართმევინება მ ყელლალ 

გონწარმეულობა მ ყელლიჲოლ„ი 

გორა ბ ზო 

გორგალი გ ლა 

გორგალი (მატყლის ძაფისა) ლაგა 

გორგალი (მატყლისა) კოთო 
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გორგლის გახსნის დასრულება ქეშე უღალ 

გრამიანი საწონი (4000 გრ.) გირვანქა 

გრაფინი ღარაფინკა 

გრდემლი2 აზ კ // ზ კ 

გრეხა კემლ′ოლალ 

გრეხა კემლ′ოჲოლ„ი 

გრიგალი ზალ′ომ შ  

გროვა გამა 

გროვა დაფთარ 

გროვა ინზო 

გროვა კუპპო 

გროვად გამ დ 

გროვად დაწყობა1 ინზოკალ 

გროვად დაწყობინება1 ინზოკილლალ 

გროვის წარმოქმნა ინზოქალ 

გრძელი ჲიხალო 

გრძელი გოგრის სახეობა ტალლან 

გრძელი ჯოხი (საქორწინო რიტუალში) ბუჲდა 

გუბე ჩარტან 

გუგა (თვალისა) გავჰარ 

გუგულ-ნეკერჩხალა შადდაგიდი ი 

გუდა სიქ 

გუდაფშუტა (ხორბლეულისა) მუს 

გუდო  ბატ ა, გუდო 

გუთანი გოთანი 

გულგრილობა ავ რა 

გულგრილობა დანქი 

გულგრილობა დარდი 

გული1 ჲაკო 

გულითადი მეგობარი (კაცი) ჲაკო აცცა 

გულითადი მეგობარი (ქალი) ჲაკოწაჰა 

გულის მოსვლა ტიყოლ„ალ 

გულისთვის, გამო ლაბზა 

გულისთვის2 ნისონა 

გულისთქმა როტ იტ ალ 

გულმოწყალე გ რჰ რ ბ 

გულმოწყალე რ ჰმ თ ბ 

გულმოწყალება რ ჰმ  

გულმოწყალეობა რ ჰმ თ 

გულ-მუცელი ონხჲაკო 

გულსაფარი ლაბან 

გულუბრყვილო დ ლ ბ 

გულუხვი სახა ათაბ 

გულუხვი1 ჲენცცაქიჲო 

გულუხვობა სახა ათლ„ი 

გულღებინება ბ ქიკდ ლ„ი 

გულღებინება ხოლმე ბ ქიკდაგოლალ 

გულღებინება ხოლმე ბ ქიკდ ლ 

გუნდა 

 

გომო 
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დ 

 

და ისი 

და (კავშ.) ნა 

{და}წვა სოსიჲოლ„ი 

{და}წვა სოსლალ 

დაავადებინება კოკოლლალ 

დაბადება2 თისა: თისა ჲ ნხ ლ 

დაბადება3 ჲაჴალ 

დაბალი ლ′იჲოტ ას 

დაბალი ქუსლი (წინდისა) ლ„ეჴო ჭ  

დაბალი2 ზი ოჲო // ზი  

დაბალტანიანი ჲ ნშკ ტტ  

დაბალტანიანი ადამიანი კარტე 

დაბანა1 ნიზალაჲუღალ 

დაბანდება7 გულალ 

დაბანინება2 ნიზაჲლლალ 

დაბარბაცებინება ლაპლ′ოლლალ 

დაბარული მიწის ნაკვეთი დაბარა 

დაბეჟილობა, ნაკაწრი ლ′ახა 

დაბერება იცლოკიჲოლ„ი 

დაბერება იცლოლ„იჲოლ„ი 

დაბერება (დაბერდება) იცლოკალ 

დაბერება (დაბერდება) იცლოლ„ალ 

დაბერებინება იცლოკილლალ 

დაბერვა1 ფ ლ 

დაბერვინება ფარლოლლალ 

დაბერვინება ფ გოლალ 

დაბერვინება ხოლმე ფარლოლდ ლ 

დაბერვინება ხოლმე ფ ლ ლაგოლალ 

დაბერტყვა ჲ შლ ლ 

დაბლა ლ′იჲოტ ა 

დაბლა1 გიღა 

დაბლობისა, სწორი მაჲდანაბ 

დაბლობისა1 გიღალ ს 

დაბნედა მ ყ ლ 

დაბნედიანება მ ყელლალ 

დაბნედილობა მ ყელლიჲოლ„ი 

დაბნევა შეუძლია (ებნევა) გუ აყალ 

დაბნევა1 გუ ალ 

დაბნევინება გუ ილლალ 

დაბნელება დუღლ′ალ 

დაბნელება დუღლ′ოჲოლ„ი // დუღლ′ ლ„ი 

დაბრაწვა ჩოღოლალ 

დაბრაწვინება ჩოღოლლალ 

დაბრაწული ჩოღო ო//ჩოღ  

დაბრკოლება ქალქალ 

დაბრმავება (აბრმავებს) ბოცდოკალ 

დაბრმავება (ბრმავდება) ბოცდოლ„ალ 

დაბრმავება (ბრწყინვით) აღლი: აღლიდ ბაჴალ 
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დაბრმავებინება ბოცდოკილლალ 

დაბუჟება დუზლ′ალ 

დაბუჟება დუზლ′ ლ„ი 

დაგება გოთალ 

დაგება ხოლმე გოთოლ ლ 

დაგებინება გოთოლლალ 

დაგვიანება (აგვიანდება) ჰაქო ალ 

დაგვიანება (იგვიანებს) ჰაქოკალ 

დაგვიანებინება ჰაქოკილლალ 

დაგლეჯილი ქურქი პ პი 

დაგრეხილი კემლ′ოჲო // კემლ′  

დაგრეხინება კემლ′ოლლალ 

დაგრილებინება5 (ცხოველისა) ჲენჲალ 

დაგრძელება1 ჲიხალოლ„ალ 

დაგუბება2 ჲონსალ 

დადაბლდა1 ზი ოჲო // ზი  

დადაბლება ზი ოჲოლ„ი // ზი ლ„ი 

დადაბლება (ადაბლებს) ზი ოლალ 

დადაბლება (დაბლდება) ზი ალ 

დადაბლებინება ზი ოლლალ 

დადანაშაულება8 გულალ 

დადგმა, ჩასობა, დადგენა, დანიშვნა და ა. შ. გულლოლ„ი 

დადგომა ნიშექალ 

დადგომა (გაზაფხულისა) ემედ ქალ 

დადგომა (დადგება სადილობა) ლ′ობატ აქალ 

დადგომა (ზაფხულისა) აზოდოქალ 

დადგომა (სადილობისა) ლ′ობატ აკალ 

დადება (დაიდება), დადგმა (დაიდგმება)... გულიჲლ„ალ 

დადება4 გულალ 

დადებინება, დადგმევინება... გულილლალ 

დადების, დადგმის, დანიშვნის და მისთ. 

ნდომა 

გულაყალ 

დაე, ალალი იყოს! ჰ ლ ლჰ ლ ლ 

დაეხლართა1 ლ„იზიჲო // სიზიჲო 

დავა დ ბ  

დავალება ამ ნათ 

დავარდნა ლ„ ლ„ ლ′ ლ 

დავარდნა ხშირად ლ„ ლ„ დ ლ 

დავარცხნა ლ′ახალ 

დავარცხნა ლ′ახლ′ალ 

დავარცხნა ხოლმე ლ′ახდალ 

დავარცხნინება ლ′ახლ′ოლლალ 

დავარცხნის შეძლება ლ′ახიჲლ„ალ 

დავიდარაბა დ რჴიტ აპი 

დავიდარაბა ყალმაღალ 

დაზამთრება ლ′ილმაქალ 

დაზელა სიზკიჲოლ„ი 

დაზელა შეიძლება სიზკიჲლ„ალ 

დაზელის (დარბილების) ნდომა სიზკაყალ 

დაზეპირება ლ„იქელ„ალ 
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დაზეპირება (იზეპირებს) ლ„იქეკალ 

დაზეპირება ხშირად ლ„იქეკდ ლ 

დაზეპირებინება ლ„იქეკილლალ 

დათანხმება რუხსა 

დათანხმება ყაბულ: ყაბულ ა ალ 

დათანხმება ყაბულ: ყაბულ ო ალ 

დათანხმება1 მუტი : მუტი  ჲაჴალ 

დათანხმება2 (დაითანხმებს) მუკურ: მუკურ ჲო ალ 

დათესვა ისი ალ 

დათესვა ისი იჲოლ„ი 

დათესვა ხოლმე ისი დ ლ 

დათესვინება ისი ილლალ 

დათესვინება ჲინჟელლალ 

დათესვინება ხოლმე ისი დაგილალ 

დათესვინება ხშირად ისი დათიკალ 

დათესვის ნდომა ისი აყალ 

დათესვის შეძლება ისი იჲლ„ალ 

დათვალიერება1 გოწოჴალ 

დათვალიერებინება გოწოჴლალ 

დათვი სინ 

დაისვარა1 ჩიქე ო 

დაიღალა1 თაბალ„იჲო 

დაკავება დაკეტა: დაკეტა ბო ალ 

დაკავება მ შღ ლლ„ი 

დაკავება3 ჲინჴალ 

დაკაკუნება დ ჴლ′ ლ ლ 

დაკაკუნებინება დ ჴლ′ ლლ ლ 

დაკაპიწება ჲიღაჲუკალ 

დაკაპიწება ჲიღაჲუკიჲოლ„ი 

დაკაპიწება ჲიღაჲუკლალ 

დაკაპიწებინება ჲიღაჲუკილლალ 

დაკარგვა ჲო ალ 

დაკარგვა ფიჭ//ფიწ: ფიჭ//ფიწ ილალ 

დაკარგვა ფიჭილალ 

დაკარგვა ფიჭილე ო ი 

დაკარგვა ქაბალ: ქაბალ ა ალ 

დაკარგვა1 ჲო ლალ 

დაკარგვინება ჲო ილლალ 

დაკარგვის ნდომა ჲო აყალ 

დაკაწვრინება ლ′ახლ′ოლლალ 

დაკერება გუწალ 

დაკერება გუწიჲოლ„ი 

დაკერებინება გუწილლალ 

დაკერებული გუწგ წიჲო 

დაკეტვა ჲინჴალ 

დაკეტვა ჲინჴოჲოლ„ი // ჲინჴ ლ„ი 

დაკვლა ჲუნხალ 

დაკვლა ჲუნხ ლ„ი 

დაკვლევინება ჲუნხოლლალ 

დაკვლის ნდომა ჲუნხაყალ 
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დაკვლის შეძლება ჲუნხოჲლ„ალ 

დაკვრის მონდომება ჟ ჴ ყ ლ 

დაკვრის სწავლა ჟ ჴალ 

დაკვრის სწავლა ჟ ჴილდ ლ„ი 

დაკვრის სწავლა ჟ ჴლ ლ 

დაკვრის სწავლა ხოლმე ჟ ჴილდ ლ 

დაკვრის სწავლებინება ჟ ჴილლალ 

დაკითხვა ნისოლილ'ეჲოლ„ი 

დაკლება, ნაკლებობა ქამი ა ალ 

დაკლებინება ქამი ო ალ 

დაკოდვა2 ჲიტილლოლ„ი 

დაკოდილი ბიტილლო 

დაკოდილი ბ შელლო 

დაკოჭლება (დაკოჭლდება) ლ ჴდ ლ„ალ 

დაკოჭლებინება ლ ჴდ კილლალ 

დაკრძალვა ჲინჴოლალ 

დალაპარაკება ანგშილ  

დალაპარაკებინება ანგშილ კა 

დალაქავება ჲეთენიწალ 

დალაქავება ჲეთნიწიჲოლ„ი 

დალიანდაგებული საბანი ად ჲალ 

დალპობა (დაალპობს) თურზი ჲო ალ 

დალურჯება ნიჩდოლ„იჲოლ„ი 

დალურჯება (ალურჯებს) დაჟიზა: დაჟიზა ჲო ალ 

დალურჯება (ლურჯდება) დაჟიზა: დაჟიზა ჲაჴალ 

დამაგრება ჲილ'აყოლალ 

დამაგრებინება ჲილ'აყოლლალ 

დამალვა ჲუნცალ 

დამალვა2 ჲო ლალ 

დამალვის ნდომა ჲუნცაყალ 

დამალვის ნდომა ჲუნცოჲლ„ალ 

დამალობანა მუცოლაკი 

დამამცირებელი ჰ ყირაბ 

დამარცხება ჲ ლ 

დამარცხება, წაგება ჲ ჲოლ„ი 

დამატება ნლ ლ 

დამატება ნლიჲლ„ ლ 

დამატება ნლიჲოლ„ი 

დამატება მელეჲოლ„ი 

დამატება ხოლმე ნლდ ლ 

დამატებინება ნლილლალ 

დამახინჯება (დაამახინჯებს) ხ კ ლ 

დამახინჯება (დამახინჯდება) ხ ლ„ ლ 

დამახინჯებინება ხ კილლალ 

დამბალი პური ტოტო 

დამბაჩა თამანჩა // თაფანჩა 

დამდაბლება (ამდაბლებს)3 ინჟით: ინჟით ჲო ალ 

დამთავრება ლ„იყალ 

დამთავრება ჲიტ აყალ 

დამთავრება ჲიტ აყოლალ 
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დამთავრება ჲიტ აყ ლ„ი 

დამთავრება შეიძლება2 ჲოლ„ოჲლ„ალ 

დამთავრება1 ლ„იყოლალ 

დამთავრება2 ტუბაზი ჲაჴალ 

დამთავრებინება ლ„იყოლლალ 

დამთავრებინება ჲიტ აყოლლალ 

დამთავრების ნდომა ჰ ქილდ ყალ 

დამთქნარება ჰაჰლალ 

დამთქნარებინება ჰაჰლოლლალ 

დამთქნარების შეძლება ჰაჰლო ალ 

დამიზნება ტიზ: ტიზ ჲენჲალ 

დამიზნება ტიზოლალ 

დამიზნება ტიზოლლოლ„ი 

დამიზნება ჰაცოკალ 

დამიზნება ჰაცოკი ო ი 

დამიზნებით ჰაცო 

დამიზნებინება ტიზოლლალ 

დამიზნებინება ჰაცოკილლალ 

დამნაშავე ჲიბაბ // ჲიბიჲაბ 

დამნაშავე თაყსირჩი 

დამნაშავე3 მეყაბ 

დამოკიდებული ბარაბ 

დამოკლება კატოკიჲოლ„ი 

დამოკლება ჲ ნშეკალ 

დამოკლება ჲ ნშელ„ალ 

დამოკლება (დაამოკლებს) კატოკალ 

დამოკლება (დამოკლდება) იტნოლ„ალ 

დამოკლება (დამოკლდება) კატოლ„ალ 

დამოკლება შეუძლია ჲ ნშეკიჲლ„ალ 

დამოკლებინება კატოკილლალ 

დამოკლებინება ჲ ნშეკილლალ 

დამორჩილება2 (დაემორჩილება) მუტი : მუტი  ჲაჴალ 

დამორჩილება2 (დაიმორჩილებს) მუტი : მუტი  ჲო ალ 

დამჟავება (დაამჟავებს) ჩ ჩ ლ კ ლ 

დამჟავება (დამჟავდება) ჩ ჩ ლ ლ 

დამრგვალება (ამრგვალებს) გომორდოკალ 

დამრგვალება (მრგვალდება) გომორდოლ„ალ 

დამრგვალებინება გომორდოკილლალ 

დამრეცად ლ„ეჴი  

დამრიგებლობა ნყლომალ„ი 

დამსახურებული  ჰ ლ ბაწადაბ 

დამსახურებული, ღირსეული მუსთაჰიყაბ 

დამსმენი მიცაკდაგი 

დამტვრევა ჲისალ 

დამტვრევა (ამტვრევს) დაფანტა ჲო ალ 

დამტვრევა (იმტვრევა)1 დაფანტა ჲაჴალ 

დამტვრევა2 ჲ ღელალ 

დამტვრევა2 (დაიმტვრევა) ჲ ღალ 

დამტვრევინება ჲიშელლალ 

დამტკიცება თასდიყ: თასდიყ ჲო ალ 
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დამუშავება ბოლ′ოხულ′ალ 

დამუშავებული ბოლ′ოხულ′ოცას 

დამღა დამღო 

დამღა მ დ 

დამშევა შეუძლია ნუქოჲლ„ალ 

დამშევინება, მოწყურებინება ნუქოანჴაგოლალ 

დამშვიდება თაფშურლ„ი 

დამშვიდება ტილ„: ტილ„ ჲენტ ალ 

დამშვიდება (დამშვიდდება) თაფშურ: თაფშურ ჲაჴალ 

დამშვიდება2 (დაეამშვიდებს) ფარაყათ: ფარაყათ ჲო ალ 

დამშვიდება2 (დამშვიდდება) ფარაყათ: ფარაყათ ჲაჴალ 

დამცირება ნ ქ ჭლ„ი 

დამცირება (დაამცირებს) ნ ქ ჭ: ნ ქ ჭ ჲო ალ 

დამცირება (დამცირდება) ნ ქ ჭ: ნ ქ ჭ ჲაჴალ 

დამცრობა (ამცრობს)2 ინჟით: ინჟით ჲო ალ 

დამცრობა2 ინჟით: ინჟით ჲაჴალ 

დამცრობილი2 ინჟითაბ 

დამძაღება მ ჟ კ ლ 

დამძაღება (დამძაღდება) მ ჟ ლ„ ლ 

დამძაღებინება მ ჟ კილლალ 

დამძიმება ჲ ყყ ლ„ი 

დამძიმება (დაამძიმებს) ჲ ყკ ლ 

დამძიმება (დამძიმდება) ჲ ყლ„ ლ 

დამძიმებინება ჲ ყკილლალ 

დამწარება ნიყ ლ„ი 

დამწარება (დაამწარებს) ნიყაკალ 

დამწარება (დამწარდება) ნიყალ„ალ 

დამწარებინება ნიყაკილლალ 

დამწვარი მარილი ქახცა 

დამწიფება, შემოსვლა ჲიყალ 

დამწიფებული2 (ტლად.) ჲონყოჲო // ჲონყ  

დამწუხრება (დაამწუხრებს) ფაშმან: ფაშმან ო ალ 

დამწუხრება (დამწუხრდება) ფაშმან: ფაშმან ა ალ 

დანაკეცება სუმურდოკიჲოლ„ი 

დანამცეცება შეიძლება სასალოკიჲლ„ალ 

დანაოჭდა1 ფ ღლ //ფ ღლ ო 

დანაოჭება კიზლ ლ 

დანაოჭება კიზლ ლ„ი 

დანაოჭება  ფ ღლ ლ 

დანაოჭება2 (დანაოჭდება) ჲ ღჲ კ ლ 

დანაოჭებული ჲ ღჲ კ ჲო // ჲ ღჲ კ  

დანაოჭებული2 ფ ღლ //ფ ღლ ო 

დანარჩენი ბ თას 

დანარცხება2 ჟაღალ: ჟაღალ ჲაჴალ 

დანაშაული ჲიბ 

დანაჭუჭება ნ ჭ ჭ  რო ალ 

დანახვა ჲ ჭჲ ღ ლ 

დანახვა ჲ ჭჲ ღეჲოლ„ი 

დანახვება ჲ ჭჲ ღელალ 

დანახვებინება ჲ ჭჲ ღელლალ 
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დანგრევა ჲონსალ 

დანგრევა ჲონს ლ„ი 

დანგრევა ფასად: ფასად ა ალ 

დანგრევა ფასად: ფასად ო ალ 

დანგრევა (ანგრევს) გალაჩუყ: გალაჩუყ ჲო ალ 

დანგრევა (ინგრევა) გალაჩუყ: გალაჩუყ ჲაჴალ 

დანგრევა2 ქესალ 

დანგრევინება ჲონსოლლალ 

დანთება2 ჲეკელალ 

დანის ბუდე2 ბუდე 

დანიშვნა (საცოლისა) ნისოლდ ლ„ი 

დანიშვნა ხოლმე2 ნისოლდ ლ 

დანიშვნა2 გულალ 

დანიშვნა2 ც ჰალ 

დანიშვნა2 (საცოლისა) ნისოლალ 

დანიშვნინება2 ც ჰილლალ 

დანიშვნინება2 (საცოლისა) ნისოლლალ 

დანიშნული ც ჰი ო 

დაობება ლ′ოყალ„იჲოლ„ი 

დაობება ქ მ ლ 

დაობება ქ მ ი 

დაობება (აობებს) ლ′ოყაკალ 

დაობება (ობდება) ლ′ოყალ„ალ 

დაობებინება ლ′ოყაკილლალ 

დაობებული ლ′ოყაჲო // ლ′ოყ  

დაობებული ქ მ ო//ქ მ  

დაოსება თაბაკალ 

დაპარატავება (ამოკლებს, აპატარავებს) იტნოკალ 

დაპატარავება (დაპატარავდება) იტნოლ„ალ 

დაპატარავება, შემცირება, დამოკლება იტნოკიჲოლ„ი 

დაპატარავებინება იტნოკილლალ 

დაპატიჟება3 ჲოკალ 

დაპობა სუსალ 

დაპობა ტოტალ 

დაპობა ტოტოლ ლ„ი 

დაპობა (დაიპობა)1 ჲ ღალ 

დაპობა შეიძლება სუსოჲლ„ალ 

დაპობა შეუძლია ჲ ღეჲლ„ალ 

დაპობა ხოლმე ჲ ღელ ლ 

დაპობა1 ჲანქოჰალ 

დაპობა1 (დააპობს) ჲ ღელალ 

დაპობინება ჲ ღელლალ 

დაპობინება ჲ ჭილლალ 

დაპობინება სუსოლლალ 

დაპობინება ტოტოლლალ 

დაპობის ნდომა ჲ ჭაყალ 

დაპობის ნდომა სუსაყალ 

დაპობის ნდომა ტოტაყალ 

დაპობის ნდომა1 ჲ ჭდ ყ ლ 
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იაგუნდი ჲაყუთ 

იალაღის ბალახი დრაჲ 

იანვარი ჲანვარ 

იარაღი ალ თ 

იარაღი თოფიჲარაღ 

იარაღი ჲ რაღ 

იარაღის აღჭურვილობა ჲ რ ღმ თ ჰ 

იატაკი (დაჩვრეტილი) ‘ნჰეჲო 

იატაკის ტილო ქილი 

იაფად ფიჰა 

იაფი უჩუზაბ 

იაფი ფიჰა აბ 

იდაყვი (სიგრძის საზომი) ჲოტ  

ივლისი იჲულ 

ივნისი იჲუნ 

იმ მხარეს თილ′ 

იმ მხარეს თიტ ა // თიტ ად  

იმამი იმამ 

იმგვარად გ ლ„ღ  

იმდენად, რამდენადაც დოლას 

იმედი ირჰამ 
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იმიტომ სუდლ'ო // სულ'ლ'ო: სუდლ'ო // სულ'ლ'ო 

ნისოდა 

იმიტომ სუ ალლ  

ინგუშები ინგუშალ 

ინგუში (კაცი) ინგუშა  

ინგუში (ქალი) ინგუშაჲ 

ინგუშური ინგუშ 

ინდის ხურმა ჩამასდაკ 

ინვალიდი ინვალიდ 

ინჟინერი ინჟინერ 

ინსაფი2 (ქალის საკ. სახ.) ინსაფ 

ინსტიტუტი ინსითუთ 

ინტერნატი ინთინათ 

ინტრიგა ფიტნა 

ინტრიგანი ფიტნალი  

იოლად საწვავი ბ კელო 

იორღა ჲ რღ ლ ჴ ნ 

იორღა ჲ რღ შ გ  

ირგვლივ ს ნ 

ირგვლივ ს ნტ ოდო 

ირიბად გაჭრა აკილდოკიჲოლ„ი 

ისევ დენანა 

ისლამის აღმსარებლობა ქაქკალ 

ისტორია თარიხ 

ისტორია ისტორიჲა 

ისტორიკობა ისთორიქლ„ი 

ისტორიკოსი ისთორიქ 

იფანი ქინატო 

იქ ათად  

იქით ბ თაღა 

იქით1 ათ  

იქით-აქეთ თიღანიღა 

იღლიაში ნუჴულ' 

იყვირა რა1 ლალადანა 

იშვიათად2 ანწდ  

იძულებით ზოლლიდ 

იხვი ეხულა 

იხვი იხუ 

იჯარით 

 

კ 

 

ლ„ოლ„ილ 

კაბა  ქუნთა, კაბა 

კადნიერად თქმა ზისმას: ზისმას ჲენტ ალ 

კავები (ციგისა) ც დე 

კავი ჲენხელთუკ 

კავი ჩანგალი 

კავი, ოქოქა ბო ოს 

კავიანი გრძელი ჯოხი (წყლიდან ხეების 

გამოსათრევად) 

კ ხ დე 
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კაკ-კუკ (ერთგვარი თამაში) ატ ალო 

კაკუნი და დარტყმა ნიკირი 

კაკუნი2 დანქი 

კალა კ ლჵ  

კალათა კალათა 

კალათა 2 ქედ 

კალაპოტი (თათებისთვის) ჲანქოჰ 

კალატოზი ჲონსოჴან 

კალო ნცო 

კალოობა ჲალ 

კალოშები კალოში 

კალოშები რეზემბა 

კალოში ემერკა 

კამათი სელესტა 

კამეჩი გ მ შ 

კამფეტი აფი  

კანაფი პერეზი 

კანონი ზაქონ 

კანონის დარღვევა2 ჰ რ მ: ჰ რ მ ო ალ 

კანფეტი კამფიკ // კამფეთ 

კაპიკი ქაფექ//ქაფიქ 

კაპიკი2 ბაზი 

კარადა (ჭურჭლისა) კობზილალ′ქო 

კარავი ყა  

კარავი ჩადირ 

კარატაელები კარატასალ 

კარატაელი (კაცი) კარატასა  

კარატაელი (ქალი) კარატასაჲ 

კარაქი ჲენლ„ 

კარგ სიტყვაზე კეტატ ა 

კარგად2 ახო 

კარგი დდ თ ბ 

კარგი კეტო 

კარი ნც 

კარის ფარდები მ ჰ ტ ქო 

კარმიდამო2 ბეჟ 

კარტოფილი კათუ 

კარტოფილი კართუფელი 

კარ-ფანჯარა ჟ ღმ ჰ  

კასა, სალარო ქასა 

კასრი ბ ჭკა 

კასრი (ხისა) ტელუხე 

კასრი2 კასრი 

კასტეტი რუქაჲათქა 

კატა გედო 

კატა ზარდა : ზარდა  გედო 

კატა პ ლე 

კატა2 (საკ. სახ.) კატა 

კატაბალახა ს ნტ იმე 

კაუჭი ბიცახ 
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კაუჭი (აკვნისა) კილო 

კაცი სუკო 

კაცი სუყო 

კაცობრიობა ინსანიჲათ 

კაცობრიობა1 ინსანლ„ი 

კაწვრა ლ′ახლ′ალ 

კაწვრა ლ′ახლ′ოლალ 

კახბა (მეორე საჯარიმო ქულა რიკ-ტაფელას 

თამაშში) 

კახბა 

კბილი სილა 

კბილის ექიმი2 სილ ჴ 

კევრი მოჲ 

კეთება მ შღ ლ: მ შღ ლ ჲაჴალ 

კეთება შეიძლება ჲოჲლ„ალ 

კეთება2 გისალ 

კეთილად კეტა ტ  

კეთილგანწყობით ჲუღოჲაჴნა 

კეთილდღეობა ბ რქათ 

კეთილდღეობა მი მათ 

კეთილშობილება იმანლ„ი 

კეთილშობილება2 იმან 

კეკეთიო (ერთგვარი მოსახალავი ჯოხი) კეკეთი ო 

კეკლუცი (ქალი) მე ლ ჴ 

კეკლუცობა მე  

კენკრა ონსიციმა 

კენკრა2 ფი  

კენწერო კოცო 

კენწეროზე ჲიტ ა 

კენჭი გორმოტა 

კენჭი ტურუცი 

კერვა ჲ ნჴ ლ 

კერვა ჲ ნჴეჲოლ„ი 

კერვა ხოლმე ჲ ნჴელ ლ 

კერვის ნდომა ჲ ნჴ ყალ 

კერვის შეძლება ჲ ნჴეჲლ„ალ 

კერკეტი კაკალი  კიტრიჰელ′ე, კირკიტი: კირკიტი ჰელ′ე 

კეფა, კისერი1 ბოლ„ო 

კეფირი ჲრ ნ 

კეფირი2 კათიხ 

კეფის ფოსო ლ„იტ ა 

კეხი (ორნამენტი ბეჟიტურ წაღებზე) კეხ 

კვალდაკვალ მ ღ ლ′ 

კვალზე მიყოლა2 ხალ: ხალ ბო ალ 

კვალი ბოლ′ო ოს 

კვალი ლ„ონჰ 

კვალი (ფეხსაცმლისა)  დაღი 

კვალი2 ჩახრო 

კვალის დატოვება ტ ჟელალ 

კვალის დატოვებინება ტ ჟელლალ 

კვანძი კიც 
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კვანძი, ნასკვი მუტ ურ 

კვარი ქ  

კვარტალი1 მ ჰლ  

კვერნა კოჰ 

კვერცხების ნიშა კოლო 

კვეხნა ჲიჟეჲწალ 

კვირა ანტ  

კვირა ჰატან 

კვირადღე ბაზაჲ ოდო 

კვირისტავი ანგა 

კვირისტავი მ ხ  

კვირტი კირტი 

კვიცი ბართი 

კვიცი იჭეჲ 

კვიცი (სამი წლისა)  ლ„ანლ′ის, ლ„ალ′ბოს 

კვლიავი რუჴლის 

კვნესა ვაჲდ ლ 

კვნესა ვაჲდ ლ„ი 

კვნესა ვაჲლ′ალ 

კვნესა ოქდ ლ„ი 

კვრა1 ჲენხელალ 

კვრევინება ჲენხელლალ 

კიბე კადო 

კიდევ ტაგუნა // ტაგუზო 

კიდევ1 ბ თანა 

კიდევ2 ჟენა 

კივილი ჰარა  

კითხვა სუ ალ 

კილოგრამი ქილო 

კილომეტრი ქილამეთრა 

კინო ქინო 

კისერი კიცერი 

კლანჭების ჩაყრა2 ლ„ისალ 

კლასი ქალას 

კლდისდუმა სილაბოხ 

კლიტე რ ჰ ჲ 

კმარებინება თიჲილლალ 

კნავილი მიჲავდ ლ 

კნავილი მი ავდ ლ„ი 

კნავილის ხმიანობა მიჲა მიჲა  

კნუტი ლ′აფან, კემურე 

კნუტი ლ′აფან 

კოვზი (გულისა) ბ ლ′ეჲო 

კოლმეურნეობა ქალხოზ 

კოლოფი (არყის ქერქისა) კოლოფა 

კომბალი1 აზ კ // ზ კ 

კომბოსტო ქაფუსთა, კომოჲტო 

კომფორტი, მყუდროება მა დინ 

კომში ბეჰე 

კონა კონა 
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კონა მუჰ 

კონა (ფიჩხისა) გულ 

კონვერტი ქანვერთ 

კონცერტი ქანცერთ 

კორდი მუქ 

კორესპონდენტი მუხბირ 

კოტრიალი ბუსტურ 

კოტრიალით ბუსტულლიტ ა 

კოღო ქ ლ  

კოშკი  მუკრო 

კოცნა ბა დ ლ 

კოცნა ბა დ ლ„ი 

კოცნა ბა ლ′ალ 

კოცნა ბა ლ′ ლ„ი 

კოცნა  მუ  ტუტალ (ტლად.), მა : მა  ტუტალ 

კოცნინება ბა დაგოლალ 

კოცნის მონდომებინება ბა ლ′ოლლალ 

კოცნის ნდომა ბა ლ′აყალ 

კოცნის შეძლება ბა ლ′ოჲლ„ალ 

კოცნის შეწყვეტა ბა დაჲუღალ 

კოცნის წადილი ბა დ ყალ 

კოცონი ბ ბიდარო 

კოცონი ბ ბინ 

კოცონი ზირო 

კოწახური სინო 

კოჭა ფირფიტა 

კოჭა, კოჭი (ძაფისა) კოჭი 

კოჭი ნჭ  

კოჭი (ძირითადი) ნზარ 

კოჭი (წისქვილის ბორბლისა) გემა 

კოჭლი ლ ჴდიჲო 

კოჭლი ლუკდიჲო 

კოჭლობა ლ ჴდ ლ„ი 

კოჭლობა (კოჭლობს) ლ ჴდ ლ 

კოხტა ოტკალ„იჲო 

კოხტა ტიზლ'ოჲო // ტიზლ'  

კრაველი ღ შე, თახთაღ შე 

კრაზანა ავეროლ 

კრაზანა  ჟმ ჟი, ავეროლ (ტლად.), ლ′ორდენ 

კრამიტი კარამატი 

კრახმალიანი წყალი2 ბა ა 

კრება მაჟლის 

კრედიტი ქერედით 

კრიალოსანი სალამათალლა 

კრუნჩხვა ფიფიდ ი 

კრუნჩხვა ფიფილალ 

კრუხი კურტი 

კუბო კუბო 

კუდი მიღ 

კუდიანთ წუხრა ლაჲლათულ: ლაჲლათულ ოდო 
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კუდუსუნი კემუსმიღ 

კუზიანი2 კ ხდიჲო 

კუთხე ბუტ ო 

კუთხე-კუთხე ბუტ ტ ა 

კუნელი კუნული 

კუნძი ზუკ, ზუდე 

კუნძი კუნზი 

კურთხეულ იყავ ბ რქა 

კურთხეული ბარქ მან 

კურკა კ კ  

კურკლი ბ ლ  

კურკლი გარა 

კურორტი აბ ნო 

კუჭი 

 

ლ 
 

ანხ 

ლაბადა პალაშ 

ლაკები თუმალ 

ლაკები ლაქეცალ 

ლაკი (კაცი) თუმა  

ლაკი (კაცი) თუმა , ლაქეცა  

ლაკი (ქალი) თუმაჲ 

ლაკი (ქალი) თუმაჲ, ლაქეცაჲ 

ლაკი1 ლაქ 

ლამაზად წასვლა ზოფარალდა: ზოფარალდა ჲენტ ალ 

ლამაზი  ბ რცინაბ 

ლამი ნ ყ 

ლამპა ლამფა 

ლანგარი მეთუღე 

ლანგარი სინი 

ლანგარი ტას 

ლანჩა ლ ბ 

ლანჩა პადოშ 

ლანძღვა გერდ ლ 

ლანძღვა მორდ ლ„ი 

ლანძღვა ჲ ტ ელ ლ„ი 

ლანძღვა (კინკლაობა) გერლ′ალ 

ლანძღვა (კინკლაობა) გერლ′ოლალ 

ლანძღვა, კრულვა გერდ ლ„ი 

ლანძღვის მოწადინება გერლ′აყალ 

ლაპარაკი ანგშილ რლ„ი 

ლაპარაკი ნისალ 

ლარტყა რეჲკა // რევკა 

ლაქა1 ტანკ 

ლაქა2 (რაღაცისა) ბ ჲჲა 

ლაყბობა დ რლ′ ლ 

ლაყბობა ჲ ტ ლ 

ლაყბობა, ყბედობა პ რლ' ლ 

ლაყე ღაპილას 
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ლაშქარი ასქ რ 

ლეზგები ლეზგილლა, ლეზგინალ // ლეზგიჲალ 

ლეზგი (კაცი) ლეზგინა  // ლეზგიჲა  

ლეზგი (ქალი) ლეზგინაჲ // ლეზგიჲაჲ 

ლეზგინკა ლეზგინქა 

ლეიბი ლეჲბი 

ლეიბი  ლეჲბი, ლ′იროქო 

ლეკვი კუცო 

ლელქაში ჩალა 

ლემა ჰ რრ ხ დი ი 

ლენტი ჩალა 

ლენცოფა ნყალო 

ლენცოფა მოდადო 

ლესვა (ლესავს) თ შ ლ ლ 

ლესვის დასრულება ნჩეჲუღალ 

ლესვის ნდომა ნჩ ყალ 

ლესვის ნდომა ნჩეჲლ„ ლ 

ლესვის შეძლება თ შ ჲლ„ალ 

ლესულობა ნჩეჲოლ„ი 

ლექსი ნაზუმუ 

ლექსი2 ქეჭ 

ლეღვი ლეღი 

ლეღვის ჩირი ლეღიჩირი 

ლითონის კოვზი კეტე, კობზი 

ლიპი2 კაკალო 

ლიპყინული წავი 

ლიტრა ლითრა 

ლიფი ნენნატ აქო 

ლობიო1 ჭოტი, ლობიჲო 

ლობიოს მოსახარში კოკა (ქვაბი)  (ჩანტლ.) სადღობელი 

ლობიოს სუფი2 ჭოტი, ლობიჲო 

ლოგინი მუკოლ // მოკოლ 

ლოდი მ ტტ  

ლოდი ომოჲ 

ლოდინი2 გოწოჴალ 

ლოკვა ჲ ნჩ ლ 

ლოკვა ხოლმე ჲ ნჩელ ლ 

ლოკვის ნდომა ჲ ნჩაყალ 

ლოკვის შეძლება ჲ ნჩელლალ 

ლოკნია ჲ ნჩელაგი 

ლოკოკინა აქახუ 

ლოკოკინა ბ ლ′ ყ  

ლომი ღალბაწ 

ლოყა გოგ  

ლოცვა თთ ჰიჲათ 

ლოცვა ლჰ მ 

ლოცვა ილალლა 

ლოცვა სუჟდა: სუჟდა ბო ალ 

ლოცვა ქაქ 

ლოცვა („ალაჰის ქების“ წარმოთქმა) თასბიჰ 
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ლოცვა1 ბ სმილლა 

ლოცვის ჟამი ბოგ 

ლოცვისას წარმოსათქმელი სიტყვა („ლა 

ილალა...“) 

ლაჲილა 

ლოცვისთვის მოხმობა აქბარ 

ლპობა (დალპება) თურზი ჲაჴალ 

ლუკმა ლუკმა 

ლურსმანი1 მუყო 

ლურჯი ბალი ბალიდი ი 

ლუღლუღი1 მორდ ლ 

ლუღლუღი1 მორლ′ალ 

ლხინი ბ სხულ′ო 

ლხინი იქე ფო 

ლხინი 

 

მ 
 

ჰალალო: ჰალალო ტ ეკალ 

მაბეზღარა მიცაჴან 

მაგალითად მასალა 

მაგალითი1 მისალ 

მაგალითი2 მისალ 

მაგარი ზინგირი 

მაგიდა ისტოლი 

მაგნიტოფონი მაგნითაფონ 

მაგრამ მმა 

მადანი1 მა დან 

მადლობა ლჰ მდულილლაჰ 

მადლობა ბარქ ლლა 

მადო (ერთგვარი დიდი დაფა) მ დ  

მავანი ალი 

მავთული თოკი 

მავთული მართული 

მავლუდი (წინასწარმეტყველი მუჰამედის 

დაბადების დღე) 

მავლუდ 

მავნებელი (ადამიანი) ზარალჩი 

მავნეობა1 მეყდაზი ჲაჴალ 

მაზუთი მაზუტი 

მათთან თისდ  

მათრახი ჩურუტ  

მათხოვარი ჲოკდაგი 

მათხოვარი ფაყირაბ 

მათხოვარი (ადამიანი) ფაყირ 

მათხოვარი2 გელეხი 

მათხოვარი2 ლ′ ხდ გი 

მათხოვრობა ჲოკდ ლ„ი 

მათხოვრობა2 ჲოკალ 

მაიმუნი  მაჲმალაქ, მაჲმუნ 

მაისი მაჲ 

მაისური მაჲქა 

მაკარონი მაქარონ 
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მალამო მაზი 

მალულად, იდუმლად გიჰიდ 

მამა1 ბო 

მამაკაცი1 ბ ქინჩი 

მამაკაცი2 ბო 

მამაკაცის საკუთარი სახელი2 მაჰდი 

მამალი ბ ქინაბ 

მამალი მამალი 

მამამთილი2 აბ ცალა 

მამაცი ბ ჰ რჩიჲაბ 

მამაცი2 ლ„ ყეჲო // ლ„ეყეჲო 

მამიდა ბოისი 

მამისახლი ჭ დ 

მამლაყინწაობა მამალილდოლ„ალ 

მამობა ბოლ„ი 

მამრობითი ბოდდ ს 

მანდილი კაზ 

მანქანა მაშინა 

მანქანა (საბეჭდი, საკრეჭი...) მაშინქა 

მანძილი მანზილ 

მარადიული აბ დიჲაბ 

მარადიული დაჲმაბ 

მარანი მარანი 

მარგალიტი მარღალ 

მარგილი2 მუყო 

მარიამსაკმელა ალუკა 

მარილი ც  

მარკა მარკა 

მარტი მართ 

მარცვლეული მ ყ  

მარცხენა2 მეყაბ 

მარცხის აღიარება ჰ ლ ლიზ 

მარწყვი ოჲდო 

მარხვა კალ 

მარხვის პერიოდი კალქო 

მარჯანი მარჟან 

მარჯვე ჰაცცო 

მარჯვენა კეტატ ას 

მარჯვნიდან კეტატ ალა  

მარჯვნივ.  კეტატ ა 

მასალა1 (საამშენებლო, ხისა) მასალა 

მასაჟის გაკეთება ქახალ 

მასაჟის გაკეთება ქახი ალ 

მასაჟის გაკეთება ქახი ო ი 

მასაჟის გაკეთებინება ქახილლალ 

მასაჟის გაკეთების ნდომა ქახაყალ 

მასტიტი ჲეხაკი 

მასწავლებელი შთელ 

მასწავლებლობა მ ლიმლ„ი 

მასწავლებლობა (ჭკუის) ნყლომალ„ი 
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მასხარა გაფწას 

მასხარა იხთილათლ ჴ 

მასხარა სიღ ჴ 

მატარებელი ფო ეზ 

მატიტელა ბ ბლ ჴ 

მატყლის ნართი ნღ ნლ ჴ  

მატყლის ნართი მ ჭ დ ჴ 

მატყლის ნართი ს ნტ ეყო 

მატყლის ნართი ტუყ ჴო 

მატყლის ნართი (ორღოლა ძაფი ბუჟიტური 

ფეხსაცმლის მოსაქსოვად) 

მ ჭ ჴ  

მატყლის ორღოლა ძაფი ლ′იჲოთიღაგულო 

მატყლის სამღოლა ძაფი მიცლოდ ჴო 

მატყუარა ჲონტოლაგი 

მაქმანი თორ 

მაღაზია დოქან 

მაღაზია მაგაზინ 

მაღლობი2 იზ 

მაყვალი მაყალი 

მაშა ქალბათუნ 

მაჩვი ბ რუსე 

მაწანწალა ფარაკ 

მაწანწალა სანდარაჴ 

მაწანწალა (ადამიანი) ქაჩალბა  

მაწანწალა1 (ძაღლი) ბ ჰრი 

მაწანწალა2 (კაცი) ბ ჰრი 

მაწანწალობა აფარაკლ„ი 

მაწანწალობა სანდარაჴლ„ი 

მაჭარი მ ჭ რი 

მახათი მუყალა 

მახვილი კ კ ლ  

მახვილი, გალესილი ანწწო 

მახინჯი სურუყაბ 

მახრა ბოსტანი 

მბრწყინავი2 ბაბალო 

მგელი ბ წკელ 

მგელი ბ წო 

მგლოვიარობა ან ანდ ლ„ი 

მგლოვიარობა ან ნლ„ი 

მდგომარეობა1 ჰ ლჰ ლ 

მდგომარეობა1 ჰ ლ 

-მდე2 დოლა 

მდებარეობა2 ჲინჴალ 

მდედრი  ჴუ 

მდევარი დევარი 

მდევარი ჩაფარ 

მდელო მეწ 

მდიდარი ბეჩედაბ 

მდიდარი  ბეჩედაბ, მესედდო 

მდიდარი ნიშედდო 
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მდინარე ენხე 

მე დო 

მეათასე ჰაზა ნას 

მეათე აწონაჲალ′ეჲო 

მეათისა წონას 

მეგობარი ვაცცა 

მეგობარი ჰალმაღ 

მეგობარი (ქალი) ჲაცცა 

მეგობრობა ვაცცალ„ი 

მეგობრობა ჰალმაღ ი 

მედალი იზნაჩოკ 

მედგარი? ჩექმადი ი 

მედოლე გოლოჴან 

მედოლე დიბიტოჴან // ბიბიტოჴან 

მედოლეობა გოლოჴანლ„ი 

მედოლეობა დიბიტოჴანლ„ი 

მედრესი მადრასა 

მეექვსე ილ„ნაჲ ლ′ეჲო 

მეექვსე ილ„ნას 

მევალე ნაჰლ„ილაჴ 

მეველე მევლი 

მეზობელი (კაცი) მადუჰან 

მეზობელი (ქალი)  მადუჰან, მადუჰალ 

მეზობლობა მადუჰალლ„ი 

მეზურნე ზურმაჴან 

მეზურნეობა ზურმაჴანლ„ი 

მეზღაპრე აქიჭარლიჴ 

მეზღაპრე ქიჭ რლ ჴ 

მეთევზე ბის ჴ 

მელა სორა 

მელანი ჩაყი 

მელნისფერი ჩაყილაღას 

მელოდია მაყან 

მელოტი თავი კაბა 

მელოტი1 პ პ ლ  

მემკვიდრე ვარის 

მემკვიდრეობა ირს 

მეოთხე ნყ ნ ჲ ლ'ეჲო 

მეოთხე ნყ ნ შ 

მეოთხმოცე ბელ′ნაჲიგნას 

მეორე კახნას 

მეორმოცე ნყ ნ ჲიგნას 

მერე ბეთალ ლ„ // ბეთალ ლ„ო 

მერვე ბელ′ნაჲ ლ′ეჲო 

მერვე ბელ′ნას 

მესამე ლ„ანაჲ ლ′ეჲო 

მესამე ლ„ანას 

მესამოცე ილ„ნაჲიგნას 

მესაქონლე გი დაგი 

მესია1 მაჰდი 
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მეტად ტოკაბ 

მეტალის ღრმა თეფში საქქოხ ტ , გომორეხ ტ  

მეტი ნაწილი ჲიჟეყო 

მეტოქე2 დანდეჲა  

მეტრი მეთრა 

მეტყველება სიკობილ 

მეფე ფაჩაჰ 

მეფე ხან 

მექრთამე რიშ ათლ ც 

მეღორე ბულ′ლაღაქო 

მეღუმელე ფეჩლ  

მეყველე შაგაბა 

მეშვიდე ლ′ნაჲ ლ′ეჲო 

მეშვიდე ლ′ნას 

მეჩეთი მაჟგით 

მეჩეთი  მაჟგით, მაჟდიქ 

მეჩეთისთვის გადაცემული მიწა და ქონება ვაყფუ 

მეცნიერება ილმუ 

მეცნიერი ლიმ 

მეცნიერი ლიმჩი 

მეცხვარე ბოწილაღაქო 

მეცხრე ჭენაჲ ლ′ეჲო 

მეცხრე ჭენას 

მეწვრილმანე ჲიყელდაგი 

მეწისქვილე ჰაბოტ აქო 

მეწისქვილეობა  ჰაბოტ აქო ი 

მეჭინჭრია მიცაჴ 

მეხბორე ბ შელაღ ქო 

მეხი ფირი 

მეხუთე ლ„ინაჲ ლ′ეჲო 

მეხუთე ლ„ინას 

მზად ჰ დ რშ  

მზადეყოფნა ჰ დ რ ი 

მზაკვარი ჰ რ მზადა 

მზაკვრობა მაქრო 

მზაკვრობა საჰირლ„ი 

მზე ბოჴ 

მზითევი ბ გინ 

მზისპირში ბიჴჴა დ  

მზრუნველობა ბ შარა 

მზრუნველობა ბუყი 

მზრუნველობა2 ბალ ჰ 

მთა მ ნ 

მთელი გ ლ„ღ შ 

მთელი ღამე ნიშეხიშეჲ 

მთვარე ბოცო 

მთიანეთი ბიზომ ნ 

მთიანეთში მ რ ჴ 

მთიელები1 მ რ ლლ„ი 

მთის ჩადუნა ლამო 
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მთის ჩადუნა ჩადუნა 

მთიური მ რ ჴსო 

მთიური1 მ რ ჴლ შ 

მთქნარება ჰაჰდ ი 

მთქნარებინება ჰაჰდათოკალ 

მთქნარებინება ჰაჰდაბათუ აკალ 

მთხოვნელი ნუჴაქე // ნოჴაქე 

მთხრობელი აქიჭარლიჴ 

მთხრობელი ხაბალლ  

მიამიტი მელეჲო 

მიამიტობა მელეჲოლ„ი 

მიდგმა თიღაკალ 

მიდგმა თიღაკიჲოლ„ი 

მიდგმა თიღაქალ 

მიდგმა შეუძლია თიღაკიჲლ„ალ 

მიდგმევინება თიღაკილლალ 

მიდგმის ნდომა თიღაქაყალ 

მივარდნა ბაზი ბაჴალ 

მივარდნა ჲანსა: ჲანსა თიჴალ 

მიზანთან ახლომყოიფი მოთამაშეები ფ თ ჰლ  

მიზანთან ახლომყოფობა ფ თ ჰ 

მიზანი1 მურად 

მიზეზი ბ ჰანა 

მიზეზი1 საბაბ 

მითითება გოწოლლოლ„ი 

მითითება1 გოწოლალ 

მიკარება გიშეჲოლ„ი 

მიკარება1 გიშეჲლ„ალ 

მიკვრა1 ლ„იშელალ 

მიკვრა1 ყაზი ა ალ 

მილი1 ტ  

მილოცვა ბარქიზი ჲო ალ 

მიმაგრება ჲილ'აყალ 

მინდვრის მდოგვი ჰ დ ბოხ 

მინდი მაღალო 

მინდორ-ველი დუზმაჲდან 

მინერალი2 მა დან 

მინერალური წყარო მოჰ 

მისამართი დრის 

მისამძიმრება ზიგარი 

მისევა  ლ„იწილლალ, ლ„იწგულალ 

მისწრაფება ღაზა 

მიტკალი მიტკალი 

მიტოვება3 ჲეჩელალ 

მიურიდი  მურიდ 

მიყვანა ჲონყოლალ 

მიყუდება1 თილ: თილ თოჴალ 

მიყურადება ლ′აჰიკ ლ 

მიყურადება ლ′აჰიკდ ლ„ი 

მიჩვევა, დაჩვევა რუჰუნ ჲაჴალ 
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მიჩვეული რუჰუნაბ 

მიჩნევა ჲოხწოლ'ალ 

მიცემა ნილ'ალ 

მიცემა ნილ'დ ლ 

მიცემა ნილ'იჲოლ„ი 

მიცემის მოსწრება ნილ'იჲუღალ 

მიცემის ნდომა ნილ'აყალ 

მიცვალებულის გლოვა2 მ ჭ  

მიცვალებულის სახლი1 მ ჭ  

მიწა მიზო 

მიწა რატ  

მიწა1 მ ჩე 

მიწაში2 მიცა  

მიწებება ჲინლ'უწალ // ჲინცუწალ 

მიწებება ჲინლ'უწიჲოლ„ი // ჲინცუწიჲოლ„ი 

მიწებება1 (ეწებება) ლ„ისალ 

მიწებებინება ლ„იშელლალ 

მიწვდენა ჲონყოთიჴალ 

მიწვდენა ჲონყოჲჴლალ 

მიწვდენა შეიძლება ჲონყოთიჴიჲოლ„ი 

მიწვდენინება ჲონყოთიჴილლალ 

მიწვდენინება ჲონყოჲჴილლალ 

მიწვდომა, შეხება ჲონყოჲჴალ 

მიწვდომა1 ჲენხალ 

მიწის ნაკვეთი2 მ ჩე 

მიხვედრა (ენისა)  ადახეჲლ„ალ 

მიჯნა ნისანი 

მკა ჲ ლ 

მკალავი კ ლჵ ჩი 

მკბენარა1 სილ ჴ 

მკერავი ჲ ნჴელაგი 

მკერდი1 (ქალისა) ნენე 

მკერდსამკაულის ნაირსახეობა ლ„ემუსა 

მკვდარი ბუღოჲო 

მკვეთრად და ნათლად კითხვა მახრაჟ 

მკვეხარა ფ დ გი 

მკვირცხლი2 ჰალაგაბ 

მკვრივი ბიქდიჲო 

მკითხაობა ფალ 

მკის ნდომა ჲ ყ ლ 

მკრთალი დახხო 

მკურნალობა2 ჲაჴლალ 

მკურნალობის საშუალებანი დარუდარმან 

მლანძღველი (ქალი) ჲ ტ ელაგი 

მნიშვნელოვანი2 თაბანაბ 

მოალერსებინება ჲატილლალ 

მოაჯირი დაბარა 

მობეზრება, მოწყენა სურზი ჲაჴალ 

მოგება ზილდო: ზილდო როქჩალ 

მოგება2 ჲიზალ 
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მოგზაურობა საფარ 

მოგროვება ჲონსალ 

მოგროვების ნდომა ჲონსაყალ 

მოდას აყოლილი აზიკა 

მოდგმა2 უმმათ 

მოდება ჲინტ გიწალ 

მოდი (უმთავრესად ქალებს მიმართავენ) გიჰ 

მოედანი მაჲდან 

მოედანი რეწა 

მოენე2 მიც 

მოენეობა მიცაჴანლ„ი 

მოეწონა1 იატიჲო 

მოვლა ენლ„ა: ენლ„ა ო ჲალ 

მოზარდი გენტ ე 

მოზარდი (15-16 წლისა) ბურტ ლა  

მოზვერი ბურა 

მოზვერი ბ ღ დ  

მოზვერი განე 

მოთამაშე კისოლიჴ 

მოთბილო ჲიხხოლ„იჲო 

მოთიბვინება, მომკევინება ჲაღოჰილლალ 

მოთმენა თავაქალ 

მოთმინება საბურ // საბრუ 

მოთმინება1 იჲაჰ 

მოთმინება2 ჲ ჰ 

მოთხრობა2 ხაბარ 

მოიღუშა ზიჴოჲო // ზიჴ  

მოკვეთა, მოჭრა2 (თავისა) თისა: თისა ჲეზალ 

მოკვლა ჲუღოლალ 

მოკვლა (დროისა) ჲიტ ალ 

მოკვლა2 ლ„იყოლალ 

მოკვლევინება ჲუღოლლალ 

მოკვლის ნდომა2 ჲიტ აყალ 

მოკიდება3 გულალ 

მოკითხვა იქრამ 

მოკლე კატტო 

მოკლე ჲ ნშშ  

მოკლე კაბა ქ რქუნთა 

მოკლება (მოაკლდება) მ ჰრ მ: მ ჰრ მ ჲაჴალ 

მოკლება (მოაკლებს) მ ჰრ მ: მ ჰრ მ ჲო ალ 

მოკრეფა კომბაკოლალ 

მოკრეფა კომბაკოლლოლ„ი 

მოკრეფა ჲონზალ 

მოკრეფინება ჲონზილლალ 

მოლა დიბიჲა 

მომავალ წელს გიზილა 

მომატება ხოლმე ჲიჟეყოლდ ლ 

მომატება1 ჲიჟეყოლალ 

მომატება1 ჲიჟეყოლლოლ„ი 

მომზადება ტ აკალ 
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მომზადება ატ აკიჲოლ„ი 

მომზადება ჲიტ ეჲ ტ ეჲოლ„ი 

მომზადება (ამზადებს) ჰ დ რ ა ალ 

მომზადება (ემზადება) ჰ დ რ ა ალ 

მომზადებინება ატ აკილლალ 

მომზადებული ჰ დ რ ბ 

მომთაბარეობა1 გოჩჩი ჲაჴალ 

მომთაბარეობა1 (ამთაბარებს) გოჩჩი ჲო ალ 

მომლოცაობა ჰ ჟ 

მომლოცველი1 ჰ ჟი 

მომლოცველობა ზიჲარათ 

მომჟავო ჩ ჩმ ჩ ლ  

მომღერალი ქეჭუ ან 

მომშევა ნუქოგოლალ 

მომშევა ნუქოჲყალ 

მომჩივანი რზალ ჴ 

მომწარო ნიყ ლ„იჲო 

მონა ლაღ 

მონადირე ბილ„ოჴან 

მონადირეობა ბილ„ოჴანლ„ი 

მონანიება თავბა 

მონაცრისფრო ლ„ახდიჲოლ„იჲო 

მონახულება გიწალ 

მონობა ლაღლ„ი 

მოპარვა ჲუნცალ 

მოპარვა ჲუნც ლ„ი 

მოპარვინება, მოტაცებინება ჲუნცოლლალ 

მოპარვის ნდომა ჲუნცაყალ 

მორბენალი (ადამიანი) ჭ ლლი ან 

მორევა2 ბ ღარზი ჲ ალ 

მორევი (მდინარისა, ტბისა) გომორე 

მორთვა ჟაჟალ′ალ 

მორთვა ჟაჟალ′ ლ„ი 

მორთვა1 კეტკალ 

მორთვევინება კეტკილლალ 

მორთვევინება ჟაჟალ′ოლალ 

მორი ნგაზი 

მორი გერემ 

მორი მიკე 

მორი მიჴო 

მორჩა ვასსალამ ვაქალამ 

მორწმუნე (კაცი) დინიჲა  

მორწმუნე (ქალი) დინიჲაჲ 

მორჯულება2 ჲეჩეგიჴლალ 

მოსავალი1 (ზედმიწ. ქერ-ბალახი) მ ყ ბოხ 

მოსაზრება მაშპარა: მაშპარა ბო ალ 

მოსამართლე1 სუდიჲა 

მოსამართლე1 ყადი 

მოსამართლეობა, მსაჯობა სუდიჲალლ„ი 

მოსამზადებელში (კლასში) ფოდლი  
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მოსამსახურე მ ჰ ტ ქო 

მოსამსახურე მუჰაზირ 

მოსარჩელე არზაჩი 

მოსაწყენი2 ბ ზარაბ 

მოსეირე1 ფაკარაბ 

მოსვლის ნდომა (მოესვლება) გო აყალ 

მოსისხლე ბ დუდა  

მოსმენა ნღ ნკ ლ 

მოსმენა (ისმენს) ენექზი ჲო ალ 

მოსმენა (ისმინება) ენექზი ჲაჴალ 

მოსმენის ნდომა თუჴაყალ 

მოსული1 ჲონყოჲო // ჲონყ  

მოსწორება (მოასწორებს) ჲიტჲენლ„ელალ 

მოსწორებინება ჲიტჲენლ„ელლალ 

მოსწრება ჲიჲალ 

მოსწრება ჲოდის: ჲოდის ჲაჴალ 

მოსხლეტა (ძუძუდან) ჲ ჭილლოლ„ი 

მოტანა (მოყვანა) ჲაყ ლ„ი 

მოტაცება  ქაბალ: ქაბალ ო ალ 

მოტეხა ჲუკიჲოლ„ი 

მოტეხა შეუძლია ჲიშეჲლ„ალ 

მოტეხინება, დამტვრევინება ჲიშელლალ 

მოტეხის შეძლება ჲუკიჲლ„ალ 

მოტივი ნაქო 

მოტკბო ნიჲ ლ„იჲო 

მოტორი მათორ 

მოტრიალება თუწალ 

მოტრიალებინება2 კ კ ჲლ′ ლლ ლ 

მოტყუება ჲონტალ 

მოტყუება  ჲონტოქატალ 

მოტყუება შეიძლება ჲონტოჲლ„ალ 

მოტყუება ხოლმე ჲონტოლ ლ 

მოტყუებინება ჲონტოლლალ 

მოტყუებინება ჲონტოქატოლლალ 

მოტყუების ნდომა ჲონტაყალ 

მოუმწიფებელი ჲონყე ეშ 

მოუსვი! გაცი 

მოუსვი! ჲოლ„ო 

მოქეიფე1 ბოროღლო 

მოქეიფე2 ლოთე 

მოქსოვა (ხალიჩისა) ბ სალ 

მოქსოვილი კიჲოკ ილ  

მოქცევა ჲუთოჲოკალ 

მოქცევა ჲ ნხოჲ ნხ ლ 

მოქცევა ჲ ნხოჲ ნხეჲოლ„ი 

მოქცევინება ჲუთოჲოკოლლალ 

მოღამებული ნისდ ს 

მოღუნვა კიჲეკალ 

მოღუნვა კიჲელ„ალ 

მოღუნვა ჲ ღჲ კ ჲოლ„ი // ჲ ღჲ კ ლ„ი 
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მოღუნვა ჲ ნყ ჲჭ ლ 

მოღუნვა ჲ ნყ ჲჭლ ლ 

მოღუნვა (მოიღუშება) ჲ ნყ ლ 

მოღუნვა (მოღუნავს) ჲ ნყ ლ ლ 

მოღუნვა შეიძლება ჲ ნყ ჲლ„ ლ 

მოღუნვა ხოლმე ჲ ნყ ლდ ლ 

მოღუნვა1 ჲ ღჲ კ ლ 

მოღუნვა1 ჲ ნყ ჲჭიჲოლ„ი 

მოღუნვა-გასწორება ჲ ნყ ჲ ნყ ლ 

მოღუნვინება კიჲეკილლალ 

მოღუნვინება ჲ ღჲ კ ლლ ლ 

მოღუნვინება ჲ ნყ ლლალ 

მოღუნვინება ჲ ნყ ჲჭილლალ 

მოღუნული კირრო (ტლად.), კიჲჲო 

მოღუშვა ზიჴალ 

მოღუშვა ზიჴოლალ 

მოღუშვა ზიჴოჲოლ„ი // ზიჴ ლ„ი 

მოღუშვა ლოლდოკალ 

მოღუშვინება ზიჴოლლალ 

მოღუშვინება ლოლდოკილლალ 

მოღუშული ფაშმანაბ 

მოყვანა (მოტანა) ჲაყალ 

მოყვანა (მოტანა) შეუძლია ჲაყოჲლ„ალ 

მოყვანა (მოტანა) ხოლმე ჲაყოლალ 

მოყვანინება (მოტანინება) ჲაყოლლალ 

მოყვანის (მოტანის) ნდომა ჲაყაყალ 

მოყინვა მილაზალ 

მოყინვა მილაჟეჲწალ 

მოშენება2 ჲეღაკიჲოლ„ი 

მოშივდა1 ნუქოჲო 

მოშორება (ტილისა, რწყილისა) ნაციკდ ლ 

მოშუშება იღალ 

მოშუშება იღოჲოლ„ი // იღ ლ„ი 

მოშუშება (მოაშუშებს) იღოლალ 

მოშუშება (მოუშუშდება) იღოჲლ„ალ 

მოშუშებინება იღოლლალ 

მოჩქარე (კაცი) ეკეჲქო 

მოჩხუბარი დ ბ ლ ჴ 

მოჩხუბარი ეღახო 

მოცეკვავე ლ„ისოჴან 

მოცვი ლენ 

მოცვი (წითელი) გემალო 

მოცილება (ძუძუდან) ჲ ჭლ ლ 

მოძალადე2 ინჴ 

მოძებნა ჰ ქლ ლ 

მოძებნინება ჲინზილლალ 

მოძებნინება ჩ კილლალ 

მოძებნინება ჰ ქილლალ 

მოძებნის ნდომა ჲინზაყალ 

მოძღვარი მ ლიმ 



 198 

მოწაფე მუთა ალიმ 
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მოწაფეობა მუთა ალიმლ„ი 
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მოწევინება ბ ლ′ ლლალ 

მოწესრიგება რიგ ჲენტ ალ 

მოწვევა2 ილ′ალ 

მოწვევის ნდომა ჲოკაყალ 

მოწვევის შეძლება2 ილ′ეჲლ„ალ 

მოწველა1 ტ ლ'ეჲო 

მოწველვა შეიძლება ტ ლ'ეჲლ„ ლ 

მოწველვინება ტ ლ'ელლალ 

მოწველვის ნდომა ტ ლ' ყ ლ 

მოწინააღმდეგე2 დანდეჲაჲ 

მოწიფული3 თაბანაბ 

მოწმე ნ  

მოწმეობა ან1 ნ ლ‘ი 

მოწონება ჲატალ 

მოწონება ჲატაყალ 

მოწყალება გ რჰელ 

მოწყალება ნაფაყა 

მოწყალება სადაყა 

მოწყდომა1 ტ ზი ჲაჴალ 

მოწყენა დოჲბო: დოჲბო ბოხოლალ 

მოწყენა2 ბ ზარ: ბიზარ ჲო ალ 

მოწყობა1 ფარაყათ: ფარაყათ ჲაჴალ 

მოწყობა1 ფარაყათ: ფარაყათ ჲო ალ 

მოჭერა ყაზი ო ალ 

მოჭიდავე გეგუჴან 

მოჭორვა ფაცდ ლ 

მოჭორვა ფაცდ ი 

მოხალვა თი ალ 

მოხალვა თი დ ლ„ი 

მოხალვა შეუძლია თი იჲლ„ალ 

მოხალვა ხოლმე თი დ ლ 

მოხალვინება თი ილლალ 

მოხალვინება ხოლმე თი დაგილალ 

მოხალული მარცვალი კეკე 

მოხატულობა ენწუკური 

მოხდა1 ჲოლ„ოლალ 

მოხდომა მეთეჲოლ„ი 

მოხდომა ჲაჴიჲოლ„ი 

მოხდომა (ტანსაცმლისა) მეთალ 

მოხდომა1 ჲაჴალ 

მოხვევა ანლ„ო 

მოხვნევინება ბოლ′ოლლალ 

მოხრა კ ხდ კიჲოლ„ი 

მოხრა კ ხდ ლ„იჲოლ„ი 

მოხრა ჲ ნყ ჲოლ„ი // ჲ ნყ ლ„ი 

მოხრა (მოიხრება) კ ხდ ლ„ ლ 
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მოხრა (მოხრის) კ ხდ კ ლ 

მოხრევინება კ ხდ კილლალ 

მოხრილი ჲ ნყ ჲო // ჲ ნყ  

მოხრილი1 კ ხდიჲო 

მოხუცი1 იციპა 

მჟავე  ჩ ჩ ლ  

მჟაველა სოსა ქოდი ი 

მჟაუნა ჩალლან 

მჟაუნა ჩაჩუ 

მრავალი ლ′ ჩ ლ 

მრავალჯერ შეხვევა ჲ ლ'ჲ ლ' ლ 

მრგვალი გომორდიჲო 

მრგვალი რამ გოზოტ 

მრისხანე1 ლ„ ყეჲო // ლ„ეყეჲო 

მრუდედ გაჭრა აკილდოკალ 

მრუდედ გაჭრა აკილდოლ„ალ 

მრუდედ დაჭრა ლ„ეჴენა: ლ„ეჴენა ჲ ჭ ლ 

მრუდედა გაჭრევინება აკილდოკილლალ 

მრუში ზინა 

მსახიობი1 რთ ს 

მსახიობი2 ართ სკა 

მსახიობობა ართისლ„ი 

მსახურება მ ჟ მ გ რი 

მსახურება ნუქარლ„ი 

მსახურება (ალაჰისა) იბადათ 

მსახური მეჴრე 

მსახური ნუქარ 

მსახური, მონა ღარაბაშ 

მსაჯი2 სუდიჲა 

მსგავსად1 დოლა 

მსგავსება რელ„ენ 

მსგავსი ლ„იჲო 

მსგავსი ჲენლ„ეჲო 

მსგავსი ღად ს 

მსგავსი ღას 

მსოფლიო1 დუნიჲალ // დუნნალ 

მსუნაგი ფ ლიკა 

მსუქანი ბავშვი გემა 

მსხალი გენი 

მსხვილად დაფქვა სოსოლოკალ 

მსხვილად დაფქვა სოსოლოკიჲოლ„ი 

მსხვილად დაფქვა სოსოლოლ„ალ 

მსხვილად დაფქვევინება სოსოლოკილლალ 

მსხვილად დაღერღილი საკვები სორბოლი 

მსხვილი ′შშ  

მსხვილი ხხ  

მსხვილი ბიც თაბ 

მსხვილი (დაფქვილზე) სოსოლო 

მსხვილი თოკის ნაჭერი მუქა 

მსხვილი საფიცრე მორი ლ′იღო 
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მტვერი ფახ 

მტვირთავი ჰ მბ ლი 

მტვრევა ჲიშელალ 

მტვრევა ჲიშელალ 

მტვრევა ჲიშეჲოლ„ი 

მტირალა იჲარღო 

მტკაველი ტიმო 

მტკიცე ნაბიჯი ზოგზოგი 

მტრედი ილბა 

მტრედი ტიმო 

მტრობა თ შმ ნლ„ი 

მტრობა ჟაჰდალ„ი 

მუდამ დაჲმ 

მუდარა ჰარიმინნათ 

მუეძინი ბუდუნ 

მუთაქა მუთაქა 

მუმინ2 (საკ. სახ.) მუ მინ 

მუნდშტუკი მუშტუკ 

მუნჯი (ადამიანი) ჲ ჟეგ ჩჩ  

მუნჯი2 მუნჟი 

მურაბა მურაბა 

მურადი2 (საკ. სახ.) მურად 

მუსიკა მუზიკა 

მუსლიმანობა1 ბუსურბანლ„ი 

მუსლიმი1 მუ მინ 

მუსლიმური ბუსურბანაბ 

მუსლიმური რელიგიის მიმდინარეობა მაზჰაბ 

მუსულმანი ბუსურბან 

მუსულმანობის არმაღიარებელი ქაფურაბ 

მუუ (ძროხის ზმუილის ხმიანობა) მ ნჰ 

მუქთად ქეშქეშ 

მუშა ჲოჰდაგი 
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მუშაობა ჲოჰდ ლ 

მუშაობა ჲოჰდ ლ„ი 
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მუშაობის დასრულება ჲოჰდაჲუღალ 

მუშაობის შეძლება ჲოჰდაჲლ„ალ 

მუშაობის წადილი ჲოჰდ ყალ 

მუშტარი მ შტ რი 

მუშტი ბ ზა 
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მფლანგველობა ფასა ი 

მფრინავი ლ ჩიქ 
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მქონებელი ნეშდიჲო 

მღებავი თ შ ლდ გი 

მღერა4 ილ′ალ 
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მყვირალობა ან ნლ„ი 

მყოფინება თ ჲოლ„ი 

მყოფინება ლ ლ 

მყუდრო მა ლინაბ 

მყუდრო რ ჰ თაბ 

მყუდროება მა დინლ„ი 

მყუდროება რ ჰ თ 

მშვენიერი დე ელ ს // დე ელ  

მშვენიერი ლებალაბ 

მშვენიერი ადამიანი ნაყიტო 

მშვენივრად ლებალალდა 

მშიერი2 ნუქოჲო 

მშიშარა ბ დურე 

მშიშარა კეკკო 

მშობლები იჲოაბო 

მშობლობა იჲოაბოლ„ი 

მჩაგვრელი ზარმაჩი 

მჩეხელი (შეშის) ′ღელდაგი 

მცდარად1 მეყსა 
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მცენარის საკვებად ვარგისი ტკბილი ფესვი ნიჲაკ 

მცენარის სახელი ჩ ნბოხ 

მცირე ჲ ტ ტ შ 

მცოდნე ლიმ 

მცოცავი აღოლაგი 

მძაღე (ხორცი, ქონი) მ ჟჟ  

მძივი ბოც 
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მძივი ბოლ„ო 

მძიმე ზაჰმათაბ 

მძიმე ჲ ყყ  

მძიმე დღე ზაჰმათ ოდო 

მძიმე საგანი ნგაზი 

მძიმეწონოსანი (ადამიანი) ზონტი 
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მწებვარე ჲენხეჲო 

მწევარი ქაშქან 

მწეველი ლ'დ გი 
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მწველავი დე ერქა 

მწველავობა დე ერქალ„ი 

მწიფე ბ ხტ ტ ხიჲო 

მწკრივი ბოლო 
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მწყემსი (ნერბებისა) ბიტ ლ ღაქო 

მწყემსი (ხბოებისა) ლ′ილეჲ ღაქო 

მწყემსობა ცანნაღაქო ი 

მწყემსობა (ხბოებისა) ლ′ილეჲ ღაქოლ„ი 

მწყობრად თასთალტ ა 

მჭადა ჟებო 

მჭადი ჭ დი 

მჭევრმეტყველება ლუღათ 

მჭევრმეტყველება ფასიჰ ი 

მჭევრმეტყველი ლუღათაბ 

მჭევრმეტყველი ფასიჰაბ 

მჭიდროდ თიღა 

მჭიდროდ თიღაჲწო 

მჭრელი ფი ალა ი ო 

მხარბეჭზე ონ ონ  

მხარე რაჴ 

მხატვარი1 სურათბ ჴ 

მხდალი, მშიშარა ბოქორე 

მხერხავი ხელდაგი 

მხვნელი ოლ'ოლაგი 

მხიარულად ავ დან 
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მხიარულება გაფ 

მხიარულება იხთილათქეფ 

მხიარულება რაზილ„ი 

მხიარულება1 ავდანლ„ი 

მხიარული ავდანაბ 
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მხიარული იხთილათაბ 

მხიარული რაზიჲაბ 

მხიარული რაზიქაზიიაბ 

მხიარული, ბედნიერი როხარაბ 

მხრით გილატ ა 

მჯღაბნელობა 
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ნაბადი ბურთინა 

ნაბადი ბურთინაყ  

ნაგავი ლახი 

ნაგავი ლ′ შ 

ნაგვერდული გარბელა 

ნადირი ბ ლ„ო 

ნავთი ნ ვთ 

ნავი ბურან 

ნავი ნავი 

ნავი ჩ რნიკ 

ნაზავი ლ„იქქო 

ნაზავი (ნაკელის) ლ„ ჲ 

ნათება ნურ 

ნათელი ქ ჩჩ  

ნათესავები გ რ ლ // აგარალ 

ნათესავი გ რ ბ // აგარაბ 

ნათესავი (კაცი) გ რ  // აგარა  

ნათესავი (ქალი) გ რ ჲ // აგარაჲ 

ნათესაობა ა„გარლ„ი // გ რლ„ი 

ნათქვამი ნ ნისოჲო // ნ ნის  
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ნაიბობა ნაჲბლ„ი 

ნაკელი ტაბა 

ნაკელი ტუჲ 

ნაკელი1 ჲანქო 

ნაკეცებიანი სუმურაბ 
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ნაკეცების გაკეთება სუმურდოლ„ალ 
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ნაკლი უზრო 
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ნამქერი სიმე 

ნაოჭი იზმ ჰ  
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ნართები ნართალ 
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ნარმა ბაბაჰან 
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ნაჩეჩი გოზო 

ნაცარა ჭია ბ ტელაბ ხ 

ნაცარქათამა ხალი 

ნაცვლად ბადალა  

ნაცვლად1 მიცა  

ნაციონალისტი მილლათჩი 

ნაციონალობა მილლათჩილ„ი 

ნაცრისფერი ლ„ახდიჲო 

ნაწიბური1 (ფაშვზე) შკენა 

ნაწილი ბუტა 

ნაწილი ფაჲ 

ნაწლავი ბ ლ′ა 

ნაწნავი კელაზო 

ნაწნავი (ქალისა)  მიღა (ტლად.), მიღლატო 

ნაწრთობი დაბაღ 

ნაჭერი ნ ჭ რი 

ნაჭერი (კარაქისა, ყველისა) რო ილ 

ნაჭრის პარკი2 ბ  

ნაჭუჭი1 კაწახი 

ნახევარი ბ ლ′ლ′ოქოს 

ნახევარი ჲალ'ოქოს 

ნახევარი კილო სიგათ 

ნახერხი ნახერხი 

ნახვა2 ჲეგ ლ 

ნახვინებინება  გოწოჴილლალ 

ნახვრეტი2 ‘ნჰეჲო 

ნაჰადელი ნიღალ„ას 
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ნაჰადური ნიღალ„ალას 

ნაჰასი (ცომისა და მაწონის ნაზავი) ნაჰას 

ნდობა ბოჟიბოტ ი 

ნებადართული  ჰ ლ ლ ბ 

ნებართვა იზნო 

ნებართვა ფურმან 

ნებართვა2 იხთიჲარ 

ნებისმიერ ადგილას ჲინჴოჲინჴ წო 

ნებისმიერი ჲატტიჲო 

ნეკა ნაკოს 

ნეკერჩხალი შად 

ნელ-თბილი გუგილო // გუგულო 

ნემსი1 ნ პჩი 

ნემსიყლაპია არსენა 

ნერწყვი1 ჲ ნჩ  

ნესვი ნესი 

ნესტარი1 მილა 

ნესტიანი ჰ ტტ  

ნექტარი ღალა 

ნიგოზი ნიგოზი 

ნივნივი ისთარაფილ 

ნივნივი კავი 

ნივრიანი ხინკალი ნაჟიხოკა 

ნისკარტი მ ტ  

ნიშანი ნიშან 

ნიშანი1 ნჟ 

ნიშანი1 იშარა 

ნიში ჲ ნტ  

ნიჩაბი 'ნქ  

ნიჭიერი ფაჰმუ აბ 

ნიჭიერი ადამიანი ფაჰემ 

ნოემბერი ნაჲაბერ 

ნოღაელები ნაღაჲალ // ნაღაჲლა 

ნოღაელი (კაცი) ნაღაჲა  

ნოღაელი (ქალი) ნაღაჲაჲ 

ნუთუ1 ეგგუ 

ნჯღრევა ზოყლ′ოლალ 

ნჯღრევა ზოყლ′ოლლოლ„ი 

ნჯღრევა ხოლმე ლიხლახდ ლ 

ნჯღრევა2 ზურზი ჲო ალ 

ნჯღრევინება 

 

ო 

 

ზოყლ′ოლლალ 

-ო, -თქო, -მეთქი ლ′ო 

ობი თაჴი 

ობის მოკიდება ქ მ ლ 

ობლობა ბ სტალლ„ი 

ობლობა ჲათიმლ„ი 

ობლური ჲათიმაბ 
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ობოლი ბ სტალ 

ობოლი ჲათიმ 

ოდესაღაც ნითოდი 

ოდესმე ნითოგ ლ„დ ნ  

ოდესმე ნითოდისუდი 

ოდნავ დ სდ ჰ 

ოდნავ გამოღება (ოდნავ გამოაღებს) ლ′ოლ′ოღაკალ 

ოდნავ გამოღება (ოდნავ გამოიღება) ლ′ოლ′ოღაქალ 

ოდნავ გამოღებინება ლ′ოლ′ოღაკილლალ 

ოდნავ გამოცხობა ზაზაჲწლალ 

ოდნავ ცივი ჲ ჭჭ ლ„იჲო 

ოვალური გეჲდიჲო 

ოთახი ოთახი 

ოთხმოცდაათი (91-დან 99-მდე) ჭენაჲგნა 

ოთხასი ნყ ნ ჭიტ 

ოთხი ნყ ნ  

ოთხივე ნყ ნ ნ  

ოთხით ბ ვლიტ ა 

ოთხით ნყ ნხ ბ ლ ტ  

ოთხკუთხა კოჭი მეთა 

ოთხკუთხედი ნყ ბუტ ო 

ოთხმაგად ნყ ნდ  

ოთხმოცდამეათე ჭენაჲგნას 

ოთხმოცი ბელ′ნაჲიგ 

ოთხმოცი (მსაზღვრელად) ბელ′ნაჲიგნა 

ოთხშაბათი  არბა  

ოთხშაბათი ჩუ ადურ 

ოთხწლიანი ნყ ნლ'ის 

ოლიფა ალ ფა 

ომი, ბრძოლა რაღ 

ონავრობა კარჩანლ„ი 

ოპერაცია ფერაციჲა 

ორგანიზება არგანიზოვათ: არგანიზოვათ ჲუ ალ 

ორგანიზება ჭი ჲაჴალ // დჟი ჲაჴალ 

ორდენი ორდენ 

ორთავა კუნთი ნყო 

ორი წლის მერე გიზილალალ„ 

ორმოცდაათი ლ„ინაჲიგ 

ორმოცი ნყ ნ ჲიგ 

ორმოცდამეათე ლ„ინაჲგნას 

ორნამენტი ქეშ 

ორნამენტი ქეშკისო 

ორნატი ჟეჰ 

ოროვანდი ემუყ 

ორ-სამჯერ კახლ′ახნა 

ორღოლა ნართი კახსო 

ორშაბათი ნლ′ხურ 

ორშაბათი ითნი 

ორჯერ კახნა 

ოსები ას თინლა 
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ოსები ოსიჲალ 

ოსი ოსი 

ოსი (კაცი) ოსიჲა  

ოსი (მამაკაცი) ას თინა  

ოსი (ქალი) ას თინაჲ 

ოსი (ქალი) ოსიჲაჲ 

ოსპი ბ დიჲო 

ოსტატი იტილდაგი 

ოსტატი მასთერ 

ოსტატი უსთარ 

ოსტატობა უსთარლ„ი 

ოსტატობა1 მახშელ 

ოფლი ჰად 

ოფლიანი (ადამიანი) ჰადი  

ოფლიანობის დაავადების ნაირსახეობა ჲეკოს 

ოფოფი ოფოფი 

ოქრო მესედ 

ოქტომბერი აქტიაბერ 

ოღონდ ოღონთ 

ოჩოფეხები ხანკობალა 

ოცდაათი ლ„ანაჲიგ 

ოცნება იშთაღ 

ოხუნჯი ფარგალლ ჴ 

ოხუნჯობა ფარგან 

ოჯახი ოჟახი 

ოჯახობა1 ჰლო 

ოჰ, უჰ ვალალაჲ 

ოჰ, ღმერთო ჩემო ამ ნალაჰ 

ოჰ, ღმერთო ჩემო აჲბალაჰჰაჲ 

ოჰო-ჰო ვაბაბაჲ 

ოჰო-ჰოო 

 

პ 

 

ოჰო-ჰოჲ 

პალო მუყ 

პალტო პალტო 

პანტა პანტა 

პაპა, ბებია2 იცი 

პაპიროსი პაპიროს 

პარვა ლ„ურ: ლ„ურ ჲენჲალ 

პარვა1 ლ„არ: ლ„არ ჲენჲალ 

პარკი გუდა 

პარკი1 ბუდე 

პარკხვევია ბ ტელა 

პატარა იტინო 

პატარა რუ ერო 

პატარა აივანი (ნივთებისათვის) თავხან 

პატარა ვაცუნი (1 წლამდე) ტ ყჩი 

პატარა ორმო  ჴარანდი, კულუხი 

პატარა2 ნ შმ შშ  
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პატარა2 ნ შშ  

პატიება  ჰ ლ ლ ი 

პატივი ათირ 

პატივისცემა ად ბჴათირ 

პატივისცემა დ მლ„ი 

პატივისცემა ბიკზი ჲაჴალ 

პატივმოყვარე ტექა 

პატრონი1 ბეტ რჰან 

პატრონტაში ყათარ 

პატრუქი2 ბ წარ 

პაწაწკინტელა ტ კიტ კი: ტ კიტ კი ჟო 

პაწაწკინტელა წამულა  

პენსია ფენცი ა 

პეპელა ფ ფ ტ  

პერო პერო // ფერო 

პილპილი პილპილ 

პირამდე გავსება გიჴალ 

პირამდე გავსება გიჴილლოლ„ი 

პირდაპირ ჲანყოთუწო // ჲანყოგუწო 

პირდაპირ ჲანყოჲწო 

პირველად1 ნ ნ დ  

პირველად1 ნ ნჲდდ შ 

პირთამდე გავსებინება გიჴილლალ 

პირი (ცულისა), ფხა (მახვილისა) ჲინ ო 

პირის ღებინება ლ' ლ 

პირის ღებინებინება ლ' ლლ ლ 

პირისახე ჰ მიც 

პირიქით2 დანდე 

პირმოთნე ეხუწე 

პირმოთნეობა ეხუწელ„ი 

პირსახოცი ტილო 

პირღებინება ბექ 

პიტნა სამ 

პიჯაკი ფინჟაქ 

პიჯაკი ქასთუმ 

პოვნა ჲინჴალ 

პოვნა ჲინჴოჲოლ„ი // ჲინჴ ლ„ი 

პოვნა1 ჲინჴოლალ 

პოვნინება ზოღილლალ 

პოვნინება ჲინჴოლლალ 

პოლიცია2 მილიცი 

პოლიციელი იჲასა  

პოლიციელი ფალიციჲა  

პოლიციელი1 მილიცი 

პომიდორი ბ დრიჟან 

პომიდორი ბარდიჟან 

პომიდორი ფამიდორ 

პროდუქტები ბოგოლ′ 

პროპელერი ჰაბო //ჰაბო 

პროცენტი ფარაცენთ 
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პური ბ 'ბ  

პურიჭამია1 ბ 'ბ ლ ჴ 

პურ-მარილი ბ 'ბ ცან 

პურ-მარილი ც ბ ბ  

პურ-ყველი 

 

ჟ 

 

ბა 'ბ კიმა 

ჟაკეტი ჟექეთ 

ჟამი (აღსასრულის შემდგომი) ახ რზამან 

ჟამი1 ანთა, წამან, მეხ 

ჟანგი ჟანღი 

ჟინჟვლინება ტ ლ'ელლალ 

ჟოლო ჟაგიორდო 

ჟრჟოლა სისილ'ოჲოლ„ი 

ჟრჟოლა ს ლ'ალ 

ჟუნჟრუკი (ტყისა) საპუნიბოხ 

ჟურნალი ჟურნალ 

ჟღარუნი 

 

რ 

 

ჟარნი 

რა სიჲოდ // სიჲო 

რა სიჲ  

რა თქმა უნდა ჰა ჰა  

რად, რატომ ლ„ინიბზა 

რაზა ბ ქახუნ 

რამდენი ლა 

რამდენი ლად 

რამდენი ლასოდი 

რამდენი ლ ლასო 

რამდენი2 ლასო 

რამდენიმე სად 

რამდენიმეჯერ ჩამგი 

რამდენჯერ ლ ხდი // ლ ხ 

რამე სიჲოდისოდი 

რამე სიჲონა 

რანაირად ნიღად ნიღა 

რატომ ნ ლი 

რატომ სუდ 

რატომღა სულე 

რატომღაც სუდი  

რაღაც სიჲოდი 

რაღაცით დაკავებული მ შღ ლ ბ 

რბილი თ თილო 

რგოლი ონზო 

რგოლი სოროკორო 

რგოლი1 კ ჲჲ  

რევმატიზმი მ შ  

რეზინი რეზენი 
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რელიგიურ წეს-ჩვეულებათა აღსრულება ქაქდინ 

რელიგიური დინიჲაბ 

რეჟიმი ნიზამ 

რეცხვა2 ნიზ ლ 

რეცხვის დასრულება2 ნიზალაჲუღალ 

რვა ბელ′ნა 

რვაასი ბელ′ნაჭიტ 

რვავე ბელ′ნანა 

რვანი ერთად ბელ′ენინა 

რვაჯერ ბ ლ′ეჲახნა 

რვეული თეთრად 

რიგი ირგა 

რიგი მიხო 

რიგი1 ჩახრო 

რიგიანი2 ჲაჴმაჴიჲო 

რიგრიგობით ირგალტ ა 

რიგრიგობით ბავშვების მოვლა თოსოლატ ა: თოსმოლატ ა ჲენტ ალ 

რიკი კიკუ 

რიკტაფელა (თამაში)1 ბიზალბ ტ ა 

რიკტაფელა2 (თამაში) კეტიკარაკ, ზოტიკ ჭ რ 

რისვი ჲ ღინ 

რიყის მრგვალი ქვა (საბავშვო თამაშისთვის) პერღოლი 

რკალი გორ 

რკალი (კასრისა) მეჩეთ 

რკინის ჯართი ქილმიხ 

რკო2 ნიღე 

როგორი ნ ჲოდ // ნ ჲო 

როგორმე1 ნიღადისუდი 

როდინი ფილი 

როდის ნითოდ // ნითო 

რომელი ლ„ოსო 

რომელი სო 

რომელი (თვლისას) ლას 

რომელი1 ლასო 

რომელიმე ნ ჲოდისუდი 

რომელიღაც1 ნ ჲოდი 

რტო ნლე 

რუთულელები რუთულლა 

რუთულელი (კაცი) რუთულა  

რუთულელი (ქალი) რუთულაჲ 

რუკა ქართა 

რუკა1 ათლას 

რუსები ურუსალ 

რუსი (კაცი) ურუსა  

რუსი (ქალი) ურუსაჲ 

რუსულად1 ურუსლიღად 

რუსული ურუს 

რღვევა ჲ ნშ ჲწალ 

რღვევა ჲ ნშ ჲწიჲოლ„ი 

რღვევა ჲ ნშოჲწლალ 
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რყევა ლახლ′ოჲოლ„ი // ლახლ′ ლ„ი 

რყევა1 ზიყ: ზიყ ჲენჲალ 

რჩევა2 ნყლო 

რჩევისამებრ  მალ„ ბოხალ, მალ„იტ ა 

რძალი2 (ძმის ცოლი) ისტილაჲ 

რძიანა ზოტ ა ქობოხ 

რძის ერთგვარი სუფი ფ შ კი 

რძის პროდუქტები ნი აკიმა 

რწევა ლახლ′ოლალ 

რწევა ლიხლახლ′ოლალ 

რწევა ჟაპლ′ალ 

რწევა ჟაპლ′ოლალ 

რწევა ჟაპლ′ ლ„ი 

რწევა (მკერდზე) ზისმას ენჲალ, ზურჴურზი ჲო ალ 

რწევინება ჟაპლ′ოლლალ 

რწმენა ბოჟალ 

რწმენა ბოჟილ„ი 

რწმენა ბოჟიჲოლ„ი 

რწმენა1 ბოჟი 

რწმენა1 იმან 

რწმუნებული ვაქილ 

რხევა ზაზიდ ლ 

რხევა ზიზილ′ალ 

რხევა ზიზილ′ ლ‘ი 

რხევა ლ ყდ ლ„ი 

რხევა ლ ყლ′ ლ ლ 

რხევა (ირხევა) ლ ყლ′ ლ 

რხევა ხოლმე ლ ყდ ლ 

რჯულგანდგომილი 

 

ს 

 

მუნ ფიყ 

საავადმყოფო ბ ლინცა 

საათი სა ათ // შ თ 

საბაბი ილლა 

საბადო (საამშენებლო ქვისა) ბ ლ„ 

საბავშვო თამაშის სახელი მაქ 

საბავშვო ფუნთუშა ლელეტო 

საბანი ჲ რღ ნ 

საბელი (ძაღლისა) მიხო 

საბერველი ფ ლ  

საბერწედ ბელლ ღა 

საგანი1 ჟო 

საგინებელი სიტყვა ქალ  

საგორავი (ცომისა) გაგატო 

საგორავი (ცომისა) გენდერაჵუჭ 

საგორავი (ცომისა) გოგოტა 

საგულისხმოა2 ეგგუ 

სად, საით ნ დ // ნ  

სადავე ოჟები 
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სადამდე ნითოქცალდი 

სადამდე ცალ 

სადგარი (კვარისა) ქანარღო 

სადგისი ემო 

სადგომი1 გომი 

სადილობის წინა (დრო) ლ′ობაღას 

სადილობისა ლ′ობატ ას 

სადილობისას ლ′ობატ ა 

სადრუნჩე ონსოჲინცო 

სადღაც ნ დი 

სადღაც ნ დისუდი 

სადღაც ცხოვრების (ყოფნის) ნდომა ჲეცაყ ლ„ი 

საერთო ′ქ ლ ბ 

საერთო ენის გამონახვა თი ალ 

საეჭვო ნყყ  

საეჭვოდ ქცევა ნყელ„ალ 

სავსებით ტუბან // ტუბბან 

სავსებით ჭ რ ლდა 

საზამთრო ფარეხი ფარახი 

საზარდული ბ ღე 

საზაფხულო1 აზოდოს 

საზიდარი კაჭკა // ტაჭკა 

საზომი ჲანსო 

საზომი (1 კგ.) ჲატალ 

საზრისი1 მ ნ  

საზრუნავი ურღელ 

საზღვარი მიზნა 

საზღვარი რჴი 

საზღვარი რჴირაჴ 

სათაგური ნყო 

სათამაშო კარტი2 ქაღა  

სათამბაქოე თამმაქოლილ′ქო 

სათბურა ტიკი 

სათივე ტომარა ურგო 

სათითე ფილო 

სათქვეფელა (ხისა) მ შ 

საიდან ნ დ ლ ტ  

საიდან ნ დ ს 

საიდან ნ ტ დ // ნ ტ  

საიდან2 ნ სნა 

საიდანღაც ნ სდისუდი 

საიდანღაც ნ ტ დი 

საიდანღაც ნ ტ დისუდი 

საიდუმლო ბალ„გოჲაბ 

საიდუმლოდ ბალ„გო 

საიდუმლოება ბალ„გოლ„ი 

საითკენ ნ დ  

საიმედო ბოჟარაბ 

საიქიო ახ რზამან 

საკაზმი (ყველისა და რძის ნაზავი) კაროკიმა 
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საკაცე ლ′ონ 

საკეტი ზატური 

საკეცე სიკახო 

საკვები ნღ მ ყ  

საკვები (მსხვილად დაღერღილისა) კორკოტი 

საკვირველი ბაჴანდიჲო 

საკიდი (ხისა) კაჩხა 

საკინძე გეზა 

საკმარისად სალამაცცა 

საკმარისად არსებობა ლლ ლ„ი 

საკმარისი ლლ  

საკმარისია, გაჩუმდი ტ ლ 

საკოვზე კარადა ქეტლა  

საკუდური (ცხენის კაზმულობისა) მიღალ„სო 

საკუთარი მირქაბ 

საკურთხეველი (შემაღლებული ადგილი 

მეჩეთში საქადაგებლად) 

მიჰმარ 

სალათა სალათ 

სალამ 2 (მამაკაცის საკ. სახ.) სალამ 

სალამი1 სალამ 

სალამური ტ ჟ 

სალბი სურუბოხ 

სალბი სურულა 

სალესი ყა წ 

სალესი ჩარხ 

სალესი ქვა ′ჩ ნ 

სალეწი მოწყობილობანი (ზედმიწ. კევრი-

უღელი) 

მოჲჲუტ ო 

სამანი ჩახრო 

სამართებელი ბაბლიტ აქო 

სამართლიანობა1 ინსაფ 

სამართლიანობა2 ჰ ყ 

სამასი ლ„ანაჭიტ 

სამაჯური ანგა 

სამაჯური ნგ  

სამელნე ჩაყიტარ 

სამეცნიერო ილმუ, ელმიჲაბ 

სამთვიანი ლ„ანბიცოს 

სამი ლ„ანა 

სამიათასი ლ„ანაჰაზაჲ 

სამივე ლ„ანანა 

სამკაული თეთენა 

სამკერდული მაჰდიდარაჲ 

სამკლავე ქა ქო 

სამმართველო, დაწესებულება იდარა 

სამმხრივად ლ„ანდ  

სამნი ლ„ანინა 

სამოთხე ′რჟ მ 

სამოცდაათი ლ′ნა იგ 

სამოცი ილ„ნაჲიგ 
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სამ-სამი ლ„ ლ„ანა 

სამტყუპი ლ„ანლ′ელ 

სამყარო დუნიჲალ ლ მ // დუნნალ ლ მ 

სამყარო1 ჰასმუს 

სამყურა  ლ„აჲრო, ლ„ანატ აფას 

სამშაბათი თალათ 

სამშობლო ვატან 

სამწლიანი ლ„ანლ′ის 

სანადიროდ ბ ლ„ოტ ა 

სანათური ჩირა  

სანაცრე ჲანლ'აჴ 

სანელებელი კარო 

სანემსე ნ პჩილაჴ 

სანთელი სანთელი 

საოცარი ჰ რ ნ ბ 

საოცარი2 ნ ჲოდი 

საოცრად ლ მ თ ლდ  

საოცრება ქარამათ ი 

საპალნე ქ ჩ , კეხი 

საპილპილე პილპილლილ'ქო 

საპონი საპუნი 

სარგებელი ფაჲდა 

სარგებელი2 მ ნ  

სარგებლობა მუმფა ათ 

სარგებლობა  მუმაფა ათ, მუქა ათ 

სარეველა ნწუყალა 

სარეველა იწო ა 

სარეველა-ბალახი იწო აბოხ 

სარეცხის თოკი ტაგან 

სართული ტალა 

სართული2 ლ′იჲოს 

სარმა ქატო 

სარწმუნოება დინ 

სასამართლო სუდ 

სასამართლო სუდხანა 

სასარგებლო მუმფა ათაბ 

სასარგებლო ფაჲდაჲაბ 

სასაცილო მუხცარაბ 

სასიამოვნო ლაზათაბ 

სასიამოვნო ქეფაბ 

სასტვენი შალტამი 

სასურველი სუნნათაბ 

სასწაული ლ მ თლ„ი 

სასწორი საჲწორი 

სასწორი1 ჲანლ'ო 

სასჯელი თამბიჰ 

სატანა შა ტან 

სატინი ნაშური 

სატინის ნაჭერი სატინა 

საუბარი ანგშილ  



 215 

საუბარი ჲეკალ 

საუბარი ს ჰ  

საუბარი ხაბაჭაბარ 

საუბრის ნდომა ჲეკაყალ 

საუზმე (9-10 სთ.) ბეშტ აქო 

საუკუნო ყოფა ხირათ 

საფანტი საფანტი 

საფეხვნო ბუდაკან 

საფეხურები კადაკი 

საფლავი, სამარე ლ ჰდ  

საფუარი ჲიჲატ ას 

საფუარიანი ჲიჲატ ალას 

საქაათი (მუსულმანთა შესაწირი 

ღატაკთათვის საერთო შემოსავლის 2,5 

პროცენტის ოდენობით) 

საქა ათ // ზაქა ათ 

საქანელა საქანდელა 

საქართველოში2 გიღა 

საქმე იშ 

საქმე ჰ ლტიფიშა 

საქმიანი ჲიტ ეჲატ ეჲო 

საქმიანობა თოჴიჲოლ„ი 

საქმროს არჩევა წალ: წალ ტუტალ 

საქონელი ბოწიჰ ჲმ ნ 

საქონელი რექედ 

საქონელი საქონელი 

საქსოვი დაზგა მაყო 

საქსოვი დაზგის ნაწილი1 იზაზო 

საქსოვი მოწყობილობის ნაწილი იგრი 

საღამოს წვეულება ბიჴცო 

საღამოსა მარჭოკოლ„სო 

საღებავი ლაკ, ქარასქა, ლაჟბარ 

საღებავი2 ლაქ 

საღორე ბულ′ლაჴ 

საყელო2 ბოლ„ო 

საყვარელი2 იატიჲო 

საყვედურის თქმა1 ანცოს: ანცოს ილ′ალ 

საყვედურის თქმა2 ჲენხალ 

საყურე ნღ ნლ ლ„ჩ  

საშაქრე ჩაქარბალქო 

საშველი2 საბაბ 

საშვილოსნო სინ 

საშინაო ჩუსტები თერჴო 

საშუალო ჲალ'ოხ ლეშ 

საშუამავლო2 ჲალ'ოს 

საჩუქარი კ ჲხ  

საჩუქარი საჲღათ 

საჩუქრად2 ჲ ჰ გგ ჟ  

საცერი ინზ 

საცერი ლ„აცაჲ 

საცეცხლური (ღუმელში) ახაწო 
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საცვალი (ქალისა) პერანკი 

საცობი პოროპკა 

საცობი (კასრისა) ბ ღინ 

საცულე რაღაცა1 გაფჴე 

საძილე დაღლ  

საძირკველი ბ ღა 

საძნელო2 ბ ლაჰაბ 

საძოვარი მ ნ ეხე 

საწველელი სანნიზ 

საწველი (დედალი) ცხვრის მწყემსი ტ ლ'ეჲაღაქო 

საწოლი ქარავათ 

საწონი გირი 

საწურა2 გეგერზო // გეგეზზო 

საჭაპნე უნაგირი ქ ჩ  

საჭირო ჰ ჟ თ ბ 

საჭიროება ჰ ჟ თ: ჰ ჟათ ა ალ 

საჭიროება ჰ ჟ თ ი // ჰ ჟ ი 

საჭმელი ბ სალცო 

საჭმელი მამმამ 

საჭმელი რ ჴ გ  

საჭმელი, საკვები ქენ 

სახაზავი2 ჲუსაჰ 

სახე  მოტო, კოცო 

სახედარი ნღლ ჩ 

სახელდება ც ჰი ო ი 

სახელდება1 ც ჰალ 

სახელი (ყვავილისა) კაწულე 

სახელი, მეტსახელი ც  

სახელის შერქმევა5 გულალ 

სახელის შერქმევინება1 ც ჰილლალ 

სახელის შერქმევის შეძლება ც ჰი ალ 

სახელმწიფო ფ ჩ ლი  

სახელო ჲიტ ა 

სახელური მიღ 

სახელური ჲინცო 

სახვიელი ნჭრაყ 

სახლი ბ ლ′ო 

სახლი ბ ნა 

სახლი-კარი ბ ნავათან 

სახლის სული (კეთილი ან ავი) ჲახო 

სახრე საჴრი 

სახრელი ანგა 

სახურავის რკინა  ჟესტი, ლესთი 

სახურავის შემიწვის ნდომა მიზაღაყალ 

საჰი1 (2,5 კგ. მარცვლეული) საჰ 

სევდიანობა ას ლლ„ი 

სეზონი2 ანთა, წამან, მეხ 

სეირნობა1 კ კ ჲ: კ კ ჲ ჲ ნხალ 

სელი ლ„ელ„ 

სელის დაფქული თესლი ორბა 
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სერი2 (საქონლის ამოსაცნობად) ნჟ 

სერიოზულად უნგოსალდა 

სექტემბერი სენთაბერ 

სველი ლ„იყინდიჲო 

სველი ნოჩლ„იჲო 

სველი ჲინ აჲო // ჲინ  

სველი, თხევადი ლ„იყ  

სვინტრი ნყიღელ'ე 

სიამოვნება ლაზათ 

სიარული ჲენტ ეგიჲალ 

სიარული ჲენტ ეგ ჲოლ„ი 

სიარული რეტ ა 

სიარული ქადი 

სიარულის შეძლება ჲენტ ეჲლ„ალ 

სიბერე იცილოლ„ი 

სიბინძურე უ  

სიბინძურე ნ ნციმა 

სიბრალულის აღძვრა გ რჰიზი ჲო ალ 

სიგამხდრე გ მმ ლ„ი 

სიგნალი; პი-პიი ბ ბ ბ // ბ ბ ბ 

სიგრძე ჲიხალოლ„ი 

სიდედრი1 იჲოცალა 

სივრცე ატილ„ი 

სიზარმაცე კა ლ„ი 

სიზარმაცე კ ჰ ლლ„ი 

სითბო ჲიხხოლ„ი 

სითბო ფირა 
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სიმსხო შშულ„ი 
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სირბილით ჭ ლლიტ ა 

სირცხვილი ნიც 

სირცხვილი ნიცლამუს 
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სიტყვა ჲ ჟე 
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სრესა1 ზურზი ჲო ალ 
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სუსხვა სოს: სოს ჲეკელალ 
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სწრაფი სიარული ტერტ ი 



 221 

სწრაფი სიარული ქ ზი ა ალ 
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ტანში გასვლა  ნ ნლ ლ 
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ქმნა1 ჲო ალ 

ქმნევინება ჲაჴილლალ 

ქნევა ქ ზი ო ალ 

ქნევა1 დიჴნი, დირიყნი: დირიყნი ჲო ალ 

ქნევა2 დირიყნი: დირიყნი ჲეჩელალ 

ქოლერა ყავდა 

ქონება ბეტ რბაჴი 

ქონება ბეტ რჰანლ„ი 

ქონება ბ ლ′ოანხ 

ქონება მ იშათ 

ქონება ჰ ლჰ ქმ  

ქონება2 ბოწი 

ქონი იზმ ჰ  

ქონი ჲიქ 

ქონი1 (ნუტრიის) ინზმ ჰ  

ქონი2 (ნუტრიისა) მ ჰ  

ქონიანობა ცადარაბ ი 

ქორფა (ბალახი) ტატტო 

ქორწილი ბეჲთენ 

ქორწილი ბეჲთენანტ  
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ქორწინება მაჰარ 

ქოხი კოხი 

ქრთამი მაღარიჩ 

ქრთამი რიშ ათ 

ქროლა ფ ლ ლ 

ქროლვინება ფ ლ ლლ ლ 

ქროლვის შეძლება ფ ლ ალ 

ქროლვის წადილი ფ ლ ლყ ლ 

ქრომი სოგ 

ქსოვა  ქ ას, ქ ი 

ქსოვილი2 ათლას 

ქუდი ჟამი 

ქუთუთო ჰ შტ ყე 

ქუმელი ′ღო  

ქურდი გიჰლაგი 

ქურდი ჲუნცოლაგი 

ქურდობა გიჰლ ლ 

ქურდობა გ ლ ჰ ლ 

ქურდობა გ ლ ლ„ი 

ქურდობა  წოჰ, გიჰ, ლოლი 

ქურდობა ჲუნცოლ ლ„ი 

ქურდობაპარვა გიჰ 

ქურდობის ნდომა გიჰლ ყალ 

ქურდობის წადილი ჲუნცოჲლ„ალ 

ქურქი (ერთგვარი) ბოქო 

ქუხილი (თოფისა) დამი 

ქში-ქში გ შ 

ქცევა მ ლ 

ქცევა2 მ ლხასიჲათ 

ქცი! ეცი! 

 

ღ 

 

ჲისბოხა 

ღა ბ ჰ 

ღადარი ღადრი 

ღაზავათი (საღვთო ომი) ღაზავათ 

ღალა ღალა 

ღალაჭო (ყველისა და სიმინდის ხინკლის 

კერძი) 

ღალაჭო 

ღამეული ბოგლალ„ცო 

ღამით ბოგლალ„ 

ღამით ნიშე 

ღამით ნიშებეჴჴა 

ღამით ნიშეჲწო 

ღამის ლოცვის შესრულება ბოგლაკალ 

ღამის ლოცვის შესრულებინება ბოგლაკილლალ 

ღამურა პიმპალაპ პი 

ღანძილი ღანზილ 

ღარი სიდო 

ღარიბად მისქინლ„ილა  
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ღარიბი იაზიხაბ 

ღარიბი ღარიმ 

ღარიბი კა ცი ჲაზიხ 

ღარიბი1 გელეხი 

ღატაკი მისქინ 

ღებვა (იღებება) თ შ ლ 

ღებვა (ღებავს) თ შ ლ ლ 

ღებვის შეძლება თ შ ჲლ„ალ 

ღებინება ლ' ჲლ„ ლ 

ღებინების ნდომა ლ' ყ ლ 

ღელვა ლახდ ლ 

ღელვა ლახდ ლ„ი 

ღერო (ახალგაზრდა ოროვანდის) ბაგალ′ 

ღერო (საქსოვი მანქანის) კადბო 

ღეროს ქვედა ნაწილი (ქერის, ხორბლის...) თილის 

ღერღილი (შვრიისა) ნღ  

ღერღილის შესანახი შვრიის ბეღელი ნღ ვ რ ჴ 

ღეჭვა ლ„ილ„ალ 

ღეჭვა ლ„ილ„დ ლ„ი 

ღეჭვა ჲ ლ 

ღეჭვა ხოლმე ლ„ილ„დ ლ 

ღვთაებრივი ილაჰიჲაბ 

ღვია ც ო 

ღვინო1 ჟა 

ღია-ყვითელი ქ ჩჩ უქ 

ღია-ყვითელი ქ ჩჩ უქლი ის 

ღია-ცისფერი ქ ჩჩ ნიც 

ღია-ცისფრი ქ ჩჩ ნიცა ას 

ღივი ემო 

ღილი ტურუცი 

ღიმი ენჴეტა 

ღირებულება, ფასი ჰ ყ 

ღირსება1 ლამუს 

ღირსება1 ჲ ჰ 

ღმერთი ალლაჰ 

ღმერთი ბეჩედ 

ღმერთის ნებით ინშა ალლაჰ 

ღმერთის შეცნობის გზა ტარიყათ 

ღმერთმანი ვალლაჰ 

ღმერთმანი ვალლაჰ, ვალლაჰბილლაჰ 

ღმერთო ჩემო! მან: მან ალლაჰ 

ღმერთო ჩემო! ჲარაბი ალლაჰ 

ღობე ქალო 

ღოლოს ნაირსახეობა ჟამღო 

ღორი ბულ′ო 

ღორმუცელა ანხაჴ 

ღორმუცელა ბ ლ′აწე 

ღორმუცელა ონხაწე 

ღორღი კ ჩ 

ღრენა ბ ღდ ლ„ი 
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ღრენა ხოლმე ბ ღდ ლ 

ღრეჯა ხოლმე კ ჭდ ლ„ი 

ღრმა გილ„ილლო 

ღრმა2 ენდდ ს 

ღრმად გილ„ 

ღრმად ჲიღა 

ღრძობა2 ზიყზაყ: ზიყზაყ ჲენჲალ 

ღრძობა2 ზიყ: ზიყ ჲენჲალ 

ღუმელი 

 

ყ 

 

ფეჩ 

ყაბალახი  ფაშლოყ 

ყაბალახი ფაშლოყ 

ყაბარდოელები ქაბარდილლა 

ყაბარდოელი (კაცი) ქაბარდი ა  

ყაბარდოელი (ქალი) ქაბარდი ა  

ყაბი (ხის ნაკეთობათა გასაკეთებელი 

ადგილი) 

ყაბ 

ყადაღა ყადაღა 

ყადი2 (მამაკაცის საკ. სახ.) ყადი 

ყავისფერი ან უნლაღას 

ყალიბი ყალბი 

ყალიონი2 ტ  

ყალყზე ინზ 

ყამირი ლ ხ 

ყამირი ღ  

ყანჩა ჰ ჟილაყლაყ 

ყარაული (მინდვრისა) ელ 

ყარაულობა (მინდვრისა) ელლ„ი 

ყარაჩაელები ქარაჩა ლა 

ყარაჩაელი (კაცი) ქარაჩა ა  

ყარაჩაელი (ქალი) ქარაჩა ა  

ყაჩაღი ბ ნდა  

ყბედი პ რპ რი 

ყბედი სიკოტე 

ყელი2 ჲის 

ყელსაბამი ღალღაჩი 

ყელსაბამის სახელწოდება1 ბ ჲჲა 

ყელსამკაული ქაქამადი 

ყეფა ლ„იწალ 

ყვავილი დი ი 

ყვავილი ჰაკ 

ყვავილის სახელი ზოკოდი ი 

ყველა ყაწწო, გ ლლ რო // გ ლლ  

ყველა გ ჩჩ  

ყველა გ ჰიჲო 

ყველა სეტ 

ყველა სიჲონაზუ 

ყველა სუკონაზუ 
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ყველა ავ-კარგი რატ ი ის 

ყველაზე დიდი უყო 

ყველაზე პატარა იტინო 

ყველაზე პირველი2 ნ ნჲდდ შ 

ყველაზე უკანა მ მ ღ თთ შ 

ყველაზე უკანა ადგილზე მ მ ღ თთ  

ყველაზე წვრილი ლ′ ლ′ მმ  

ყველაზე წინ2 ნ ნ დ  

ყველაფერი გ ლ„დაგ ჩჩ  

ყველაფერი გ ლ„დაგ ჰიჲო 

ყველგან ენდოგისა 

ყველგან ენხელ„იტ ა 

ყველგან თისნისდ  

ყველგან თიტ ანიტ ა 

ყველგან ინჴოანჴაცო 

ყველგან ლ′იჲოტ ოდო 

ყველგან ნ ნაზუ 

ყველგან ნ სნ დი 

ყველგან ნ სნ დი 

ყველგან ჰასამიცა  

ყველგან1 დენა-ბეთა 

ყველი კიმა 

ყველის თავი კერი 

ყველის თავი კ ჟ 

ყვითელი1 ბოხალა ქოს 

ყვითელი2 უქლი ის 

ყვითელი3 ჰ ჰ ლ  

ყვირილი ან ნლ 

ყვირილი ჰიჰ რ 

ყვირილი ლალად ლ„ი 

ყვირილი ლალალ′ ლ„ი 

ყვირილი (ხარისა) ბ ლ„ი 

ყივილი დ ლ„ი 

ყინული ბოლო 

ყიყლი-ყოო (ქათმის ყივილის ხმიანობა)  

ყმაწვილები ნ შკურტი 

ყოველგვარი ჲინჴოჲანჴჴიჲო 

ყოველთვის ნითოჲაჴდანა 

ყოველი მხრიდან ნ სნაზუ 

ყოველი მხრიდან ნ ტ ნაზუ 

ყოველწლიურად ლ′ილ′ღა 

ყორანი ნიხა 

ყოფა-ცხოვრება2 ჰ ლჰ ლ 

ყოფნა ზუყალ 

ყოფნა ზუყოჲოლ„ი // ზუყ ლ„ი 

ყოფნა, კმარება თიჲალ 

ყოფნა2 ჲაჴალ 

ყოყლოჩინობა ჲეჟეჲწალ 

ყოჩაღი გიდიჲა  

ყროყინი ან ანლ′ალ 
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ყუაფიცარი ფოშტა 

ყუმუხები ლ„ რ ლ 

ყუმუხი (კაცი) ლ„ რ  

ყუმუხი (ქალი) ლ„ რ ჲ 

ყუმუხური2 ლ„ რ  

ყუნწი2 (ნემსისა) „ნგ ნ 

ყურადღება კარ 

ყურანის ერთი ოცდამეათე ნაწილი ჟ ზ 

ყურბელა ნღ ნლ ქ  

ყურბელა2 ჰაზარხ ბ ლ შ 

ყურება გო აწალ 

ყური1 „ნგ ნ 

ყურის ბიბილო ქექე 

ყურისგდება ნღ ნკ ლ 

ყურისგდება ხოლმე ნღ ნკდ ნლ 

ყურისგდება ხშირად ნღ ნკდ ლ„ი 

ყურისგდებინება ხშირად ნღ ნკდ გოლალ 

ყურძენი კოდო 

ყურძნის წვენი2 ჟა 

 

შ 

 

შაბათი 

შამათ 

შაბი ჰ ბ თ 

შაბიამანი ნ ხ ნ  

შავგვრემანი დოჴჴო 

შავგვრემნობა დოჴჴოლ„ი 

შავთვალა ქალი ჰ რეჰ დ მ 

შავი ლ ჰ: ლ ჰ წოდოლო 

შალაშინი ლანდა 

შალახო შალახო 

შალის ნართი გ მჟ  

შალის ნართი თიღაგულო 

შამფური1 წადი 

შარფი ბ ლ„ალ„ქო 

შარშან იტ ე 

შარშანიდან იტ ებეჴჴა 

შარშანწინ იტ ელალ„ 

შარშანწინისწინ იტ ელალ„ილლა  

შაფართხელი (უსაფუარო პური) ლჰ მბ ბ  

შაქარი ჩაქარ 

შებმა (ხარისა, ცხენისა) ლ′ინჲალ 

შებმევინება (ხარისა, ცხენისა) ლ′ინჲაჰილლალ 

შებნევა3 ჲენხელალ 

შებოჭვა, ილეთი ბ ლ′ოს 

შებრალება გ რჰიზი ჲაჴალ 

შეგდება ენდდ კალ 

შეგინებინება ჲ ტ ელლალ 

შეგნებული ბიჭაბ 

შეგროვება ბიკიბოკოლალ 
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შეგროვება ჲოკოლალ 

შეგროვება ჲოკოლდ ლ„ი 

შეგროვება ჲონსოლ ლ„ი 

შეგროვება (მოკრეფა) ხოლმე ჲოკოლდ ლ 

შეგროვებინება ჲოკოლლალ 

შეგროვებინება ჲონსოლლალ 

შეგროვინება ბიკიბოკოლლალ 

შეგრძნება წაკალ 

შეგრძნება წაკ ი 

შედეგი ჰ სილ 

შედედება თუჴალ 

შედედება თუჴიჲოლ„ი 

შედედება თუჴლალ 

შედედება1 თოლაჟალ 

შედედებინება თუჴილლალ 

შედედებინება1 თოლაჟელლალ 

შედედების ნდომა თუჴაყალ 

შედედების შეძლება თუჴიჲლ„ალ 

შეერთება ალა 

შეერთება მელალ 

შეერთება ჲიგ ლ 

შეერთება ჲინცალ 

შეერთება1 ჲინცოჲოლ„ი // ჲინც ლ„ი 

შეერთებინება მელელლალ 

შევედრება ჰარზი ო ალ 

შეზიზღება სისიხ: სისიხ ჲენტ ალ 

შეთანხმება1 რეყაზი ჲაჴალ 

შეთანხმება1 რეყაზი ჲო ალ 

შეთანხმება2 მუკურ: მუკურ ჲაჴალ 

შეთანხმება2 მუკურლ„ი 

შეიღება1 თ შ ჲო 

შეიძლება მაჲც 

შეიძლება ჲაჴცა 

შეიძლება დაგება გოთოლაგილალ 

შეიძლება ყურება გო აწოჲლ„ალ 

შეიძლება2 იქნება 

შეკაზმვა თუჴილლოლ„ი 

შეკაზმვა თუჴლალ 

შეკაზმვინება თუჴილლალ 

შეკეთება ჲიტლალ 

შეკეთება შესაძლებელია (შეშისა) თილიჲლ„ალ 

შეკეთება1 ჲიტილლოლ„ი 

შეკეთებინება ჲიტილლალ 

შეკეთებინება (შეშისა) თილილლალ 

შეკერვინება ჲ ნჴელლალ 

შეკითხვა ხოლმე1 ნისოლდ ლ 

შეკითხვა1 ნისოლალ 

შეკითხვინება1 ნისოლლალ 

შეკრება (იკრიბება) ბაკარზი ჲაჴალ 

შეკრება (იკრიბება) დანდელ„იზი ჲაჴალ 
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წარბის შეკვრა ბ ყ ნდ ლ„ალ 

წარბის შეკვრევინება ბ ყ ნდ კილლალ 

წარბშეკვრით ბ ყ  

წარმატება ბახ 

წარმატება თალიჰ 

წარმატების მიღწევა2 ნჲდ ქალ 

წარმატებული თალიჰაბ 

წარმტაცი1 ჲაჴმაჴიჲო 

წარუმატებელი მოტომოსოჲო // მოტომოს  

წარუმატებლობა თალიჰყეჲ 

წასვლა ჲენტ ალ, ჲენტ ეჲოლ„ი 

წასვლა ჲ ჩ ლ ლ„ი 

წასვლა შეიძლება ჲ ჩ ჲლ„ალ 

წასვლა1 ჲენტ ალ 

წასვლა1 ჲ ჩ ლ 

წასვლის ნდომა ჲენტ აყალ 

წასვლის ნდომა ჲ ჩ ყ ლ 

წასვლის შეძლება (მოსწრება) ჲენტ ეჲუღალ 

წასმევინება თ თლ კილლალ 

წაღება შეუძლია, წაყვანა ძალუძს ჲეჟეჲლ„ალ 

წაღება, წაყვანა ამზი ო ალ 

წაღებინება, წაყვანინება ჲეჟელ ლ 

წაყვანა, წაღება ჲეზალ 
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წაყვანის (წაღების) წადილი ჲეზაყალ 

წაჩხუბებინება ჲშელდაგილალ 

წაჩხუბებინება ჲშელდაგილალ 

წაცხება თ თ ლ„ი 

წაცხება თ ლ 

წახემსება ჲინ ქან ლალ 

წახემსებინება ჲინ ქან ილლალ 

წახემსებინება ჲინ ქან ილლოლ„ი 

წახურელები ცახურლა 

წახურელი (კაცი) ცახურა  

წახურელი (ქალი) ცახურა  

წბილა ონხლაჰატო 

წევა ჲინლ ლ„ი 

წელი ლ„ ელ 

წელი ლ′ი 

წელს ჟელ′ბა 

წერა ჩახალ 

წერა ჩახი ო ი 

წერაქვი გაზაბოზა 

წერით დაკავება ჩახდ ი 

წერილი1 ქაღა  

წერის დასრულება ჩახდა უღალ 

წერის მონდომება ჩახდ ყალ 

წერის სურვილი ჩახაყალ 

წერის შესაძლებლობა ჩახი ალ 

წერის შეძლება ჩახდა ალ 

წერტილი2 ტანკ 

წესიერი მადარაბ 

წესრიგი1 დლო 

წესრიგიანი კაცი ადლოჩი 

წვეთა ჲონტალ 

წვეთი კ კ  

წველვა ტ ლ' ლ 

წვერი ბაბ 

წვერი (წინდის) ბო ოჲ 

წვერით ანწდ ლა  

წვერით1 ანწდ  

წვერმახვილი ანწმაწწო 

წვეროსანი ბაბრო 

წვეულება იხთილათ 

წვეულება სუჰბათ 

წვიმის ჭია-ყვავილა) სორაბეტედი ი 

წვნიანი (ატრიისა) გუდოჲანყო 

წვრილად თოვა, ფიფქვა ფახლალ 

წვრილი ლ′ მმ  

წვრილი ტერენაბ 

წვრილი ჰაცცო 

წვრილი1 ნ შმ შშ  

წვრილი1 ნ შშ  

წვრილფეხა პირუტყვი1 ბოწი 
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წიგნი ტექ 

წივა2 ჲანქო 

წივწივა ბაზიჴ 

წითელი კუნელი ჲ ლ„ 

წითელი სამყურა მეკო 

წილაკები  ჰაბორ 

წილისყრა (თამაშში)2 ბიზალბ ტ ა 

წინ რტო 

წინ გასწრება ნჲდ ქიჲლ„ალ 

წინ გასწრება ნჲდ ქიჲოლ„ი 

წინ და უკან ნჲდ მ ღ თთ  

წინ წასვლა2 ბელ′ენზი ჲაჴალ 

წინ წაწევა ბელ′ენზი ჲო ალ 

წინ წაწევა1 ნჲდ კ ლ 

წინა ნჲდ შ 

წინა ნჲდდ შ 

წინააღმდეგ დენა 

წინადაცვეთა სუნნათ 

წინათ ჲდა 

წინაპრები უმუმალ 

წინასწარმეტყველი ავ რაგ 

წინასწარმეტყველი ფალლაჴ 

წინდები ნასკი 

წინდის წვერი მოტო 

წინიდან ნჲდ ტ  

წინსაფარი თ შ კ 

წინსვლა ბახ 

წისქვილ-გომური ჰაბოსი ო 

წისქვილი ჰაბო //ჰაბო 

წისქვილის ბორბალი მ შ 

წისქვილის ბორბლის ლილვი ჟ ნ 

წიფელი ფიფე 

წიწაკა ისტი ოლ′ 

წიწილა1 ტეტალი 

წიწმატურა საბაბბოხ 

წიხლი2 (ცხოველისა) მილა 

წკიპურტი ტუმ 

წკმუილი (ძაღლისა) კ კ  

წკმუტუნი კა დ ლ 

წკმუტუნი კა ნი 

წკმუტუნი (ძაღლისა) კა ლ′ალ 

წკმუტუნი, წივილი კა დ ლ„ი 

წმენდა ჲანცოჲუქიჲოლ„ი 

წმინდა (ბალახი) ქაცცო 

წმინდა თივა (ხბოებისთვის) ლ„იკო 

წმინდა1 ვალი 

წმინდანები ავლიჲ ალ 

წმინდანი (ადამიანები) ბუდალა ლა 

წმინდანი2 ვალი 

წნელი ლ′ მე 
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წნული ღობე, შეღობილი ლ′ილ′ო 

წოლა იუტიჲოლ„ი 

წონა (250 გრ.) რიტ ი 

წრეში თამაში ზამპური 

წრთობა2 ანლ„ოჲლ„ალ 

წუღები თ შტი 

წუწკობა ბარახში: ბარახში ჲაჴალ 

წუწურაქობა1 ბახ ლ: ბახ ლ ჲ ჴალ 

წყალდიდობა ენხეხაჲ 

წყალვარდნილი ზარფი 

წყალვარდნილი ჟაჟახ 

წყალი ლ„ი 

წყალსიქითა თიტ დალას 

წყევლა ნ ნ  

წყენა რაკბაყილ 

წყეული მალჵუნ 

წყეული ყოფა ბ ჲთუმან: ბაჲთუმან დუნნალ 

წყლის აღება (აიღება) ჲ ხიჲლ„ალ 

წყლის აღება (აიღებს) ჲ ხ ლ 

წყლის აღება ხოლმე (წყაროდან) ჲ ხდ ლ 

წყლის აღებინება ჲ ხილლალ 

წყლის აღების ნდომა ჲ ხ ყ ლ 

წყნარად ჰ თე 

წყნარად ჰ თე ეჩენა 

წყნარი თაფშურაბ 

წყნარი ფარაყათაბ 

წყურვილი1 ბაყზი ჲაჴალ 

წყურვილი2 ნუქოანჴ ლ„ი 

 

ჭ 

 

ჭა 

თ ჰრიზ 

ჭავლი (წყლისა) ბურბუტ 

ჭაკი იმშ გ  

ჭამა ჲ ნჴ ლ 

ჭამის ნდომა ჲ ნჴ ყ ლ 

ჭამის შეძლება ჲ ნჴიჲლ„ალ 

ჭანჭყატა ნღ ნლ ჩ ჴ 

ჭაპანი ლ„ 

ჭედვა ჟ ტ ჟ ტ ლ 

ჭედვა ჟ ტ ჟ ტეჲოლ„ი 

ჭედვა (ჭედავს) ჟ ტ ჟ ტელალ 

ჭერი ლ′უხ 

ჭერი ჲინზა 

ჭვარტლი მუს 

ჭია (ხის ქერქისა) გ სნაცო 

ჭიამაია ქიდდი ჟ დ 

ჭიდაობა გეგ 

ჭილყვავი, ჭკა ჩექა 

ჭინჭარი მიც 
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ჭინჭრის ციება ბ 'ბ ჭალ′ეჲო 

ჭირვეული მეზლაგი 

ჭირვეული ნეღუპა 

ჭირვეული1 ბ ზარაბ 

ჭირვეულობა მეზეზი 

ჭირვეულობა ნეღლ'ალ 

ჭირვეულობა ონ ონჲ 

ჭირვეულობა1 ზიგარდიზი: ზიგარდიზი ჲაჴალ 

ჭირვეულობის დაშვება ნეღლ'ოლალ 

ჭირვეულობის ნდომა ნეღლ'აყალ 

ჭირხლი ნზა 

ჭიქა ტაქანი 

ჭკვიანი ნყილაბ 

ჭკუა1 ნყლო 

ჭკუა-გონება ნყლოლ„აჲ 

ჭკუაზე შეშლა მ ღდ : მ ღდ  ჲიჲაშელალ 

ჭკუაზე შეშლა ნთ: ნთ ჲაჴალ 

ჭკუიდან შეშლა ნმ ღდ : ნმ ღდ  ჲიჲაშელალ 

ჭლექი ჩეხოტკა//ჩეხოთქა 

ჭმევა ოღოთოხალ 

ჭმევა1 თუხალ 

ჭმევა2 (საქონლისათვის) გუ ალ 

ჭმევინება თუხილლალ 

ჭმევინება ჲ ნჴილლალ 

ჭორფლი თ თ  

ჭოტი (პარკი) ატ ალო 

ჭრელი კ ჲო 

ჭრელი ქეშდი ო//ქეშტი ო 

ჭრილობა ლ ჴ 

ჭურჭელი (წყლისთვის) ლ„ ლ′ქო 

ჭურჭლის თარო ნცო 

ჭურჭლის თარო ბოკორ 

ჭურჭლის კარადა2 ბუფეთ 

ჭურჭლის ნეჭა ხალოლბა 

ჭუჭრუტანა ლ„ო 

ჭუჭყი ანზ რლ„ი 

ჭუჭყი ლ„აყ 

ჭუჭყი1 თათო 

ჭუჭყიანი ანზაჲო // ანზ  

ჭუჭყიანი ჩიქჩიქე ო 

ჭყლეტა 

 

ხ 

 

ღარა 

ხაბაზი2 ბ 'ბ ლ ჴ 

ხავიწი გორო 

ხავსი სოსო 

ხაზი მუჴ 

ხალათი მუხუნ 

ხალათი ხალათი 
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ხალი ჲაკ  

ხალიჩა (ბარხატისა) გაბა 

ხალხი ლ მ 

ხალხი ხალყ 

ხამუთი ხამუთი 

ხანგრძლივი1 თაბანაბ 

ხანდახან გ გელოტ ას 

ხანდახან ზამაზამალლი  

ხანდახან მეხმეხალ„ 

ხანდახან სოსოჴოლი  

ხანჩიფირლა (თამაშის ნაირსახეობა) ანჩიფირლა 

ხანჯალი ბ ლ„აჲ 

ხანჯალი ხანჟარ 

ხარბი ბ ხილაბ 

ხარბი ანტარაბ 

ხარების მწყემსი ონსოლაღაქო 

ხარი ონს 

ხარირემი ლედ 

ხარის ყვირილი ბ ჰ 

ხარისძირა სინა-ბოხ 

ხარხარი ზიქალ // ჟიქალ 

ხარხარი ჟიქეჲოლ„ი 

ხასიათი ამალ 

ხასიათი1 მ ლხასიჲათ 

ხაჭო მ გ შ 

ხახა1 ჲის 

ხახამა ჰაბო მ შ 

ხელახლა იწწაღად // იწწად 

ხელზე ქატ ა 

ხელი ბ ცო 

ხელის ქატ ა ქო 

ხელის გაშვება ჲეჩანნეჲალ 

ხელის გაშვებინება ჲეჩანნეჲლალ 

ხელის კვრევინება ტოტილლალ 

ხელის მტევანი თ  

ხელის შეშლა მიშიჲათ ბო ალ 

ხელის წისქვილი ქერხასო 

ხელის ხლებინება გიშელლალ 

ხელის ხშირად ხლება გიშელ ლ 

ხელისგული ყედო, დამღურ 

ხელისგული1 ათ 

ხელმძღვანელობა ნუხმალ„ი 

ხელსაწყოები2 მასალა 

ხელშეკრულება ჰანგარში 

ხეპრე (ადამიანი) მორდაგი 

ხერხემალი კადომიჴ  

ხეხილის ბაღი ჰ 

ხვანჩი ყა ყასო 

ხვართქლა მიტ მიტ ო 

ხველა2 ჰდ ლ„ი 
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ხველება ჰლ' ლ 

ხველება ხოლმე ჰდ ლ 

ხვეწი ქეტლა ო 

ხვიმირი ჭრ  

ხვიმირი ზუკლა 

ხვლიკი კემუსა 

ხვნა (იხვნება) ბოლ′ოჲლ„ალ 

ხვნა (ხნავს) ბოლ′ალ 

ხვნა1 ბოლ′ო 

ხვნის ნდომა (ეხვნევინება) ბოლ′აყალ 

ხვრელი ნ  // ნ  

ხვრეპა ლ„ორ: ლ„ორ ჲენჲალ 

ხიდი ტიჲო 

ხითხითა (ადამიანი) ლ„ონვადაგი 

ხილვა ტიქენიწალ 

ხილი, ბოსტნეული ფი მიჭ 

ხის ერთგვარი კორძის თესლი მომოტა 

ხის მასალა აჟბ რ 

ხის საწვნე ქეტე 

ხის საწყაო1 კასრი 

ხის სახელწოდება კიდინკოდო 

ხის ღარა ჩ ხრ  

ხის ჭურჭელი (5 კგ.) ნიტრა 

ხმა ჰარატ  

ხმალი მ ჭ  

ხმამაღლა თუჴინნა 

ხმამაღლა დაყვირება ლალალ′ალ 

ხმამაღლა დაყვირებინება ლალალ′ოლლალ 

ხმამაღლა ყვირილი ლალალ′ოჴ ლ′ეჲოლ„ი 

ხმამაღლა2 ლალადანა 

ხმაურობა2 დიჴნი, დირიყნი: დირიყნი ჲო ალ 

ხმაურობა2 (ხმაურობს) დირიყნი: დირიყნი ჲეჩელალ 

ხომალდი გამა 

ხორბალი ტიგა 

ხორბალი (რბილი) აჲჩაჴიბო 

ხორბლეული მუჰ 

ხორკლი გომგო 

ხორკლიანი გომდიჲო 

ხორკლიანი ტატ  // ტატ ჲო 

ხორციანი ჯიშის ცხვარი მამო 

ხორხი ქეჭუ ან 

ხორხი ყა ყატო 

ხოჭო ბ ჲღოლა 

ხოჭო ბელ′ერახობაჲღოლა 

ხოხვა ჲაღოლ ლ 

ხოხვით ჲაღოლანა 

ხრეშიანი ლ ხხ  

ხროვა ჰაზ 

ხსენი ც  

ხტომა1 ჲოგიწალ 
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ხუთასი ლ„ინაჭიტ 

ხუთი ლ„ინა 

ხუთიანი, ხუთის ლ„ინის 

ხუთივე ლ„ინანა 

ხუთმხრივ ლ„ინდ  

ხუთნი ლ„ინინა 

ხუთშაბათი ხამიზ 

ხუთწლიანი ლ„ინლ′ის 

ხუთ-ხუთი ლ„ ლ„ინა 

ხუთჯერ ლ„იჲახნა 

ხულიგნობა2 მეყლ„ი 

ხუმარა გაფლიჴ 

ხუმრობა გაფწას 

ხუმრობა მახსარა 

ხუმუზი (ორსიმიანი ჩონგური) ტამპურ 

ხუნძები ბ რჴალ 

ხუნძები მ რ ლ ლ 

ხუნძები2 მ რ ლლ„ი 

ხუნძეთი ავ რი 

ხუნძი (კაცი) ბ რჴა  

ხუნძი (კაცი) მ რ ლ  

ხუნძი (ქალი) ბ რჴაჲ 

ხუნძი (ქალი) მ რ ლ ჲ 

ხუნძური ავ რ 

ხუნძური მ რ ლ 

ხშირად თელი 

ხშირად ჩანგუ 

ხშირად (გაქცევა) ჲ ჩ ლდ ლ 

ხშირად ავადმყოფობა კოკოლ ლ 

ხშირად ამოკემსვა გიწდ ლ 

ხშირად ამორჩევა ჰაკილდ ლ 

ხშირად ამორჩევინება ჰაკილდაგოლალ 

ხშირად ამტვერება ფაცლოლდ ლ 

ხშირად ანთება ლ„იშელდ ლ 

ხშირად ანთებინება ქ ჩეკდ ლ 

ხშირად ასლუკუნება ლ„ეპდ ლ 

ხშირად აფრიალებინება ფარდაგულალ 

ხშირად აღება ჲოქჩილდ ლ 

ხშირად აშიშინება ჩიშდაგულალ 

ხშირად აწონა ჲანსალ ლ 

ხშირად აწონინება ჲანსალაგილალ 

ხშირად აჭრელებინება ქეშდოკდ ლ 

ხშირად ბანავებინება ნიზალაგილალ 

ხშირად ბარბაცი (ბარბაცებს) ლაპდ ლ 

ხშირად ბერვა ფ ლ ლ ლ 

ხშირად ბერტყვა ზუკზაკდ ლ 

ხშირად ბღავილი ბ დ ლ 

ხშირად გაბდღვნა ჲონტ ოლ ლ 

ხშირად გაგდება (გაყრა) ჲოწდ ლ 

ხშირად გაგება1 (შეტყობინება) ჲიყელდ ლ 
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ხშირად გაგლეჯა ჲ ტ ილდ ლ 

ხშირად გადაბრუნება ღაპლოლდ ლ 

ხშირად გადახდევინება ჲოწოლაგილალ 

ხშირად გავსება გიჴილდ ლ 

ხშირად გათამაშებინება კისაგილალ 

ხშირად გათბობა (გაცხელება) ჲიხკილდ ლ 

ხშირად გათეთრება ჰ ლდ კდ ლ 

ხშირად გათხელება, ხშირად გამეჩხერება შალდოკდ ლ 

ხშირად გათხელებინება ლ′ანოკდ ლ 

ხშირად გათხრევინება ხელდაგოლალ 

ხშირად გამოწურვა ტუცოლ ლ 

ხშირად გამოწურვა ტუცოლდ ლ 

ხშირად გამოწურვინება ტუცოლდაგილალ 

ხშირად გამოჭრა ლ„უტოლ ლ 

ხშირად გამოხარშვა ღა ლოლდ ლ 

ხშირად გამოხარშვა ღა ლოლდ ი 

ხშირად გამშრალება ჲ ნლ„ილდ ლ 

ხშირად გასწორება ჲენლ„ელდ ლ 

ხშირად გასწორებინება, გამართვინება ჲანყოჲწოლდ ლ 

ხშირად გატეხა ჲუკდ ლ 

ხშირად გატეხა ჲუკილდ ლ 

ხშირად გატყორცნინება ტოტდაგოლალ 

ხშირად გაფენა ჲინთელდ ლ 

ხშირად გაქცევინება ჲ ჩ ლ გილალ 

ხშირად გაღება ჲენჰდ ლ 

ხშირად გაყიდვა ჲინსოლ ლ 

ხშირად გაყიდვა ჲინსოლ ლ„ი 

ხშირად გაყოფა ჲიტდ ლ 

ხშირად გაჩიჩქნინება ლ′ ხდ გოლალ 

ხშირად გაცვეთინება  ქელეკდ ლ 

ხშირად გაცილებინება ოლ„ოლდაგოლალ 

ხშირად გაცინება ლ„ონჰდ ლ 

ხშირად გაცინებინება ლ„ონვაგოლალ 

ხშირად გაწვრილებინება ნ შ კდ გოლალ 

ხშირად გაწმენდინება ჲანცოლდაგილალ 

ხშირად გაჭორვინება ფაცდაგოლალ 

ხშირად გაჭრევინება (დაპობინება) ჲ ჭდ გილალ 

ხშირად გახდა ჲაღოლ ლ 

ხშირად გახვრეტა ნჰკილდ ლ 

ხშირად გახვრეტინება ნჰკილდაგოლალ 

ხშირად გახსენებინება  კოწოლაგოლალ 

ხშირად გახსნა (გორგლისა) ქეშელ ლ 

ხშირად გახსნევინება (გორგლისა) ქეშელაგილალ 

ხშირად და ხანგრძლივად წვა ჲეკელდ ლ 

ხშირად დაბერტყვა ჲ შილდ ლ 

ხშირად დადება გულდ ლ 

ხშირად დაკარგვა ჲო ილდ ლ 

ხშირად დაკვლა ჲუნხოლ ლ 

ხშირად დაკვნესებინება ვაჲდაგოლალ 

ხშირად დამალვა ჲუნცოლ ლ 
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ხშირად დამთავრება ჰ ქილდ ლ 

ხშირად დამთქნარებინება ჰაჰდაგოლალ 

ხშირად დამოკლება ჲ ნშეკდ ლ 

ხშირად დამძიმებინება ჲ ყკილდ ლ 

ხშირად დაპობა ჲ ღელდ ლ 

ხშირად დაპობა სუსოლალ 

ხშირად დაპობა ტოტოლ ლ 

ხშირად დაპობინება ტოტოლაგოლალ 

ხშირად დარჩევა (გასუფთავება) ჲიჩელ ლ 

ხშირად დასვრა ჩიქელდ ლ 

ხშირად დასვრევინება ჩიქელდაგოლალ 

ხშირად დასმენინება მიცაკდაგოლალ 

ხშირად დასტვენინება შადდაგოლალ 

ხშირად დაფიცება ჰ დ ლ ლ 

ხშირად დაფიცებინება ჰ დ ლ გოლალ 

ხშირად დაფქვა ჲოლდ ლ 

ხშირად დაფქვა ჰა ოლ ლ 

ხშირად დაფქვა ჰა ოლ ი 

ხშირად დაყივლებინება დ გულალ 

ხშირად დაყნოსვინება მ შ კდ გულალ 

ხშირად დაჩეხვინება ჲ ღელდაგილალ 

ხშირად დაცლა1 ჲ ჭ კდ ლ 

ხშირად დაწერინება ჩახდაგოლალ 

ხშირად დაწვენინება ჲუქილდ ლ 

ხშირად დახამხამებინება ბ ყდ გულალ 

ხშირად დახევინება ჲ ხელდაგილალ 

ხშირად დახველებინება ჰდ გოლალ 

ხშირად დახლართვა ლ„იშიხ შ ლ ლ 

ხშირად დახლართვინება ლ„იშიხ შ ლლ ლ 

ხშირად დახუჭვა ჲინცოლ ლ 

ხშირად ვაჭრობა ჲინსოხ ჟ ლ ლ 

ხშირად ზელა ჲოცილდაგილალ 

ხშირად ზელა, თელვა ხოლმე ჲოცილდ ლ 

ხშირად თესვა ჲინჟელ ლ 

ხშირად თიბვა (მკა) ჲაღოჰდ ლ 

ხშირად თხოვნინება ჲოკდაგილალ 

ხშირად თხრა ჲ ნტ ლ ლ„ი 

ხშირად კვნესა  ოქდ ლ 

ხშირად კვრა ჲენხელდალ 

ხშირად კრუნჩხვა ფიფიდ ლ 

ხშირად კუჭში გასვლა  სანჲანანლ 

ხშირად ლაყბობა პ რდ ლ 

ხშირად ლაყბობინება პ რდ გოლალ 

ხშირად ლესვა ნჩელდ ლ 

ხშირად ლესვა თ შ ლდ ლ 

ხშირად ლესვინება ნჩეჲლდაგოლალ 

ხშირად ლესვინებინება ნჩელდათოკალ 

ხშირად ლოკვინება ჲ ნჩელაგილალ 

ხშირად ლოკვინება ჲ ნჩელდ ლ 

ხშირად მასაჟის გაკეთება ქახდ ლ 
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ხშირად მიყურადება ლ′აჰიკდ ლ 

ხშირად მიწებება1 ლ„იშელდ ლ 

ხშირად მოალერსება1 ჲატილდალ 

ხშირად მოგროვება ჲონსოლ ლ 

ხშირად მოთიბვინება ჲაღოჰდაგილალ 

ხშირად მოკვლა ჲუღოლდ ლ 

ხშირად მოკრეფინება ჲონზდაგილალ 

ხშირად მოკუზვა2 ჲ ღჲ კ ლდ ლ 

ხშირად მოპარვა ჲუნცოლ ლ 

ხშირად მოპარვინება ჲუნცოლაგილალ 

ხშირად მორთვევა კეტკილდ ლ 

ხშირად მოსმენა თუჴილდ ლ 

ხშირად მოსმენინება თუჴილდაგოლალ 

ხშირად მოტყუებინება ჲონტოლაგილალ 

ხშირად მოღუნვა1 ჲ ღჲ კ ლდ ლ 

ხშირად მოშორებინება ნაციკდაგოლალ 

ხშირად მოძებნინება ჲინზდაგილალ 

ხშირად მოძებნინება  ჰ ქილდ გოლალ 

ხშირად მოწევა ჲ ლ'დ ლ 

ხშირად მოხვნევინება ოლ'ოლაგოლალ 

ხშირად პირის ღებინება დ ლ 

ხშირად პოვნა ჲინჴოლდ ლ 

ხშირად ჟრჟოლა ს ლ'ოლდალ 

ხშირად სირბილი ლ′ირარახალ 

ხშირად სიცილი  ლ„ონვ ლ 

ხშირად სროლა ტიქელდ ლ 

ხშირად ტლინკაობა მილაკდაგულალ 

ხშირად ტყორცნა ჲიტ ელ ლ 

ხშირად უსაქმურობა გამდ ლ 

ხშირად ფურთხება თ ლ 

ხშირად ქმნა ჲოჰდ ლ 

ხშირად ღებვა თ შ ლდ ლ 

ხშირად ღებინება დ ლ„ი 

ხშირად ყლაპვა ჲინ ილდ ლ 

ხშირად შებმა (ხარისა, ცხენისა) ლ′ინჲაჰდ ლ 

ხშირად შეგროვება ჲონზდ ლ 

ხშირად შეკეთება ჲიტილდ ლ 

ხშირად შეკეთება (შეშისა) თილდ ლ 

ხშირად შეკერვინება ჲ ნჴელაგილალ 

ხშირად შეჩერება ჲონსილდ ლ 

ხშირად შეციება სისილ'ოლდ ლ 

ხშირად შეწუხება2 ელეკდ ლ 

ხშირად შეხვევინება ლ'დ გოლალ 

ხშირად შეხტომა ჲილ'ჴათთაგილალ 

ხშირად შეხტუნება ათდაგოლალ 

ხშირად შიშინი ჩიშდ ლ 

ხშირად შიშინი ჩიშდ ი 

ხშირად ჩამოგდებინება ჲ შილდაგილალ 

ხშირად ჩამოკიდება ჲოხოლდ ლ 

ხშირად ჩამოტვირთვა2 ჲ ჭ კდ ლ 
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ხშირად ჩარჭობა გიწილდ ლ 

ხშირად ჩაწვეთებინება ჲონტილდალ 

ხშირად ჩეხვა ჲ ჭდ ლ 

ხშირად ჩივილი ჲუყიკდ ლ 

ხშირად ჩივილი ჲუყიკდ ლ„ი 

ხშირად ძახილი ილ′ელ ლ 

ხშირად ძებნა ჩ კდ ლ 

ხშირად წაჩხუბება ჲიშელდ ლ 

ხშირად წაჩხუბება ჲიშელდ ლ 

ხშირად წაჩხუბებინება ჲეღდაგილალ 

ხშირად წერა ჩახდ ლ 

ხშირად წმენდა ჲანცოლდ ლ 

ხშირად წყენა ჲიშეჲუკილდ ლ 

ხშირად ჭამა ჲ ნჴდ ლ 

ხშირად ჭამა ჲ ნჴდ ლ„ი 

ხშირად ხვნა ოლ'ოლ ლ 

ხშირად ხვნა ოლ'ოლ ლ„ი 

ხშირად ხტუნავებინება ჲოგიჲაწილლალ 

ხშირად ხტუნვა1 ჲოგიჲაწალ 

ხშირად ჯირითობა2 ჲოგიჲაწალ 

ხშირბეწვიანი ღაზარა 

ხშირი ბარდი ჩირდილი 

ხშირი1 შშუ 

 

ჯ 

 

ჯაგი 

ჟაგი 

ჯაგლაგი1 ჲაბო 

ჯადოქარი დ დდ დ 

ჯადოქარი სიჰროჩი 

ჯალაბობა ქეყანა 

ჯამბაზი ფალუჰან 

ჯამბაზობა ფალუჰანლ„ი 

ჯამი ჟამი 

ჯანმრთელად საღდა 

ჯანმრთელად საღსალამათ // საღსალამათგო 

ჯანმრთელი საღსალამათაბ 

ჯანმრთელი სახაბ 

ჯანმრთელობა სახლ„ი 

ჯანღი ჟანღი 

ჯარი რმიჲა 

ჯარიმა იშთარაფ 

ჯარიმა2 (თამაშისას) ელლ ღაქოლ„ი 

ჯარისკაცი რმიჲა  

ჯაჭვი ჲოხო 

ჯახანი დაფ 

ჯგუფი გურუსალა 

ჯეირანი ჟაჲრან 

ჯერჯერობით ჟეგუნ 

ჯვარი ანჩ 
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ჯიბრზე ქეშდა ნი 

ჯიგარი ანხბალ′ა 

ჯინი ბ ლ′ოყნა 

ჯირითი ლებო 

ჯირითობა2 ჲოგიწალ 

ჯიუტი1 მეყაბ 

ჯიში თაჲფა 

ჯიში თუხუმ 

ჯიში ჟინს 

ჯიში ყავმა 

ჯიში (ძაღლის) თულა 

ჯიხვი ანლ„ე 

ჯიხური1 ბუდკა 

ჯოგი ირჴი 

ჯორი ოზოღნი 

ჯოხებით თამაში რჭელლა 

ჯოხი კეტი 

ჯოხი კობალა 

ჯოხი (დოლზე დასარტყამი) სა 

ჯოხი (მსხვილი და გრძელი) ზოტი 

ჯოჯგინა2 ან უნ 

ჯოჯოხეთი ჟაჰანდამან 

ჯოჯოხეთი ჟ რჟ ჰ 

ჯუჯა 

 

ჰ 

 

ზუდურა 

ჰადისი (გადმოცემა მუჰამედის ქცევასა და 

გამონათქვამებზე) 

ჰ დის 

ჰაერი ჰა ა 

ჰაერი (ჭაობისა) ეწ 

ჰაერღუმელი თანდურ 

ჰაერღუმელი ქანდური 

ჰალვა  ჰალ ა 

ჰაუ  აუ  

ჰაქიმი2 (მამაკაცის საკუთარი სახელი) ჰ ქიმ 

ჰაჯი2 (მამაკაცის საკუთარი სახელი)  ჰ ჟი 

ჰეი ჲე 

ჰეი ჲ  

ჰეი ჲუ 

ჰეი ჰა  

ჰეი (მამაკაცებს მიმართავენ) ოჲე 

ჰეი! (საქონლის გასაგდები ხმიანობა) ჰ  

ჰილზი რეშენ 

ჰლარდუზი (ერთგვარი გოლფისმაგვარი 

თამაში) 

ლ„არდუზ 

ჰლახბა (რიკ-ტაფელას თამაშში მესამე 

საჯარიმო ქულა) 

ლ„ახბა 

ჰლიარატელები ლ„ებელალ 

ჰლიარატელი (კაცი) ლ„ებელა  
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ჰლიარატელი (ქალი) ლ„ებელაჲ 

ჰოი, ღმერთო ვაბილლაჰ 

ჰოი, ღმერთო ვაბილლაჰ, ვათალლაჰ 

ჰოი, ღმერთო2 ბუსურბანლ„ი 

ჰუნზიბელი ჰანტ ას 

ჰუნზიბი ჰანტ ა 

ჰუნზიბური ჰანტ ალას 

ჰყავს გეჲ 
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ონომასტიკა 

 

1. მიკროტოპონიმები 

 

ბეჟიტური ენის გავრცელების არეალში მოქცეულ გეოგრაფიულ ადგილთა (სოფლების 

და მათი უბნების, ხუტორების, მთების, ხეობების, მინდვრების, სახნავ-სათიბი ადგილების, 

საძოვრების, წყაროების, ხევისწყალების, მდინარეების, ჩანჩქერების, ტბების, ხიდების, 

ქარაფების...) სახელები მრავალრიცხოვანია (დაახლოებით 1000 ერთეულზე მეტი). მათი 

ძირითადი ნაწილი საკუთრივ ბეჟიტური (resp. ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) წარმომავლობისაა, 

თუმცა დასტურდება ხუნძური სახელწოდებანიც. ბეჟიტური ენის დიალექტებისა და 

თქმების ფარგლებში შემავალი მიკროტოპონიმები შეიძლება დიალექტურ განსხვავებებს 

გვიჩვენებდნენ, მაგრამ სხვა მხრივ არსებითი ხასიათის გადახრები არ შეიმჩნევა. 

სტრუქტურული თვალსაზრისით, მიკროტოპონიმები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად: 

1) მარტივი და 2) რთული. რთული სახელები, თავის მხრივ, შეიძლება ორ ქვეჯგუფად 

გაიყოს: ა) რთული დერივაციული და ბ) რთული შედგენილი (მრავალწევრიანი). 

პირველ ძირითად ჯგუფში გაერთიანებული სახელების აგებულება მარტივია, 

ვინაიდან მათი დამატებით მორფემებად დაშლა არ ხერხდება. ამგვარი სახელები 

მეტისმეტად მცირეა და მათი რიცხვი ორივე დიალექტში ათამდე ადის: კოׂლოׂ - სათიბე, 

სო1 - ხეობა, ბაგითო - საძოვრიანი მთა, თოლა - სახნავი, სათიბე, მუშაკ - საძოვარი, ყეჭ - 

საძოვარი,  გ რზ  - მთა, თიჰო - ცივი წყარო, კაზა  - ადგილი, ცობი - საძოვარი2. 

ა) რთულ დერივაციულ მიკროტოპონიმთა უმრავლესობა, როგორც წესი, 

ეტიმოლოგიურად ლოკატიურ ბრუნვათა ფორმებს (კუმესივის -ღოჲ გამოკლებით)3 

წარმოადგენენ. მათგან უფრო მეტად გავრცელებულია ინესივი (- ) და სუპერესივი (-ტ ა). 

ინესივი (- ):  შებელა-  – ყანა (< „გვერდზე, გვერდით“), დაბარა-  – საძოვარი (< „დაბარულ 

მიწაში“), ბაწი-  – ხუტორი (< „მგელთან“)...; სუპერესივი (-ტ ა): ბეჟ-ტ ა – ბეჟიტა (< 

„ფარეხზე“, „შემოღობილში“), ქაჩა-ტ ა – საძოვარი (< „ძუკნაზე“), ფიფე-ტ ა – ხუტორი (< 

„წიფელზე“), აჭო-ტ ა – ხეობა (< „შესახვევზე“) და ა. შ. 

გარდა საკუთრივ ბეჟიტური წარმოებისა, ამ რიგის სახელები შეიძლება ხუნძურადაც 

იყვნენ გაფორმებული, მაგ.: აშარ ო-ტა (< აშარ „პირს“ + ო „ბოლი“ + -ტა < -ტად „ზედ“), 

                                                           
1
 ზოგი სახელი ( სო, ბაგითო) შეიძლება ნაწარმოებიც იყოს -სო, ან -ო სუფიქსებით, მაგრამ კვლევის 

ამ ეტაპზე ამ სუფიქსების გამოყოფა ჭირს. 
2
 თუ, რა თქმა უნდა, ეს ტოპონიმი ხუნძ. ცო („ერთი“) რიცხვით სახელს არ უკავშირდება. 

3
 ეს შეიძლება შეპირობებული იყოს სუბესივის (-ღა) ხშირი ხმარებით, რომელიც კუმესივის 

ანალოგიურ თანაობას გამოხატავს. 
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ღარბუ-ლ' – ღარბუთლი (< „ღარბუ-ში“), ჰუნ-ზი-ბ (< „ჰუნზი-ში“, „ჰუნზთა შორის“), გოშტან-

და – ზახულის სასაძოვრე, გუმა-და – ხუტორი, ჰელა-და – აული (< „ცერცვზე“) და სხვ. 

ბეჟიტურ ტოპონიმიაში არცთუ მცირე ნაწილი კომპოზიტური აგებულებისაა. 

ძირითადად გვხვდება ორკომპონენტიანი კომპოზიტები, უფრო ნაკლებად 

სამკომპონენტიანი კომპოზიტებიც დასტურდება. ორკომპონენტიანი კომპოზიტების 

წარმოება სხვადასხვა მოდელით ხდება: ა) სახელი სახელობითში + სახელი ინესივში - , მაგ.: 

შ რარა ი  ( შ რა „ბორბლები“ + რა -ი < ირ. ფ. „მხარე“ + - ) – მთა, ზიჲამოჲ  (დიდ. ზიჲა 

„ძროხა“ + მოჲ ირ. ფ. < მოჰო „წყარო“ + - ) – ხეობის სახელი...; ბ) სახელი სახელობითში + 

სახელი სუპერესივში -ტ ა, მაგ.: ყიცა იტ ა (ყიცა „ჭაობი“ + ი „წყალი“ + -ტ ა) – სათიბე, 

სიჰმარატ ა (ს  „დათვი“ + ჰ + მარა < ირ. ფ. „მთა“ + ტ ა) – ადგილის სახელი და მრ. სხვ. 

იშვიათად დასტურდება სამწევრიანი მიკროტოპონიმებიც, რომლებიც ფაქტობრივ 

სამკომპონენტიან სინტაგმებს ეთანაბრებიან: სახელი სახელობითში + აწმყ. დროის უარყ. 

მიმღეობა + სახელი სუპერესივში -ტ ა, მაგ.: ყო ა ბ ა ცალა იტ ა (ყო ა „ბავშვები + 

ბ ა ცალა „დაუბადებელი“ + ი „წყალი“ + -ტ ა) – წყაროს სახელი... [დაწვრ. იხ. ხალილოვი 

2015 : 602]. 

საყურადღებოა, რომ ჰუნზიბური დიალექტის ორწევრიან მიკროტოპონიმებში მეორე 

წევრი ჩვეულებრივ აწმყო ზოგადის მიმღეობის ფორმით არის წარმოდგენილი, მაგ.: 

ათრან ალი ეჩ ׂჩׂ (ათრანალის საცხოვრისი) – სათიბე და საძოვარი, ჰოׂროׂ რუ ტ ჩ ზედმიწ. 

„ძროხების საწოლარი“ და მისთ.  
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ა 

 

აბოც ი  (აბოცახი) – საძოვარი 

აბო ეჲაც ცო (აბო ეიაცაცო) „მამის 

განაჩერები“ – ადგილი 

აგალა  რა ად ა (აგალა რაჰლადხა) 

„აგალაში ზღვასთან“ – სათიბი 

აგზაჰალა  (აგზაჰალა) – საძოვარი 

ადაკოლა დ  (ადაკოლადა) „ადაკოსთან“ – 

სახნავი 

აზლაღა (აზლაღა) – ფერმა 

ათ  ქუსსა  (ათა ქუსსაა) „შორს, 

ღარტაფში“ – სათიბი 

ათრან ალი ეჩ ׂჩׂ (ათრანალის 

საცხოვრისი) – სათიბე და საძოვარი 

აკალ'ანა  (აკათლანა) – საძოვარი 

ალუკალალილლა ქუსუ  

(ალუკალალილლა ქუსუ) „ალუკალთა 

ღარტაფში“ – ტყე 

ალუკალა  (ალუკალა) „ალუკასთან“ – ტყე 

ალ'ალა ოდოლ' (ათლალა ვოდოთლ) – 

ველობი, სახნავი 

ამი იჲოლა  (ამი იიოლა) „დედა 

ამინათთან“ – სათიბი 

ამინქო  (ამინქო) „ამინის ადგილი“ – 

ადგილმდებარეობა 

 ანთახარაბლიტ ა (ანთახარაბლიტლა) 

„დრო ფქვილზე“ – სახნავი 

ანჟოლალლი  (ანჟოლალლი) 

„ანჟოლალებთან“ – სათიბი 

ანჟოს სოჲა ბეჲაქ ჰოც (ანჟოს სოია 

ბეიაქაჰოც) „ანჟოს ცხენგადანავარდნი“ – 

საძოვარი 

ანჭილა იტ ა (ანჭილა ჰლიტლა)  

აჲ ლა  რა ად ა (აიალა რათლადხა) 

„აიალაში, ზღვასთან“ – სათიბი 

ასაბლა  (ასაბლა) „ასაბთან“ – სათიბი 

ასამბეგლა დ  (ასამბეგლადა) „ასამბეგთან“ 

– ყანა 

ასორ ა (ასორთლა) – მთა 

აფა კ ტტ  (აფა კატტლა) „აფას 

მწვერვალზე“ – მთა, საძოვარი 

აფა კუ ატ ა (აფა კუვატლა) „აფას 

ხეობაზე“  − სათიბი 

აფა  (აფა) − ხუტორი 

აქლი  ხელლა  (აქლი ხელლა) – სათიბი 

აცატ ა (აცატლა) სახნავი, მთა 

აცა ას (აცაას) − სათიბი 

აცილატ ა (აცილატლა) − სათიბი 

აცოქუ ა  (აცოქუვა) „აცოს ხევში“ − 

სათიბი, ხუტორი 

აწო ა  (აწოვა) − სათიბი 

ახალაყ (ახალაყი) − საძოვარი 

ახოლი  (ახოლითლი) − ყანა, საძოვარი 

ახტელა  (ახტელა) − საძოვარი, სათიბი 

ა ალა ჰიდ (ახხალა ჰიდ) „ცოლის გზაზე“ 

− ტყე 
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ბდ ლა  (აბდულა) „აბდულასთან“ − 

სათიბი 

ბი იჲოლა  (აბი იიოლა) „აბიდათის 

დედასთან“ − ყანა, წყარო, სათიბი 

ბი იჲოლა იტ ა (აბი იიოლა ჰლიტლა) 

„აბიდათის დედის წყაროზე“ − ყანა  

დ ლ ლ  (ადალალა) „ადალალასთან“ − 

ფერმა 

ლილ მ ჰ მ დლ დ  (ალილ 

მაჰამადლადა) „ალილ მაჰამედთან“ − ყანა 

ლ' ქ ლ  (ათლაქალა) − საძოვარი 

ლ' ლ ცო მაჲდან (ათლალათლცო 

მაიდან) „ანთალათლცოს მინდორი“ − 

სათიბი 

ლ' ლ  (ანთალა) − სათიბი 

ნტ ელა  (ანტლელა) „ანტლესთან“ − 

სათიბი 

ჟ ღ  (აჟაღა) − ხუტორი 

ჟჟ ტ  (აჟჟატლა) − ყანა 

რ დ ლ ქო  (არადალავქო) „არადალავის 

ქალიშვილთან“ − სათიბი 

რ დ ლ  (არადახლა) „არადახებთან“ −  

სათიბი 

რდ ჰ ლ  (არდაჰალა) − სათიბი 

ქჩ  (ბეჟ.), ოׂქჩ  (ჰუნზ.) (აქჩა) − ხუტორი 

შ ლ ლ  (აშალალა) − სათიბი 

შ რ რ ი  (აშორარახი) „ბორბალგვერდა“ 

− ბორბალივით ქვათამცვენელი მთა 

შქუ ა  (აშქუვა) „აშის ხეობაში“ − ფერმა 

და ხუტორი 

   

 

 

ზალატ ა (ანზალატლა) „ცირცლებზე“ − 

სახნავი 

ცა  (აცა) − სათიბი 

ცოქუ ა  (ანცოქუვა) „ანცოს ხევში“ − 

ხუტორი და ფერმა 

წიჲა შედდორ (აწია შედდორი) „ბასრ 

კლდესთან“ − ადგილი 

წწა  (აწწა) „ბასრ ფხაზე“ − ადგილი 

ლატ ას (აულატლას) − წყარო 

 

ბ 

 

ბაბრო  (ბაბრო) „წვეროსანთან“ − ადგილი 

ბაგიტო − მთა, საძოვარი 

ბალ'ოლა  // ბალ'ოლა ცო 

(ბათლოლათლ // ბათლოლათლცო) 

„შუაზე“ − სათიბი, საძოვარი 

ბალ'ოლა  (ბათლოლა) „შუაში“ − სათიბი, 

საძოვარი 

ბანდურა  − ფერმა 

ბაჲი  (ბაიი) − საძოვარი 

 ბაჲჲალატ ა (ბაიალატლა) − მთა 

ბაწიქალა  (ბაწიქალა) − სათიბი 

ბაწიქო  (ბაწიქო) − სათიბი 

ბაწი  (ბაწი) „მგელთან“ − ხუტორი 

ბა ანდიჲა  (ბახანდიია) − ყანა, სათიბი 

ბაჰარჟალლი  (ბაჰაჟალლი) − ადგილი 

ბ ლუქუ ა  (ბალუქუვა) − ხუტორი, 

საძოვარი 

ბ ტ ი  (ბატლი) „საწყობში (თივის შესანახი 

ადგილი)“ − სათიბი 

ბ ტ რ  (ბატლრათლი) − საძოვარი, ტყე 

ბელადიჲალა  (ბელადიიალა) − ხუტორი 
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ბელა შ  (ბელაენშა) − ბაღი, ყანა 

ბეჟდოჲ (ბეჟდოი) „ფარეხის ახლო“ − 

სახნავი, სათიბი 

ბერუსელა ყ ჭ ღ  (ბერუსელა ყოჭოღა) 

„მაჩვის სოროსთან“ − სათიბი 

ბერუსელა  (ბერუსელა) „მაჩვთან“ − 

ადგილი 

ბექელ ი  (ბექელახი) „გველის ნავალთან, 

გველიანათან“ − სათიბი 

ბიზოტ ა (ბიზოტლა) „გორაკზე“ − სახნავი 

ბიტ მ შ (ბიტლმახაშ) − სათიბი 

ბილ'ად (ბითლად) − ფერმა, მთა 

ბილ'ო დოჲ (ბითლოვადოი) „სახლის 

მახლობლად“ − სახნავი 

ბილ'ოდოჲ შებლა ას (ბითლოდოი 

შებლაას) „სახლთან ახლოს“ − სახნავი 

ბიშელა ი  (ბიშელახი) „სახბოე ადგილი“ − 

სთიბი 

ბი იჲა  (ბიხიია) − სოფლის უბანი 

ბი ა დ  (ბიხხადა) „მზისპირი, მზვარე“ − 

სათიბი 

ბოგოს მ  (ბოგოს მა) „ბოგოს მთა“ − 

საძოვარი 

ბოჟოლალა  ტ¾ოდდ  (ბოჟოლალა 

ტლოდდა) „ბოჟოლალაში, ზევით“ − 

სათიბი 

ბოქორი  (ბოქორითლ) − ადგილი 

ბოცბატ¾ა (ბოცბატლა) − ხუტორი, 

საძოვარი 

ბოწი გიტ¾ა გუ აწ ცო (ბოწი გიტლა 

გუვაწაცო) − ადგილი 

ბოხო ტ¾ა (ბოხოვატლა) − კლდე 

ბ ლი  (ბოთლლი) − ტყე, სათიბი 

ბუდაკალლიდოჲ (ბუდაკალლიდოი) 

„საფიხვნოს მახლობლად“ − ყანა 

ბულათლა ა (ბულათლაა) „ბულათთან“ − 

საძოვარი 

ბულ'ილა კ ჲტ¾  (ბუთლილა კაიტლა) 

„ტახის ტბაზე“ − სათიბი 

ბულ'ილა  (ბუთლილა) „ღორთან“ − ყანა, 

სათიბი 

ბურანა ი  (ბურანახი) − ყანა 

ბურაქო  (ბურაქო) − სათიბი 

ბურბულიტ¾ა (ბურბულიტლა) − ადგილი 

ბუყა ყე ეს (ბუყა ყეეს) „დიდი 

ფერდობიდან“ − წყარო 

ბუყა ბიზოტ¾ა (ბუყა ბიზოტლა) „დიდ 

გორაკზე“ − გორაკი 

ბუყა ტიჲატ¾ა (ბუყა ტიიატლა) „დიდ 

ხიდზე“ − ხიდი, უბანი 

ბუყო მ  (ბუყო მა) „დიდი მთა“ − საძოვარი 

 

გ 

 

გაბ ე  (გაბხე) − ფერმა, საძოვარი 

გამოლავლა ქუსუ  (გამოლავლა ქუსუ) 

„გამოლავთა ღარტაფში“ − სათიბი 

გარზალა  (გარზალა) − ფერმა 

გ ნჟ - რ (განჟა-ორი) − მდინარე განჟა 

გ ნჟ  ხე (განჟა ეხე) − განჟას ხევისწყალა 

გიჲი  (გიითლ) − სათიბი 

გიჰდიჲა ქუ ატ¾ა (გიჰდიია ქუვატლა) „ 

საქურდალ ხევში“ − უბანი, წყარო 

გოვაგიტ¾ა (გოვაგიტლა) − ყანა, სათიბი 

გოზზატ¾ა (გოზზატლა) − მთა, საძოვარი 
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გოთოქო  (გოთოქო) − ყანა 

გომდიჲატ¾ა (გომდიიატლა) „ბორცვიან 

ადგილზე“ − ყანა, სათიბი 

 

დ 

 

დაბარა  (დაბარა) − საძოვარი 

და ლა ლა ას (დავლავლაას) − წყარო 

დ ყილ' (დაყითლი) − მთა, საძოვარი 

დერციკიჲალა  (დერციკიიალა) 

„დერციკთან“ − ადგილი 

დიბიჲალა ანა  (დიბიიალა ვანა) „მოლას 

ტყე“ − საძოვარი 

დონდოლა  (დონდოლა) − ყანა, სათიბი 

დოჲბო  (დოიბო) − ხუტორი 

დოჲბო დ  (დოიბოდა) „ხუტორ 

დოიბოსკენ“ − სათიბი 

დუმპურუ  (დუმპურუ) − მთა, ხეობა 

 

ე 

 

ებო  (ებოთლი) − ხუტორი, სათიბი 

ებო  კატტ¾ა (ებოთლი კატტლა) 

„ებოთლის მწვერვალზე“ − ადგილი 

ედორექოტ  (ედორექო) „ფერდობზე“ − 

საძოვარი, მთა, ტყე 

ეწლ ი  (ეწლახი) − ყანა, სათიბი 

ეწღა (ეწღა) − სათიბი 

ეშილ' (ეშითლი) − ხუტორი 

ეჭღა (ეჭღა) − სათიბი 

 

 

 

დოჲქო  (ქუ ო) (ედოიქოთლი) − 

სათიბი 

დორექო  (ედორექო) − ყანა, სათიბი 

სალა ხ ხდ ჲ (ესალა ხოხდოი) „ვაშლის 

ხის ახლოს“ − ყანა 

ხე იჲას ჰოც (ეხე ჰლიიასაჰოცი) 

„მდინარე შესართავი, ხერთვისი“ − 

ადგილი 

 

ვ  

 

ანა  (ვანათლი) „ტყეში“ − სათიბი 

აჲა მოკი  (ვაიია მოკი) „ძროხის ჩლიქში“ 

− სათიბი 

არა იტ¾ა (ვარა ჰლიტლა) „ძროხის 

წყალზე“ − საძოვარი 

არქო  (ვარქო) − საძოვარი 

არყო  (ვარყო) − საძოვარი 

ელლა ას ჰინო (ველლას ჰინო) − 

საქართველოს გზა  

ელო ლა შედი  (ველოთლლა შედი) 

„საზარელი კლდე“ − ადგილი 

ელო ცო მ ჩე (ველოთლცო მაჩე) 

„ველური ადგილი“ − სათიბი 

 

ზ  

 

ზებად (ზებადი) − საძოვარი 

ზეკოტ¾ა (ზეკოტლა) − საძოვარი 

ზიდა  (ზიდა) − მთა, საძოვარი 

ზიდა  გიჰა (ზიდა გიჰა) „ზიდა მთის 

ძირას“ − საძოვარი, ფერმა 

ზიქარი  (ზიქარი) − ხუტორი 
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ზიხნილა შედი  (ზიხნილა შედი) − კლდე 

ზიხნი  (ზიხნი) − საძოვარი 

ზუკლა  (ზუკლა) „ალატში“ − ყანა, სათიბი 

 

თ 

 

თათო ი  (თათოხი) „ტალახში“ − ფერმა 

თახოტ¾ა (თახოტლა) „ტახტზე“ − საძოვარი 

თედურეტ¾ა (თედურეტლა) − სათიბი 

თეთენა  (თეთენათლი) „ყელსამკაულზე“ 

− საძოვარი 

თიტ¾აბაქ ცო (თიტლაბაქაცო) „იქით 

გადასასვლელი“ − სათიბი 

თიტ¾ალა წ  (თიტლალა წა) „იქითა 

ყანობირი“ − ყანა, სათიბი 

თიტ¾ა ხელლატ¾ა (თიტლა ხელლატლა) 

„იქითა ვაკეზე“ − სათიბი 

თილ'-ნილ'ბაქ ცო (თითლ-ნითლბაქაცო) 

„იქით გადასასვლელზე“ − ადგილი 

თინაღა (თინაღა) − საძოვარი 

თიღალა  (თიღალა) „ვიწროში“ − სათიბი 

თოლა (თოლა) − ყანა, სათიბი 

თ თილ  ჰი ო  (თოთილა ჰიხო) „რბილ 

მდელოში“ − ფერმა 

თუმბარა ი  (თუმბარახი) − ადგილი 

თუთაბლატ¾ა (თუთაბლატლა) - ყანა 

 

ი 

 

იბალა  (იბალა) „იბასთან“ − ყანა 

იბრაჰიმლა ლა წ  (იბრაჰიმლავლა წა) 

„იბრაჰიმლავის მდელოში“ − ყანა 

იგილალლი  (იგილალლი) − ყანა, სათიბი 

იზდაბიზო (იზდაბიზო) − მთა 

იზზა ა (იზზა ა) “იზზასთან“ − სათიბი 

იზზა  გ ჰტ¾  (იზზა გოჰტლა) „იზზას 

გორაკზე” − საძოვარი 

იზნატ¾ა (იზნატლა) − სათიბი 

იზრაილლა ჰაბოდოჲ (ირაილლა 

ჰაბოდოი) „იზრაილის წისქვილის ახლოს“ 

− სათიბი 

ილასილლა წ  (ილასილლა წა) „ილას 

მდელო“ − სახნავი 

ილასილლალი  (ილასილლალი) 

„ილიასთან“ − ყანა 

ილბა ი  (ილბახი) „მტრედთან“ − წყარო 

იმან ლილა  (იმანალილა) „იმანალისთან“ 

− ყანა 

იმანცაქო  (იმანცაქო) − სათიბი 

ირმატალა  (ირმატალა) „ვირთან“ − 

ხუტორი 

ისალა  (ისალა) „ისასთან“ − ყანა 

ისო  (ისო) − ხუტორ 

ისო დოჲ (ისოდოი) − ფერმა, საძოვარი 

ისთანთიქო  (ისთანთიქო) − საძოვარი 

იტინა ქუ ა  (იტინა ქუვა) „პატარა ხევში“ 

− ხევი, სათიბი 

იტინა ტიჲატ¾ა (იტინა ტიიატლა) „პატარა 

ხიდზე“ − ხიდი, უბანი 

იტინა ტლაკა ას (იტინა ტლაკაას) − 

სათიბი 

იჭერილ' (იჭერითლი) „კვიცის ქვეშ“ − ყანა, 

სათიბი 

იხბაქუ ა  (იხბაქუვა) „იხბას ხევი“ − 

ფერმა, საძოვარი 

იხილ' (იხითლი) − ხუტორი 
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იხილ' ქუ ატ¾ა (იხითლი ქუვატლა) 

„იხიტლის ხევზე“ − სათიბი 

იჰმატალატ¾ა (იჰმატალატლა) − საძოვარი 

 

კ 

 

კადა ა შედი  (კადახა შედი) „კიბესავით 

კლდეში“ − ადგილი 

კაკალა შედღა (კაკალა შედღა) „სალ 

კლდესთან“ − სათიბი 

კანწელას ქუს (კანწელას ქუსი) „კანწელას 

ღარტაფი“ − სათიბი 

კ ჲდ ჲ (კაიდოი) „ტბის ახლოს“ − ფერმა, 

სათიბი, საძოვარი 

კ ჲდ ჲ კ ტტ¾  (კაიდოი კატტლა) „ტბის 

ახლოს ღრმულზე“ − საძოვარი 

კ ჲტ¾  (კაიტლა) „ტბაზე“ − ფერმა, სათიბი, 

საძოვარი 

კ ჲტ¾ დ  (კაიტლადა) „ტბისკენ“ − სათიბი 

კ რტ¾  (კარტლა) „ტბაზე“ − საძოვარი 

კელაკურა  (კელაკურა) − საძოვარი 

კეჲა კუ ატ¾ა (კეია კუვატლა) „კასრივით 

ხევი“ − ხევი, საძოვარი 

კელაქურა  (კელაქურა) − საძოვარი 

კირიჲატ¾ა (კირიიატლა) − საძოვარი 

კისოლალლი  (კისოლალლი) 

„კისოლალებთან“ − ყანა 

კოლ'ელა დ  (კოთლელადა) 

„კოთელელებისკენ“ − ყანა, სათიბი 

კოცოტ¾ა (კოცოტლა) „კენწეროზე“ − 

ხუტორი, ყანა,  სათიბი 

კოცოლ' (კოცოთლი)„კენწეროს ქვეშ“ − 

სათიბი 

კუპი  (კუპი) − ადგილი 

კურუტნი ის მ ჩე (კურუტნიის მაჩე) 

„კურუტნიის ადგილი“ − სათიბი 

 

ლ 

 

ლაბა ი  (ლაბახი) − ფერმა 

ლ ხ იზზაღა (ლახ იზზაღა) − საძოვარი 

ლ ჩ  (ლახაჩა) − საძოვარი 

ლელლა ა (ლალლათლა) − ხუტორი 

ლელლაჰი ოტ¾ა (ლელლაჰიხოტლა) − 

ფერმა, საძოვარი 

ლოლო ა (ლოლოხა) − ადგილი 

ლოღო ა  (ლოღოვათლი) − ყანა, ტყე 

 

 

 

ანა ი გისაქ ცო (ჰლანა ჰლი გისაქაცო) 

„სამ წყაროსთან“ − ადგილი 

ეს ლა იდოჲ (ჰლესალა ჰლიდოი) 

„თავკომბალების წყალში“ − წყარო 

იყო ა  (ჰლიყოვა) − სათიბი, საძოვარი 

იტ¾ად  (ჰლიტლადა) „წყაროსკენ“ − 

წყარო 

იტ¾ას მ ჩე (ჰლიტლას მაჩე) „ადგილი 

წყაროს მახლობლად“ − სათიბი 

ლა ლ'  (ჰლოლა ათლათლი) − 

ხუტორი 

 

ლ' 
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ლ'აფა  (თლაფა) − ფერმა, საძოვარი 

ლ' მმ  ქუსუ  (თლამმა ქუსუ) „ვიწრო 

ღარტაფში“ − სათიბი 

ლ' მმ ტ¾ა (თლამმატლა) „სივიწროვეზე“ − 

სათიბი 

ლ'იჲოლა ქ ტტ¾  (თლიიოლა ქატტლა) 

„ქვედა ღრმულზე“ − საძოვარი 

ლ'იჲოლა ი  (თლიიოლახი) „ბატკნებთან“ 

− სათიბი 

ლ'იჲოჲწოლტ¾ა (თლიიოიწოლტლა) 

„ქვევითზე“ − გზა ბარიდან 

(საქართველოში) 

ლ'იჲოჲწოს ჰინო (თლიიოიწოს ჰინო) − 

ბარის (ქვევითა) გზა (საქართველოსკენ) 

ლ'ისოლ'ცო (თლისოთლცო) − ყანა 

ლ'იშიჲატ¾ა (თლიშიიატლა) „ჩანჩქერზე“ − 

ადგილი 

 

მ 

 

მალლა აბოქო  (მალლა აბოქო) − საძოვარი 

მალლალა ლა  (მალლალავლა) 

„მალლაებთან“ − ყანა 

მალალატ¾ა (მალალატლა) − სათიბი 

მალლალა დ  (მალლალადა) 

„მალლასაკენ“ − ყანა, სათიბი 

მალალალი  (მალალალი) − უბანი 

მალალალი ის (მალალალიის) – 

„მალალებთან“ − წყარო 

მანთა  ((მანთა) − სათიბი 

მაჲდალლ  (მაიიდალლათლი) „ვაკეზე“ 

− სათიბი 

მაჲდალლიტ¾ა (მაიიდალლიტლა) „ვაკეზე“ 

− ყანა 

მაჲდალლი  (მაიიდალლი) „ვაკეზე“ − 

სათიბი 

მართელა  (მართელა) − ყანა, ხუტორი 

მარქოლატ¾ა (მარკოლატლა) „ფერმაზე“ − 

სათიბი 

მატა  (მატათლი) „შუბლზე“ − სათიბი, 

საძოვარი 

მატატ¾ა (მატატლა) „შუბლზე“ − ყანა 

მაშოლ' (მაშოთლი) − ადგილი 

მაშშო მარო (მაშშო მარო) „დაბალი მთა“ − 

საძოვარი 

მაშულ' (მაშუთლი) − ხუტორი 

მ ჰტილა  (მაჰტილა) „მაჰტთან“ − ყანა 

მ ჩე ბეჲაქ ცო (მაჩე ბეიაქაცო) 

„დაცურებული (გაშვებული) ადგილი“ − 

სათიბი 

მ ჩ ლ  ქუ ა  (მაჩოლა ქუვა) − სათიბი 

მეთრატ¾ა (მეთრატლა) − საძოვარი 

მე ეჲატ¾ა (მეთლეიატლა) „ვაკეზე“ − 

ფერმა, სათიბი 

მეღე  (მეღეთლი) − ყანა 

მეშეყაქო  (მეშეყაქო) − სათიბი 

მეცრა ა (მეცრახა) − სათიბი 

მისირო ა (მისიროხა) „ლამში“ − ადგილი 

მისო  (მისოვახი) „ლამთან“ − სათიბი 

მისო ი  (მისოვახი) „ლამში“ − სათიბი 

მიშალ' (მიშათლი) − ხუტორი 

მოკტ¾ა (მოკტლა) „ჩლიქზე“ − ყანა 

მოკტ¾ას მ ჩე (მოკტლას მაჩე) 

„ჩლიქისოდენა ადგილი“ − ყანა 
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მოჲი  (მოიი) „კევრში“ − ხუტორი 

მოჲიქუ ატ¾ა (მოიიქუვატლა) „კევრის 

ხევზე“ − სასაფლაო 

მოჲიქუ ა  (მოიიქუვა) „კევრის ხევში“ − 

ხევი 

მოჰდოჲ ქუ ა  (მოჰდოი ქუვა) 

„სამკურნალო წყლის ხეობა“ − სათიბი 

მოჰი  (მოჰი) „სამკურნალო წყალთან“ − 

ადგილი, წყარო 

მოჰოტ¾ა (მოჰოტლა) „სამკურნალო 

წყალზე“ − წყარო 

მურთაზალა  (მურთაზალა) 

„მურთაზაანთან“ − სათიბი  

მუსაქოტ¾ა (მუსაქოტლა) „მუსას 

ქალიშვილთან“ − სათიბი, საძოვარი 

მუქულა სანგალლიდოჲ (მუქულა 

სანგალლიდოი) „კორდის ჩამონაქცევთან“ 

− სათიბი, საძოვარი 

მუშაკ (მუშაკი) „ცოცხუკა“ − საძოვარი 

მ შა  (მუშა) − სათიბი 

მ შ ი  (მუშახი) „ცოცხის სორგოსთან − 

სათიბი 

მ ჭ  (მუჭათლი) „თმაზე“ − ხუტორი 

მ ხ ა ბიზოღა (მუხოვა ბიზოღა) 

„ციცაბო მთის მახლობლად“ − ადგილი 

მ ხ  მ  (მუხო მა) „ციცაბო მთა“ − 

საძოვარი 

 

ნ 

 

ნაზალბატ¾ა (ნაზალბატლა) − საძოვარი 

ნაზალიჲატ¾ა (ნაზალიიატლა) − ადგილი 

ნაზალიჲატ¾ას ი (ნაზალიიატლას ჰლი) 

„ძეგლზედას წყალი“ − წყარო 

ნაჩანნიკიჲალა  ტ¾ოდდ  (ნაჩანნიკიიალა 

ტლოდდა) „უფროსთან, ზემოთ“ − სათიბი 

ნაცილა ყიცატ¾ა (ნაცილა ყიცატლა) 

„ტილების ჭაობზე“ − წყარო 

ნა ოლ' // ნა ოლ'დ  (ნახოთლი // 

ნახოთლდა) „ვერხვქვეშ“ − ყანა, უბანი, 

ხევი 

ნა ოლ'სო ხე  (ნახოთლსო ენხე) 

„ვერხვქვეშას ხევისწყალა“ − მდინარე 

ნა ო ა  (ნახოვა) − ყანა, სათიბი 

ნიჲარა იტ¾ა (ნიიარა ჰლიტლა) „ტკბილ 

წყალზე“ − წყარო 

ნიღეიჲა  (ნიღეიია) „მუხნარში“ − 

საძოვარი 

ნიღე  (ნიღე) „მუხნარში“ − ყანა, სათიბი, 

ტყე 

ნუცორა ო  ლ'იჲო (ნუცორახო თლიიო) 

−საძოვარი 

ნუცორა ო  ქ ტტ¾  (ნუცორახო ქატტლა) − 

საძოვარი 

ნ შშ  ანა  (ნუშშა ვანა) „პატარა ტყეში“ − 

სათიბი 

ნ შშ დ  (ნუშშადა) „სიმეჩხერეში“ − 

ადგილი  

 

ო 

 

ონო ა გუ აჰ ცო (ონოვა გუვაჰაცო) 

„ზვავების მოსასვლელი“ − ადგილი 

ონტელა  (ონტელა) − სათიბი 

ოჲქელა  (ოიქელა) − ადგილი 
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ოშილ' რდ  (ოშითლი ორდა) „მდინარე 

ოშითლზე“ − საძოვარი 

ოშილ' ტიჲატ¾ა (ოშითლი ტიიატლა) 

„ოშიტლის ხიდზე“ − ადგილი, ხიდი 

ოცილატ¾ა (ოცილატლა) − საძოვარი 

 

 

 

სბალ ი  (ონსბალახი) − ყანა, სათიბი 

სოლა ბეჟი  (ონსოლა ბეჟი) „ხარების 

შემოღობილში“ − ფერმა 

სოლა ჰიდ (ონსოლა ჰიდი) „ხარების 

ბილიკი“ − სათიბი, ტყე 

ს ო ცო (ონს ხოვაცო) „ხარის 

დასათვლელი“ − საძოვარი 

ყიჲა  (ოყიია) − სოფლის უბანი 

ყტ¾ა (ოყტლა) „ნესტიანზე“ − ყანა 

ყყა დ  (ოყყადა) „ნესტიან ნაწილზე“ − 

სათიბი 

ხ გ ლლ  ხ ხდ ჲ (ოხ გალლა ხოხდოი) 

„მუცლიანი ხის ახლოს“ − ადგილი 

ჰ  იტ¾ა (ოჰო ჰლიტლა) „მარილიან 

წყალზე“ − საძოვარი 

 

 

 

თ  (ოთო) „ოთოში“ − ხუტორი, სათიბი 

რთ ლ  (ორთოლა) „ორთოსთან“ − ყანა, 

სათიბი 

ოჭელა  (ოხოჭელა) „ოხოჭელაში“ − 

ადგილი (ბეჟიტას მცხოვრებთა 

ისტორიული სოფელი) 

 

ჟ 

 

ჟაბოლა ას მ ჩე (ჟაბოლაას მაჩე) 

„ჟაბოლაანთ ადგილი“ − სათიბი 

ჟამმოდ (ჟამმოდ) − ხუტორი, საძოვარი 

ჟანიკოლა  (ჟანიკოლა) − ადგილი 

ჟაფალლა  (ჟაფალლა) „ჟაფალასთან“ − 

სათიბი 

ჟა ფარლა ჰაბოდოჲ (ჟაფარლა ჰაბოდოი) 

„ჯაფარას წისქვილის მახლობლად“ − 

სათიბი 

ჟ ტ  (ჟახოტო) − ტყე 

ჟერა  (ჟერა) − ხუტორი, საძოვარი 

ჟერა  ქუ ატ¾ა (ჟერა ქუვატლა) „ჟერას 

ხევზე“ − ყანა, სათიბი 

 

რ 

 

რაბაზანქო  (რაბაზანქო) „რაბაზანის 

ქალიშვილთან“ − სათიბი 

რამაზალლა ქუ ატ¾ა (რამაზალლა 

ქუვატლა) „რამაზანის ხევზე“ − ხევი 

რასანდა  (რასანდა) − ადგილი, მთა 

რასულლა  // რასულლა და (რასულლა // 

რასულლადა) „რასულაანთან // 

რასულაანთაკენ“ − ყანა 

რაჭიჲა იტ¾ა (რაჭიია ჰლიტლა) „ცივ 

წყალზე“ − წყარო 

რეჲაქეც (რეიაქეცი) − კლდე 

რეცა  (რეცა) − ფერმა 

რეწატ¾ა (რეწატლა) „სწორზე“ − ყანა, 

ფერმა, სათიბი 

რეჭა ა (რეჭაა) − საძოვარი 



 274 

რიზა რი ო  (რიზა რიხოთლი) − 

საძოვარი 

როდორ (როდორი) − საძოვარი 

რომალა  (რომალა) „რომაანთან“ − ადგილი 

როშ ონო  (როშხონო) − სათიბი 

რუყა უნიჲა  (ტლ.) (რუყა ხუნიია) „დიდ 

ხუტორში“ − ხუტორი, ყანა, სათიბი 

რუ უ  (რუხუთლი) − ადგილი 

 

ს 

 

სარღოტ¾ა (სარღოტლა) „ნაკელზე“ − 

ველობი, საქონლის დასაყენებელი 

ადგილი 

საცხენა  (საცხენა) „საცხენეში“ − ადგილი 

სიდ ხ ხდ ჲ (სიდ ხოხდოი) „ერთი ხის 

ახლოს“ − ყანა 

სილ ი  (სილაახი) − ფერმა 

სინა ა (სინათლა) − ხუტორი 

სინას ყაჲ (სინას ყაი) „კოწახურის კარავი“ − 

სათიბი 

სიჲატ¾ა (სიიატლა) „გომურზე“ − ყანა, 

სათიბი 

სიჲატ¾ალა ბი ატ¾ა (სიიატლა ბიხხატლა) 

„გომურზედა მზისპირზე“ − სათიბი 

სიპილა  (სიპილათლი) „სიპზე, ქვის 

ფილაზე“ − ფერმა 

სიპილა ცო მ ჩე (სიპილათლცო მაჩე) 

„სიპთანა ადგილი“ − სათიბი 

სიჰი  (სიჰითლი) − ყანა, სათიბი 

სიჰმარატ¾ა (სიჰმარატლა) − ყანა, მთა 

სისიკალად  (სისიკალადა) 

„სისიკაანთაკენ“ − ყანა 

ს ლა ი  (სინლახი) „დათვთან“ − ფერმა 

ს ი  (სინხი) „დათვთან“ − საძოვარი 

სოზზატ¾ა (სოზზატლა) − უბანი, ყანა 

ს რად (სონრადი) − ხუტორი 

სუტაქო ოლ'აჰ ცო (სუთაქო ოთლაჰაცო) 

„სუტაქოს სახნავი“ − სათიბი 

 

ტ 

 

ტაბლა  (ტაბლათლი) „ნაკელზე“ − ყანა, 

სათიბი 

ტაკლი  (ტაკლი) − სათიბი 

ტანკა  (ტანკათლი) „ლაქაზე“ − ხუტორი 

ტაჰილლა ხელაღა (ტაჰილლა ხელაღა) 

„ტაჰირის ველობზე“ − სათიბი, საძოვარი 

ტაჰირლა  (ტაჰირლა) „ტაჰირთან“ − 

ადგილი 

ტაჰირილ მოჭო  (ტაჰირილი მოჭოთლი) 

„ტაჰირის მდელოზე“ − სათიბი 

 ტეჰალა  (ტეჰალა) „ტეჰასთან“ − სათიბი 

ტიგა მუხო  (ტიგა მუხო) − ყანა 

ტიკაბანარა  (ტიკაბანარა) − სათიბი 

ტიმლა შედი  (ტიმლა შედი) „მტრედებიან 

კლდესთან“ − კლდე, სათიბი 

ტინატ¾ა (ტინატლა) − საძოვარი 

ტინოღა (ტინოღა) − ხუტორი, საძოვარი 

ტიტა ი  (ტიტახი) „ეკლებთან“ − ხუტორი, 

სათიბი 

ტ ჰი  (ტოჰი) − ადგილი 

ტულლა  (ტულლა) − სათიბი 

ტუშა  (ტუშათლი) − ყანა 

ტუშალ' (ტუშათლი) − საძოვარი 

ტ ლლ  (ტულლა) − ნახნავი 
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ტ¾ 

 

ტ¾აკა  (ტლაკა) − ტყე 

ტ¾ალ ი  (ტლალახი) „ქვიანში“ − სათიბი 

ტ¾ალილა სიდოლდოჲ (ტლალილა 

სიდოლდოი) „ქვის ღარის ახლოს“ − წყარო 

ტ¾ატ¾ალა შედღა (ტლატლალა შედღა) − 

საძოვარი 

ტ¾ატ¾ა ი ის (ტლატლახიის) − სათიბი 

ტ¾ატ¾ ი  (ტლატლახი) _ საძოვარი 

ტ¾ატ¾ო არა ი  (ტლატლოვარახი) − 

ადგილი 

ტ¾ა ა შედტ¾ა (ტლახა შედტლა) 

„ქალასავით კლდეზე“ − კლდე 

ტ¾ემღოტ¾ა (ტლემღოტლა) − ყანა 

ტ¾ემღო  (ტლემღო) − ადგილი 

ტ¾იბეჲ ღა (ტლიბეიაღა) „სათივის 

მახლობლად“ − ადგილი 

ტ¾ოდოჲწოს ჰინო (ტლოდოიწოს ჰინო) 

−ზევითა გზა (მთისას წასვლა 

საქართველოში) 

ტ¾ოდოლა ქ ტტ¾ა (ტლოდოლა ქატტლა) 

„ფერდობის ზემოთ“ − საძოვარი 

ტ¾ოდო ქალაღა (ტლოდო ქალაღა) „ღობის 

ზემოთ“ − ადგილი  

ტ¾ოღოტ¾აღალა  (ტლოღოტლაღალა) − ტყე 

 

უ 

 

უმილა კატტ¾ა (უმილა კატტლა) „უმის 

ფერდობზე“ − საძოვარი 

უმილა  (უმილა) „უმისთან“ − საძოვარი 

ურუსა ლა  (ურუსავლა) „რუსთან“ − 

სათიბი 

ურუსა ქო  (ურუსავქო) „რუსის 

გოგოსთან“ − სათიბი 

უსბალლა ქუ ატ¾ა (უსბალლა ქუვატლა) 

„ოსმანის ხევში“ − საძოვარი 

უსულალლი დ  (უსულალლიდა) 

„უსულაანთაკენ“ − ნახნავი, სათიბი 

უსუფლა იტ¾ა (უსუფლა ჰლიტლა) 

„უსუფის წყაროზე“ − წყარო 

უსუფლა დ  ქუსუ  (უსუფლადა ქუსუ) 

„უსუფაანთაკენ ღარტაფში“ − სათიბი  

 

ფ  

 

ფალუჰან აჰოჰ ცო (ფალუჰან აჰოჰაცო) 

„ჯამბაზის მონათიბი“ − სათიბი 

ფ ლ  ქუსუ  (ფავლა ქუსუ) − სათიბი 

ფიკო არა ი  (ფიკოვარახი)  

ფიქატ¾ა (ფიქატლა) − ხუტორი 

ფიკო არა ი  (ფიკოვარახი) − ადგილი 

ფილარამლიტ¾ა (ფილარამლიტლა) 

„სამხერხაოს ახლოს“ − ადგილი 

ფიმატ¾ა (ფიმატლა) − სათიბი 

ფიფენა  (ფიფენა) „წიფელთან“ − ტყე, მთა 

ფიფეტ¾ა (ფიფეტლა) „წიფელზე“ − 

ხუტორი, ყანა, სათიბი 

ფუდ ი  (ფუდახი) „ბუმბულში“ − სათიბი 

ფუხილა ი  (ფუხილახი) − სათიბი 
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ქ 

 

ქარაუზექ (ქარაუზექი) − ტლიადალელთა 

სოფელი ბარად, ბაბაიურთის რაიონში 

ქარიმლა შ ნ დოჲ (ქარიმლა შუნადოი) 

„ქარიმის საფლავთან“ − ფერმა 

ქაჩალაჲ (ქაჩალაი) −  ბეჟიტელების 

სოფელი ბარად, ბაბაიურთის რაიონშ 

ქაჩატ¾ა (ქაჩატლა) „ძუკნაზე“ − საძოვარი 

ქაცცა ჰი ოტ¾ა (ქაცცა ჰიხოტლა) − სათიბი 

ქ ტი  (ქატი) „ფერდობთან“ − ტყე, 

უღელტეხილი 

ქ ტტ¾ა (ქატტლა) „ფერდობზე“ − საძოვარი 

ქ ტღა (ქატღა) „ფერდობთან“ − საძოვარი 

ქ ტ ჰი ოტ¾ა (ქათ ჰიხოტლა) − სათიბი 

ქ ჩეტ¾ა (ქაჩეტლა) − მთა, საძოვარი 

ქერჩი  (ქერჩი) − ხუტორი 

ქეშტო  (ქეშტო) − ადგილი 

ქიბბ ი  (ქიბბახი) − საძოვარი 

ქითოტ¾ა (ქითოტლა) − ნახნავი, სათიბი 

ქიტო  (ქიტო) − ხუტორი 

ქიტქუ ა ას [ ი] (ქიტქუვაას ჰლი) „ხევის 

წყალი“ − წყარო 

 ქიტქუ ო (ქიტქუვო) − წყარო, ხეობა 

ქონოლებ (ქონოლებ) − ადგილი 

ქოჩი  (ქოჩი) − საძოვარი 

ქუ ა დ ს (ქუვადას) „ხევიდან“ − ყანა, 

თივა 

ქუმრი  (ქუმრი) − სათიბი 

ქურაღა (ქურაღა) ადგილი 

ქუსს  (ქუსსა) „ღარტაფში“ − სათიბი 

ქუსუ დ  (ქუსულდა) „ღარტაფისკენ“ − 

ნახნავი, სათიბი 

ქ ჩ  (ქუჩუვა) − ადგილი 

 

 

 

ღ 

 

ღაზილა  (ღაზილა) „ღაზისთან“ − სათიბი 

ღაცარა ი  (ღაცარახი) − ყანა, სათიბი 

ღაცა ი  (ღაცახი) „მოცხართან“ − სათიბი 

ღემდოჲლა  (ღემდოილათლი) „სამარის 

ქვის ახლოს“ − საძოვარი 

ღემილ'შო ხე (ღემითლშო ეხე) − 

ღემითლის მდინარე  

ღერბელიჲა  (ღერბელიია) „ღერბელთან“ − 

ადგილი 

ღოდოტ¾ა (ღოდოტლა) − ხუტორი, სათიბი 

ღო  (ღო) − ხუტორი 

ღუნიბ (ღუნიბი) − სათიბი 

 

ყ 

 

ყაფა ი  (ყაფახი) − საძოვარი 

ყაწატ¾ალა  (ყაწატლალა) − საძოვარი 

ყ ქი  (ყაქითლი) − საძოვარი 

ყებელდა წა  (ყებელდა წა) „ყებელდას 

მდელოში“ − ყანა 

ყებელა  (ყებელა) − ნახნავი 

ყელაყა (ყელაყა) − ფერმა 

ყელწო (ყელწო) − სათიბი 

ყეტ¾ა (ყეტლა) „ფლატეზე“ − ყანა, სათიბი 
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ყეტ¾ას მ ჩე (ყეტლას მაჩე) „ფლატეს ახლოს 

ადგილი“ − ყანა 

ყეჭ (ყეჭ) − სათიბი 

ყილმალი  (ყილმალი) „სამხრეთში“ − 

ფერმა, სათიბი 

ყიცა იტ¾ა (ყიცათლიტლა)  „ჭაობიან 

წყალზე“ − სათიბი 

ყეტ¾ა (ყეტლა) „ჭაობზე“ − ყანა, სათიბი 

ყო ალა ხელლა  (ყოვალა ხელლა) 

„ბავშვის სიმაღლეში“ − ფერმა, საძოვარი 

ყორა ბუ აღოლ ცო (ყორა ბუვაღოლაცო) 

„ბავშვთა დანაღუპი (ადგილი)“ − ადგილი 

 ყორა ბ ა ცალა იტ¾ა (ყორა ბახაცალა 

ჰლიტლა) „ბავშვების ჩაუსახველ წყალზე“ 

− წყარო, სათიბი 

ყურბალლა ქალაღა (ყურბალლა ქალაღა) 

„ყურბანის ღობის ახლოს“ − ნახნავი 

ყურბან ეჲაზ ცო (ყურბან ეიაზაცო) 

„ყურბანის დანალევი (დანახრჩობი)“ − 

ადგილი 

ყუთრი  (ყუთრი) − ყანა, საძოვარი 

 

შ 

 

შაგარალა და (შაგარალადა) „შაგარაანთან“ 

− ყანა 

შაგარელა ყიცატ¾ა (შაგარელა ყიცატლა) 

„შაგარის ჭაობზე“ − ყანა 

შაგლი  (შაგლი) „ქვაბში“ − საძოვარი 

შადარა ი  (შადარა ი) − ადგილი 

შადა  (შადა) „ნეკერჩხალთან“ − ფერმა, 

სათიბი 

შალაღა (შალაღა) − ყანა, ხუტორი 

შამშა  (შამშათლი) − საძოვარი, ფერმა 

შამშა  ტ¾ოდდ  (შამშათლი ტლოდდა) 

„შამშათლზე ზედ“ − საძოვარი 

შაჲტალლ ი  (შაიტალლახი) „ეშმაკებში“ 

− სათიბი 

შაჲხილა შ ნ ტ¾  (შაიხილა შუნატლა) 

„შეიხის საფლავზე“ − ადგილი 

შარიფქოჲ (შარიფქოი) − მთა, საძოვარი 

შარიხილალლი დ  (შარიხილალლიდა) 

„შარიხილაანთაკენ“ − ყანა, სათიბი 

შ თ  (შახათო) − ადგილი, კლდე 

შებელა  (შებელა) − ყანა 

შედ ა ცო (შედ ათლაცო) „კლდე 

განახვრეტთან“ − ადგილი 

შედდ ტ¾ა (შედდატლა) „კლდეებზე“ − 

კლდე 

შედილა მოკდოჲს (შედილა მოკდოის) 

„კლდის გობის მახლობლად“ − სათიბი 

შედი  (შედითლი) „კლდეზე“ − საძოვარი 

შეჲხ ლილა  (შეიხალილა) „შეიხალისთან“ 

− სათიბი 

შერთა  (შერთა) − საძოვარი 

შიდა ლა  (შიდალათლი) − საძოვარი 

შუგუჟახა (შუგუჟახა) − სათიბი 

შ გ ლ  ჰიდ (შუგოლა ჰიდ) „ცხენის 

გზაზე“ − სათიბი 

შ ნ ტ¾  (შუნატლა) „სასაფლაოზე“ − ყანა, 

სათიბი 

 

ჩ 

 

ჩაბაკლა ბი ტ¾ა (ჩაბაკლა ბახტლა) − 

საძოვარი 
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ჩადილ'ელას მაჲდან (ჩადითლელას 

მაიდან) „ჩადითლეს მინდორი“ − სათიბი 

ჩაჲა ა (ჩაიათლა) − ხუტორი, ყანა, სათიბი 

ჩემუხალა ხ ხდ ჲ (ჩემუხალა ხოხდოი) 

„შოთხვის ხის მახლობლად“ − ყანა, სათიბი 

ჩემუხბარა ი  (ჩემუხბარახი) 

„შოთხვიანებში“ − ადგილი 

ჩენი ალლი  (ჩენიხალლი) − ყანა 

ჩუხრიტ¾ა (ჩუხრიტლა) „ნაკადზე“ − 

ჩანჩქერი 

ჩ ხრ ტ¾  (ჩუხრატლა) − სათიბი, 

საძოვარი 

 

ც 

 

ცათილატ¾ა (ცათილატლა) − საძოვარი 

ცანმ  (ცანმუხო) „თხის შენაჭამთან“ − 

ადგილი 

 ციზო ალა ჰიდ (ციზოვაას ჰიდი) 

„ცეზების გზასთან“ − სათიბი 

ცინიჲაღა (ცინიიაღა) − სათიბი 

ციჲალა მოჰო  (ციიალა მოჰო) „მარილიან 

სამკურნალო წყალში“ − სათიბი 

 ციჲა  (ციია) − ადგილი 

ციკსიჲალ' (ციკსიიათლი) − საძოვარი 

ციცრა ი  (ციცრახი) − ხეობა, ტყე 

ცორა იტ¾ა (ცორა ჰლიტლა) − საძოვარი 

ც არა  (ცოვარა) − სათიბი 

ც ა  (ცოვა) ყანა, სათიბი, საძოვარი 

ცუჰილა  (ცუჰილა) − სათიბი 

 

წ  

 

წაბბა  (წაბბა) − ყანა 

წაბი  (წაბითლი) − ტყე 

წათილა ას მ ჩე (წათილაას მაჩე) − ყანა 

წა  (წათლი) − საძოვარი 

წაჲწომა  (წაიწომათლი) − ადგილი 

წარა  ყე  (წარათლი ყეთლი) − საძოვარი    

წაქალატ¾ა (წაქალატლა) − ყანა, სათიბი 

წ  (წა) „მდელოში“ − ყანა 

წ ას მ ჩე (წაას მაჩე) „მდელო ადგილი“ − 

ნახნავი 

წექოტ¾ა (წექოტლა) − სათიბი 

წოდოლა იტ¾ა (წოდოლა ჰლიტლა) „შავ 

წყალზე“ − წყარო 

წოდოლა ტ¾ადოჲ (წოდოლა ოტლადოი) 

„შავი ასკილის ახლოს“ − ყანა 

წოდოლა ქ ტდ ჲ (წოდოლა ქატდოი) 

„შავი მწვერვალის ახლოს“ − საძოვარი 

წოდოლა შედღა (წოდოლა შედღა) − მთა, 

საძოვარი 

წოდორელა  (წოდორელა) − ყანა, სათიბი 

წო ჲეკელ ცო (წო იეკელაცო) „ცეცცხლის 

დასანთები“ − სათიბი, საძოვარი 

წოჰორ ქურა  (წოჰორ ქურა) „ქურდიან 

ხევში“ − ადგილი 

წუდა მისო  (წუდა მისო) „წითელ ლამშო“ 

− ყანა, სათიბი 

 

ჭ 

 

ჭენქელლას (ჭენქელლას) „ჭენქელათა“ − 

სათიბი 

ჭექატ¾ა (ჭექატლა) − ყანა, მთა 

ჭექო  (ჭექო) − ხუტორი 
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ჭოტილა  (ჭოტილა)  „ლობიოსთან“ − 

საძოარი 

ჭ მ რტოტ¾ა (ჭომორტოტლა) − მთა 

 

ხ 

 

ხალატ¾ა (ხალატლა) „ეკალზე“ − ადგილი 

ხალილლა მატა  (ხალილლა მატათლი) 

„ხალილაანთ (მხრიდან) შვერილზე“ − 

სათიბი 

ხარამბატ¾ა (ხარამბატლა) − სათიბი 

ხაჭჭა  (ხაჭჭათლი) − ფერმა 

ხებეტ¾ა (ხებეტლა) − ყანა 

ხელატ¾ელლა  (ხელატლელლა) − 

საძოვარი 

ხელლა  (ხელლა) „სწორზე“ − ტყე 

ხერესმა  (ხერესმა) − სათიბი 

ხეცო  (ხეცო) − სათიბი 

ხილ'ა  (ხითლათლი) „შარვალზე“ − 

ხუტორი, სათიბი 

ხინოდ (ხინოდ) − ფერმა, საძოვარი 

ხირიჲაბლიტ¾ა (ხირიიაბლიტლა) 

„ძვირფასზე“ − სათიბი, საძოვარი 

ხიქუ ატ¾ა (ხიქუვატლა) − ხეობა 

ხოლო ი  (ხოლოხი) − ადგილი 

ხოჲლა იტ¾ა (ხოილა ჰლიტლა) „ცხვრის 

წყალზე“ − წყარო 

ხოჲლქო მ ჩე (ხოილქო მაჩე) „ცხვრის ქვეშ 

ადგილი“ − ყანა 

ხო ა თიტ¾ა (ხოვა თიტლა) − ყანა, სათიბი 

ხოღა (ხოღა) − სათიბი 

ხ კბ რ  (ხოკბარა) − ფერმა 

ხ ტ ხ ლა  (ხოტოხალა) − წყარო 

 

 

 

აჭა  (ხაჭათლი) − საძოვარი 

აჭოტ¾ა (ხაჭოტლა) − ხევი 

ეჭე  (ხეჭე) − სათიბი 

ეჭე  ქუ ატ¾ა (ხეჭე ქუვატლა) − ხეჭეს 

ხევში 

ოდო  (ხოდო) − სათიბი 

ო დ ქო  (ხოხდაქოთლი) „მარცხენა 

მხარეს“ − ყანა, სათიბი 

ო ო ა ქუ ა  (ხოხოვა ქუვა) „დამშრალ 

ხეობაში“ − სათიბი 

უსრიტ¾ა (ხუსრიტლა) − ყანა, სათიბი 

უსსა ქალა  (ხუსსა ქალა) „ვიწრო 

ღობესთან“ − ადგილი 

უფრი  (ხუფრი) − საძოვარი 

 

ჰ 

 

ჰაბო ღა (ჰაბოვაღა) „წისქვილის ახლოს“ − 

მთა, საძოვარი 

ჰაბო ჰელბა  (ჰაბო ჰელბა) − სათიბი 

ჰაბოდოჲ (ჰაბოდოი) „წისქვილის 

მახლობლად“ − ყანა 

ჰაბოლა ქუსუ  (ჰაბოლა ქუსუ) „წისქვილის 

ღარტაფში“ − სათიბი 

ჰადა ლა  (ჰადალათლი) − საძოვარი 

ჰად ი  (ჰადახი) − სათიბი 

ჰამალა  (ჰამალა) „ჰამასთან“ − ყანა 

ჰანი ი  (ჰანიხი) − ყანა 

ჰანოღა (ჰანოღა) − უბანი, ყანა 
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ჰასანლა ლა დ  (ჰასანლავლადა) „ჰასანის 

ვაჟიშვილთან“ − ყანა 

ჰასანქო  (ჰასანქო) „ჰასანის 

ქალიშვილთან“ − სათიბი 

ჰატ¾ალა  (ჰატლალა) − ადგილი 

ჰაფი ი  (ჰაფიხი) − სათიბი 

ჰ ლდიჲო მიზო ჰ ჩ  (ჰალდიიო მიზო 

ჰათლაჩო) „თეთრი თიხის მქონე“ − 

ადგილი 

ჰ ლიმალა  (ჰალიმალა) − ყანა 

ჰ ჲბულლაჰ ეჲაქ ცო (ჰაიბულლა ეიაქაცო) 

„ჰაიბულას გადანავარდნი“ − ადგილი 

ჰელ'ად (ჰეთლადი) „საჩეჩელთან“ − 

ხუტორი 

ჰელ'აქურო (ჰეთლაქურო) „ჰეთლას ხევი“ − 

ხუტორი 

ჰერა ო  (ჰერახოთლი) − ხუტორი, ყანა, 

სათიბი 

ჰინად (ჰინად) − ადგილი 

ჰისო  (ჰისოვა) − საძოვარი 

ჰი ოტ¾ა (ჰიხოტლა) − ადგილი 

ჰოწოლტ¾ა (ჰოწოლტლა) − ყანა, სათიბი 

ჰუკუ ატ¾ა (ჰუკუვატლა) „ხიფხოლებზე“ − 

ყანა  

ჰუწილ' (ჰუწითლი) „ჭიანჭველას ქვეშ“ − 

საძოვარი 

 

 

 

აბდულლაშ ყ მ რეკელ ცო (აბდულლაშ 

ყამ რეკელაცო) „აბდულას თავდანაწვევი“ − 

ადგილი 
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2. ანთროპონიმები 

 

დაღესტნის მაღალმთიანეთში გავრცელებული ბეჟიტური ენა და ამ ენაზე მეტყველი 

ხალხი თითქოსდა საუკუნეობით მოწყვეტილი უნდა ყოფილიყო გარესამყაროს და, ამდენად, 

გარეენობრივ გავლენებსაც. ბეჟიტური ონომასტიკის შესწავლა გვარწმუნებს, რომ 

ბეჟიტელებს თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე საკმაოდ მჭიდრო კავშირ-

ურთიერთობები ჰქონიათ როგორც უშუალოდ მოსაზღვრე მეზობელ ხალხებთან, ისე 

ტერიტორიულად დაშორებულ სხვა ეთნოსებთანაც. მეორე შემთხვევაში იგულისხმება 

მეზობელი ხალხებით გაშუამავლებული ურთიერთობანი. ამ კონტაქტების გამოძახილი ჩანს 

ანთროპონიმებში, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც ქრონოლოგიის, ისე 

წარმომავლობის თვალსაზრისითაც. 

ბეჟიტურ ანთროპონიმიაში, სტრუქტურულ-სემანტიკური თვალსაზრისით, 

გამოიყოფა პირის სახელთა სამი ძირითადი ჯგუფი: 1) პირის სახელები; 2) მეტსახელები; 3) 

თოხუმთა სახელწოდებანი.   

რაც შეეხება წარმომავლობას, ბეჟიტური ანთროპონიმია საკმაოდ მდიდარია და მასში 

შეიძლება გაირჩეს ხუთი ძირითადი ჯგუფი:  

1) ადამიანის საკუთრივ ბეჟიტური სახელები, რომელთა რიცხვიც ნაკლებია და 

მეტწილად ძველისძველ წარმოებას მიეკუთვნება;  

2) საკუთრივ ხუნძური ან ხუნძურად გაფორმებული პირთა სახელები, რომლებიც 

მეტწილად ძველ ფენას მიეკუთვნება; 

3) აღმოსავლური (არაბული, თურქული, სპარსული, ირანული) საკუთარი სახელები, 

რომელთა ფართოდ გავრცელება დაკავშირებულია დაღესტანში ისლამური აღმსარებლობის 

ექსპანსიასთან, რამაც საკუთარი ეთნონიმების შევიწროება და არაიშვიათად მათი გაქრობაც 

კი გამოიწვია.  

4) ქართული საკუთარი სახელები, რომელთა ხვედრითი წილი შედარებით ნაკლებია;  

5) რუსული და ევროპული წარმომავლობის პირთა  სახელები, რომლებიც ბოლო 

დროს რუსული ენის ძლიერი ზეგავლენის პირობებში უხვად ვრცელდება  [ჩიქობავა, 

ცერცვაძე 1962 : 136-138; ხალილოვი 2015 : 619-622]. 

წარმომავლობის მიხედვით, პირის სახელები შეიძლება შემდეგნაირად დაჯგუფდეს: 

ა) ადამიანის საკუთრივ ბეჟიტური სახელები, რომელთა რიცხვიც მცირეა და ძველისძველ 

ფენას მიეკუთვნება: გამო (შდრ. გამმო „გამხდარი“), წაფა (შდრ. წაფო „მათხოვარი“, 
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„მაწანწალა“), ბილდო, შოხტე, ჰლოჰე ( ო ე), ალუკა ზედმიწ. „მარიამსაკმელა“ (შდრ. დიდ. 

ალუკა „წითელი“, „მწითური“), ღაზყე (შდრ. ღაზა „სწრაფვა“ + -ყე), სომო, ღერბელი (შდრ. 

ქრთ. ღურბელი?), ნაყი (ზედმიწ. „მწარია“), ჰლოჰო ( ო ო) და მისთ.  

ბ) საკუთრივ ხუნძური ან ხუნძურის გზით შეთვისებული ანთროპონიმები 

შედარებით მცირეა: მამაკაცის სახელები: ყებედ // ყებედა  (ზედმიწ. "მჭედელა"), ადალა , 

ლაჩენილა  (ზედმიწ. "შევარდენა"), ახალლა , ბეცცა  (ზედმიწ. „ბრუციანი“), ადალა 

(ზედმიწ. “სულელი“, „აბდალი“), გენულაჲსა,  ქანწა (ზედმიწ. “შუქია“) ...; ქალის სახელები: 

კი ილა , ნუცალაჲ, მესედო (ბეჟ.), მისიდუ (ჰუნზ.) (ზედმიწ. "ოქრუა")...; დასტურდება 

ისეთი სახელებიც, რომლებიც ხუნძურში ამჟამად აღარ შეინიშნება [ისაყოვი 1996 : 88]: ქანწა 

(ზედმიწ. "შუქია"), გენულაჲსა და სხვ.  

ყურადღებას იქცევენ ხუნძურად გაფორმებული კომპოზიტური აგებულების პირთა 

სახელები, მაგ.: მუ ამადკუდა  (ზედმიწ. მუჰამედ + დიდი), მუ ამად აჭა  (ზედმიწ. 

მუჰამედ + მრისხანე), მუ ამადტინა  (ზედმიწ. მუჰამედ + მოვლენილი) და მისთ. 

გ) არაბული ანთროპონიმები, რომლებიც შედარებით გვიანდელია და 

დაკავშირებულია დაღესტნის მთიანეთში ისლამის ფართოდ გავრცელებასთან: ლი, ღაზი, 

ჟამალ, ყურბან, ყადირ, მურად, მუხთარ, დავუდ, შარიფ, შამილ4 (< ებრ. სამოელ), ისმაილ, 

ქამილ (მამაკაცის სახელები); ფატიმათ, მალიქათ, ლე ლა, ზაჰიდათ (ქალის სახელები)...; 

არაბულ ანთროპონიმიაში, როგორც ცნობილია, გვხვდება ბიბლიურ პერსონაჟთა და 

პირთა ებრაული სახელები, რომლებმაც თავისებური ტრანსლიტერაციით ყურანში ჰპოვეს 

ასახვა და შემდეგ, ისლამის გავრცელებასთან ერთად, ფართოდ გაიკაფეს გზა მთელ 

მსოფლიოში, მათ შორის - დაღესტანშიც [არდოტელი 2013 : 27-28; ხალილოვი 2015 : 620]. 

ამგვარ სახელთა რიცხვს მიეკუთვნება: ისა (< იესო), ილიას (< ელია), ისაყ (< ისააკ), ჲაყუფ(< 

იაკობ), ჟაბრაჲლ (< გაბრიელ), სულეჲმან (< სოლომონ), ა ა (< ევა) და მისთ.  

დ) მამაკაცის თურქული სახელები, რომელთა შეთვისება უნდა მომხდარიყო როგორც 

უშუალოდ აზერბაიჯანული ენიდან, ისე ქართულის ან ხუნძურის გზითაც. მამაკაცის 

სახელები: ფაშა, თაჲმაზ, არსლან, აჰმედ-ხან, ჰამზათ-ბეგ, დანიელ-სულთან, არსლან-ბეგ, ...; 

ქალის სახელები: ფა ხან, ბიქა, ხალუმ, ზაჰრა-ბიქა და ა. შ.   

ე) ირანული წარმომავლობის საკუთარ სახელთა რიცხვი მცირეა. ეს სახელები  

უპირატესად ქართული და ხუნძური ენების მეშვეობით ჩანს შეთვისებული. მამაკაცის 

სახელები: ზალუმხან, ბულათ, მირზა, შა ბან, მალლა; ქალის სახელები: ფარი, ა ნა, 

ფირდაუს და მისთ. 

                                                           
4
 დაღესტნისა და ჩეჩნეთის იმამი - შამილი დოკუმენტებს ხელს შემდეგნაირად აწერდა: შამუილ (< ძვ. 

ებრ. შემოელ). 
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ვ) შედარებით ნაკლებად გვხვდება ქართული საკუთარი სახელები, რომლებიც 

ფართოდ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული ისლამის საყოველთაო გავრცელებამდე. 

ქართული სახელები შესულია ძირითადად ზეპირი გზით და ამიტომაც გვხვდება 

ნაირგვარობა მათ დაწერილობაში. მამაკაცის სახელები: ჰერეკლი, ილიტა , ილიას, გელანი, 

გი ა, წულუკი, არსენ, ახალლა,  მათე...; ქალის სახელები: თამარო , ელენი, რუსუდან, ლალი, 

ლიანა და სხვ.  

ზ) XX ს.-ში, ინდური ფილმების გავლენით, შეთვისებულ იქნა ინდური 

ანთროპონიმები: რაჯუ, სურაჯ // სურაჩ, ზუჰრა, გიტა, ზიტა...;  

თ) XX ს.-დან რუსული ენის ძლიერი ექსპანსიის პირობებში უხვად ვრცელდება 

რუსული და ევროპული წარმომავლობის პირთა  სახელებიც [ხალილოვი 2015 : 619-622]. 

რუსულიდან ან რუსული და ქართული ენების გზით შემოსულ პირთა სახელების 

ტრანსლიტერაცია, ფონოლოგიურ სისტემათა ადეკვატურობის გამოისობით, მეტ-ნაკლებად 

ზუსტად აისახება ბეჟიტურ ენაში. თვალშისაცემია ის განსხვავება, რაც ხანდაზმულებსა და 

ახალ თაობას შორის მჟღავნდება რქმევის სახელებთან დაკავშირებით. უფროსი თაობა 

ტრადიციული მუსულმანური სახელების გამოყენებას ემხრობა, ხოლო ახალგაზრდა 

მშობლები თავის შვილებს რუსულ ან ინტერნაციონალურ ევროპულ სახელებს არქმევენ 

[ხალილოვი 2015 : 621].    

არაიშვიათად გვხვდება კომპოზიტური წარმოების საკუთარი სახელები, რომლებიც 

ორი დამოუკიდებელი სახელის შეერთებით არის მიღებული, მაგ.: ჟავათ-ხან, ჟამალ-უდინ, 

აბდულ-მუსლიმ, მუსა-დიბირ, ჰაჯი-მურად, მუსა-შა ხ, მარი ამ-შამსი ათ და მრ. სხვ. 

ორკომპონენტიანი ანთროპონიმები ხშირად დამახასიათებელია თურქული 

წარმომავლობის საკუთარ სახელთა წყებისათვის, რომელთა მეორე ნაწილი ხშირად წოდების 

ან თანამდებობის (სულთანი, ხანი, ბეგი, შეიხი...) გამომხატველია: ღაი რ-ბეგ, ბათირ-ხან, 

მუსა-დიბირ და მისთ. 

ჩვენი შეხედულებით, ამგვარი კომპოზიტური სტრუქტურის პირის საკუთარი 

სახელები ერთ ცნებას აღნიშნავენ, მთლიან მონოლითურ ერთობას ქმნიან და ერთი მახვილის 

ქვეშ ექცევიან, ამიტომ უდეფისოდ უნდა იწერებოდნენ, მაგ.: ჰარუნბეგ, დელიმხან, ხანბიქა, 

აბდულმაჟიდ და ა. შ. 

ბოლო დროს თავი იჩინა რთული აგებულების   მრავალმარცვლიან სახელთა 

გამარტივების ტენდენციამ, როდესაც პირის სახელები  იკუმშებიან ან იკვეცებიან და 

კნინობით-მოფერებით ელფერს იღებენ, მაგ.: აბუბაქარ > აბაქარ, აბულმუსლიმ > აბუსი, 

რამაზან > რამა, უზლიფათ > უზი, ზარიფათ > ზარი, ხადიჟათ > ხადი და ა. შ. 
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ბეჟიტურ ანტროპონიმიაში ხელშესახებია მეტსახელის (თიკუნის) პროდუქტიულობა, 

რომელიც მამაკაცთა მეტად ინდივიდუალურ არაოფიციალურ სახელს წარმოადგენს. იგი 

მამაკაცებს ახასიათებს რაიმე ნიშან-თვისების, ხასიათის, გარეგნული იერ-სახის ან ჩადენილი 

საქციელის მიხედვით, მაგ.: ჭეჭერა (შდრ. ჭეჭერო „გალეული“, „გამხდარი“), ბი ო ან 

ზედმიწ. „მონადირე“, ლამადურ ზედმიწ. „სტაფილო“, რ დ  ზედმიწ. ზარბაზანა, ბაწო 

ზედმიწ. მგელა და სხვ. 

გარდა ამისა, დასტურდება არქაული ბეჟიტური მეტსახელები - პატრიარქონიმები5, 

რომლებიც ოჯახის უფროსს ერქმეოდა, ხოლო ამ უკანასკნელს დაერთვოდა სპეციალური 

სუფიქსები ოჯახის დანარჩენ წევრთა აღსანიშნავად. სახელდობრ, ოჯახის უფროსი ბაწო 

„მგელა“: ბაწო-ლა 6
 „მგელათა (ვაჟი)“, ბაწო-ქო „მგელათა (ქალიშვილი)“, ბაწო-ლაჲ 

„მგელათა (ცოლი)“ და ა. შ. 

საყურადღებოა ისიც, რომ არაიშვიათად ამგვარი სახელები, როგორც წესი, 

საფუძვლად ედებოდა ჩამომავლობის (მამიშვილობის) ან გვარის ჩამოყალიბებას. 

თანამედროვე გვარები მეტწილად სწორედ ამგვარი სახელებისაგან სათანადო სუფიქსის 

დართვით არის წარმოქმნილი, მაგ.: აბდალ „აბდალი“ - აბდალოვ, ბილდო „ბილდო“ - 

ბილდოევ, ადაკო „ადაკო“ - ადაკოევ და მრ. სხვ. 

თოხუმი არის სისხლისმიერი ნათესაობით დაკავშირებულ ადამიანთა ერთობა, 

რომელიც იყოფა დამატებით ქვეჯგუფებად. გვარის ანალოგიურად,  ცალკეული მოზრდილი 

მამიშვილობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ თოხუმად. 

თოხუმთა სახელწოდებანი ჩვეულებრივ  იწარმოება სათანადო მეტსახელისაგან, 

უფრო ნაკლებად საკუთარი სახელისაგან და იშვიათად სხვა სახელებისაგანაც. კერძოდ, ერთი 

რიგის თოხუმთა სახელები იწარმოება საკუთრივ ბეჟიტური წესით, როდესაც სახელი 

წარმოდგენილია მრავლობითი რიცხვის ნათესაობითი ბრუნვის ფორმით ან - ა, -სა 

სუფიქსებით, მაგ.: ჟარბა ლლა-ს „ჟაბრაილათ (ჯიში)“, აბდუზარაყლა-ს „აბდუზარაყლათ 

(ჩამომავლობა)“, თო ა ტ ა-სა „თოვაიტლასათ (მოდგმა)“, პასკო- ა „პასკოვანი“ და მრ.სხვ. 

გარდა ამ წესისა, გამოიყენება ხუნძური ეთნონიმების წარმოების მოდელი, როდესაც 

ჯიშ-ჩამომავლობის გამომხატველი სახელი დგას ნანათესაობითარ მრავლობით რიცხვში, 

მაგ.: ილას-ილ-ალ ზედმიწ. „ილასისნი“ (შდრ. ქართ. სანადიროდ წამოვიდნენ ამირან და 

ძმანი მ-ის-ნი), რაჟაბ-ილ-ალ (საკ. სახ.) ზედმიწ. „რაჟაბისნი“ კოლ'ე-ლ-ალ (მეტსახელისაგან 

„კოლ'ე“ ) „კოთლელისნი“ და სხვ. 

                                                           
5
 იხ. მიქაილოვი 1976 : 306. 

6
 ეს სუფიქსი რთული აგებულებისა ჩანს: -ლა + , ჲ. პირველი კომპონენტი ძირითადი ფუნქციის 

მატარებელია, ხოლო მეორე კი - კლასის ექსპონენტი. 
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ამრიგად, ზემოწარმოდგენილი მიმოხილვა გვიჩვენებს, რომ ბეჟიტურ 

ანტროპონომიაში პირთა სახელები, მეტსახელები და თოხუმთა სახელწოდებანი 

ერთმანეთთან კანონზომიერად არიან დაკავშირებული. პროდუქტიულად გამოიყენება 

ბეჟიტური საწარმოებელი საშუალებანი,  თუმცა ანთროპონიმები არც ხუნძური წესით 

წარმოების მოდელებს არიან მოკლებული. 

ა) მამაკაცის სახელები 

 

 

ა 

 

აბაქარ                    აბაქარი 

აბდულა                აბდულა 

აბდულატიფ        აბდულატიფი 

აბდულ ზიზ        აბდულაზიზი 

აბდულბასირ       აბდულბასირი 

აბდულჰამიდ      აბდულჰამიდი     

აბდულჟალილ    აბდულჟალილი    

აბდულქარიმ       აბდულქარიმი 

აბდულყადირ      აბდულყადირი 

აბდულმაჟიდ       აბდულმაჟიდი 

აბდულმანაფ        აბდულმანაფი 

აბდულმუსლიმ    აბდულმუსლიმი 

აბდულნასირ        აბდულნასირი 

აბდულფათაჰ       აბდულფათაჰი 

აბდულჟალილ     აბდულჟალილი 

აბდურაჰმან          აბდურაჰმანი  

აბდურაშიდ          აბდურაშიდი   

აბდუსალამ           აბდუსალამი 

აბდუხალიყ          აბდუხალიყი 

აბუდა                    აბუდა 

აბუმუსლიმ          აბუმუსლიმი 

აბუსუფიჲან         აბუსუფიანი 

აბუტალიმ            აბუტალიმი 

აბუჲაზიდ            აბუიაზიდი 

ადამ                      ადამი  

ადელ                    ადელი  

აჲდემირ              აიდემირი   

აჲუბ                     აიუბი  

 

ალექსანდერ       ალექსანდერი 

ალხაზ                 ალხაზი 

ალბერტ              ალბერტი 

ალბური              ალბური 

ალფრედ             ალფრედი 

ამანულა             ამანულა 

ამილა              ამილავი 

ამირხან               ამირხანი 

ამრულა               ამრულა 

ან არ                   ანვარი  

ან არბეგ             ანვარბეგი 

ანდრეჲ                ანდრეი 

ართემ                  ართემი 

არსენ                    არსენი 

არსლან                არსლანი 

ართურ                ართური 

ასადულლაჰ       ასადულლაჰი 

ასილდარ            ასილდარი 

ასიჲალა             ასიალავი 

ასლან                   ასლანი 
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ასლანბეგ             ასლანბეგი 

ასსალა               ასსალავი 

ას აბ                    ასჰაბი 

ას აბალი            ასჰაბალი 

აცალა                 აცალავი 

ახალლა               ახალლა 

ახალლა             ახალლა 

ახქუბექ               ახქუბექი 

ა მად                  აჰმადი 

ა მადულა          აჰმადულა 

 

 

 

ბ შ                      აბაში 

ლი                        ალი 

ლიბეგ                  ალიბეგი 

ლისქანთი           ალისქანთი 

ლიხან                  ალიხანი 

ლი ასჰაბ             ალიასჰაბი 

რიფ                       არიფი 

 

ბ 

 

ბადა ი                   ბადავი 

ბადრუდინ             ბადრუდინი 

ბაზა                         ბაზა 

ბათირ                     ბათირი 

ბათირხან                ბათირხანი 

ბალახუმა                ბალახუმა 

ბაჲსუნგურ             ბაისუნგური 

ბასირ                        ბასირი 

ბაშირ                        ბაშირ ი 

ბაჰაუდინ                  ბაჰაუდინი 

ბექთამირ                   ბექთამირი 

ბეცა                           ბეცავი 

ბილალ                        ბილალი 

ბულათ                        ბულათი 

ბულაჩ                          ბულაჩი 

 

გ 

 

გარიბ                           გარიბი 

გეზი                            გეზი 

გელანი                        გელანი 

გერეჲ                           გერეი 

გერეჲხან                     გერეიხანი 

გითინგუნაშ                გითინგუნაში 

გუნაჩ                            გუნაჩი 

 

დ 

 

და უდ                         დავუდი 

დიბირ                           დიბირი 

დიბირმ ჰ მ დ             დიბირმაჰამადი 

დიბირჰ ჟი                    დიბირჰაჟი 

დიბირასულა              დიბირასულავი 

დინისლამ                      დინისლამი 

 

ე 

 

ედიქ                               ედიქი                 

ედუარდ                        ედუარდი 

ელდარ               ელდარი 

ელმურზა                      ელმურზა             

 

ზ 
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ზაგირ                          ზაგირი 

ზალუმხან                   ზალუმხანი 

 ზაჲბულა             ზაიბულა 

ზაჲდულა             ზაიდულა 

ზაჲმუ                          ზაიმუ 

ზაჲნუდინ             ზაინუდინი 

ზა ურ             ზავური 

ზა ურბეგ             ზავურბეგი 

ზაფირ                          ზაფირი 

ზაჰიდ    ზაჰიდი 

ზაჰირ                          ზაჰირი 

ზიჲაუდინ             ზიაუდინ 

ზიქრულა           ზიქრულა 

ზუბაჲრ           ზუბაირი 

ზულფუყარ            ზულფუყარი 

ზულყარნაჲ            ზულყარნაი 

 

თ 

 

თაჲმაზ                        თაიმაზი 

თაჲმასხან             თაიმასხანი 

თაჟუდინ             თაჟუდინი 

თელმან              თელმანი 

თიმურ              თიმური 

 

ი 

 

იბაჲდულა              იბაიდულა 

 იბარამაზან                 იბარამაზანი 

იბრაჰინ              იბრაჰინი  

იბრაჰინხალილ  იბრაჰინხალილი 

იდრის                  იდრისი 

იზადულა               იზადულა 

იზზათ               იზზათი 

იზრაჲლ               იზრაილი 

ილიჲას                ილიასი  

იმან                            იმანი 

იმან ლი                იმანალი 

იმანშაფი                 იმანშაფი 

იმჰოჰ ჟ რ                იმჰოჰაჟარი 

იმრან                             იმრანი 

ინათულა                ინათულა 

ისა                             ისა 

ისადიბირ                ისადიბირი 

ისაყ                             ისაყი 

ისაჰ ჟი            ისაჰაჟი 

ისლამ                         ისლამი 

ისლანბეგ            ისლანბეგი 

ისმაჲლ            ისმაილი 

ისრაფილ            ისრაფილი 

ისფილა              ისფილავი 

ისქანდერ             ისქანდერი 

 

ლ 

 

ლაბაზან             ლაბაზანი 

ლატიფ              ლატიფი 

ლოქემუსა              ლოქემუსა 

 

მ 

 

მალაჩე              მალაჩე 

მალიქ                          მალიქი 

მალლა             მალლა 

მალლამ ჰ მ დ მალლამაჰამადი 

მალლარიზა               მალლარიზა 
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მამადიბირ             მამადიბირი 

მანსურ             მანსური 

მაჟიდ                          მაჟიდი 

მარათ                          მარათი 

მარსელ             მარსელი 

მასთურა             მასთურა 

მასუდ                          მასუდი 

მაყსუდ         მაყსუდი 

მაჰდი                           მაჰდი 

მაჰდიმ ჰ მ დ            მაჰდიმაჰამადი 

მ ჰ მ დ            მაჰამადი 

მ ჰ მ დამინ            მაჰამადამინი 

მ ჰ მ დამირ             მაჰამადამირი 

მ ჰ მ დგეგულა მაჰამადგეგულა 

მ ჰ მ დგონტი მაჰამადგონტი 

მ ჰ მ დყანწა              მაჰამადყანწა 

მ ჰ მ დსადიყ    მაჰამადსადიყი 

მ ჰ მ დ აჟი             მაჰამადჰაჟი 

მიქაჲლ             მიქაილი 

მურად                          მურადი 

მურთუზ             მურთუზი 

მურშიდ             მურშიდი 

მუსა                          მუსა 

მუსადიბირ                 მუსადიბირი 

მუსაშაჲხ                     მუსაშაიხი 

მუსლიმ             მუსლიმი 

მუთა ლიმ             მუთაალიმი 

მუხთარ             მუხთარი 

მუ მინ             მუმინი 

 

ნ 

 

ნაიბხან  ნაიბხანი 

ნი მათულა             ნიმათულა 

ნურ ლი             ნურალი 

ნური                          ნური 

ნურმ ჰ მ დ             ნურმაჰამადი 

ნურულაჰ             ნურულაჰი 

ნურულგუდა             ნურულგუდა 

ნუცალხან             ნუცალხანი 

ნუხბექ             ნუხბე 

 

 

ჲ 

 

ჲაყუბ                           იაყუბი 

ჲაყუთ                     იაყუთი 

ჲუნუს                იუნუსი 

ჲუნუსმ ჰ მ დ  იუნუსმაჰამადი 

 

ჟ 

 

ჟაბრაჲლ               ჟაბრაილი 

ჟალალ                ჟალალი 

ჟალალუდინ                ჟალალუდინი 

ჟალილ                ჟალილი 

ჟამალ                              ჟამალი 

ჟამალაბდულნასირ    

ჟამალაბდულნასირი 

ჟამალუდდინ                 ჟამალუდდინი 

ჟა ათხან                        ჟავათხანი 

ჟა ფარ                       ჟაფარი 

 

რ 

 

რაზაყ                             რაზაყი 
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რათმირ                რათმირი 

რამაზან                რამაზანი 

რამიდ                             რამიდი 

რაჟაბ                             რაჟაბი 

რასილმ                           რასილმი 

რასულ                            რასული 

რა ილ                 რავილი 

რაშიდ                  რაშიდი  

რაშიდხან                 რაშიდხანი 

რაშიმ                             რაშიმი 

რაჯუ                             რაჯუ 

რიზ ან                 რიზვანი 

რობერთ                 რობერთი 

რუბენ                             რუბენი 

რუსთამ                რუსთამი 

რუსლან                რუსლანი 

რუსუდან                 რუსუდანი 

 

ს 

 

საადულა                 საადულა 

საბირ                               საბირი 

სადამ                               სადამი 

სადიყ                               სადიყი 

სადრუდინ                  სადრუდინი 

სალათგერეჲ                 სალათგერეი 

სალაჰბეგ                  სალაჰბეგი 

სალაჰუდინ                  სალაჰუდინი 

სალიმ                               სალიმი 

სალიჰ                                სალიჰი 

საჲდაფანდი                   საიდაფანდი 

საჲდბეგ                   საიდბეგი 

საჲფულაჰ                   საიფულაჰი 

საფიგულა                   საფიგულა 

საფირ                                საფირი 

სახრათ                   სახრათი 

სიბა ეჲ                   სიბავეი 

სირაჟუდინ                   სირაჟუდინი 

სიჰაბუდინ                   სიჰაბუდინი 

სუბილთან                   სუბილთანი 

სულთან                   სულთანი 

სულთანხან                   სულთანხანი 

სუმა                                სუმა 

სურაყათ                   სურაყათი 

სურაჩ                                სურაჩი 

სურაჯ                                სურაჯი 

სურხაჲ                   სურხაი 

სურხან                  სურხანი 

სუხრაბ                   სუხრაბი 

 

ტ 

 

ტაგირ                   ტაგირი 

ტალჰათ                 ტალჰათი 

ტალჰათჰაჟი                 ტალჰათჰაჟი 

ტინამ ჰ მ დ                 ტინამაჰამადი 

 

 

 

ალადიმირ                 ვალადიმირი 

ალი            ვალი  

არის                              ვარისი 

აქილ                             ვაქილი 

აჰიდ                    ვაჰიდი 

 

უ 
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ულუბიჲ                 ულუბი 

უმახან                  უმახანი 

უ აჲს                            უვაისი 

უსთარმ ჰ მ დ               უსთარმაჰამადი 

უსმან                              უსმანი 

უსუფ                               უსუფი 

 

 

 

ზაჲრ                 უზაირი 

მ ლდიბიჲა              უმალდიბია 

მ ლლ               უმალლავი 

მ რ                           უმარი 

მ რბილალ         უმარბილალი 

მ რყებედ              უმარყებედი 

მ რტუგ               უმარტუგახი 

 

ფ 

 

ფათაჰ                           ფათაჰი 

ფათხულა              ფათხულა 

ფაჲზულა              ფაიზულა 

ფაშა                           ფაშა 

ფახრუდინ              ფახრუდინი 

 

ქ 

 

ქამალ                           ქამალი 

ქამალდინ              ქამალდინი 

ქამალუდინ              ქამალუდინი 

ქამილ                           ქამილი 

ქამილბეგ              ქამილბეგი 

ქა სულაჲმან    ქავსულაიმანი 

ქარიმ                           ქარიმი 

ქარიმულლა              ქარიმულლა 

ქარიმულლაჰ              ქარიმულლაჰი 

ქა ბულა              ქაბულა 

ქემრან                           ქემრანი 

 

ღ 

 

ღაზი                           ღაზი 

ღაზიდიბირ              ღაზიდიბირი 

ღაზიმ ჰ მ დ              ღაზიმაჰამადი 

ღანბულათ              ღანბულათი 

ღაჲირბეგ              ღაირბეგი 

ღაფურ               ღაფური 

 

ყ 

 

ყადი                            ყადი 

ყადირ                            ყადირი 

ყასუმ                            ყასუმი 

ყასუმბექ                       ყასუმბექი 

ყებედ                            ყებედი 

ყებედმ ჰ მ დ     ყებედმაჰამადი 

ყურბან                ყურბანი 

ყურბან ლი                ყურბანალი 

ყურბანმ ჰ მ დ   ყურბანმაჰამადი 

 

შ 

 

შამილ                             შამილი 

შამილიმან                შამილიმანი 

შამირ                             შამირი 

შამსუდინ                შამსუდინი 

შამხალ                შამხალი 
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შაჲიხ                             შაიხი 

შაჲიხ ბ შ                შაიხაბაში 

შაჲიხმ ჰ მ დ                შაიხმაჰამადი 

შაჲიხტუგ                 შაიხტუგახი 

შაჲიხულისლამ   შაიხულისლამი 

შაპან                             შაპანი 

შარაფუდინ                შარაფუდინი 

შარიფ                             შარიფი 

შარიხ                             შარიხი 

შაჰბულათ                შაჰბულათი 

შაჰმირ                     შაჰმირი 

შაჰრუდინ                შაჰრუდინი 

შა ბან                     შაბანი 

შა ირ                               შაირი 

შეჲხ                               შეიხი 

შიჲამ                               შიამი 

შუაჲბ                               შუაიბი 

 

ჩ  

 

ჩალანდარ                 ჩალანდარი 

 

ხ 

 

ხაბირ                              ხაბირი 

ხადის                              ხადისი 

ხალიდ                             ხალიდი  

ხალიდულა                 ხალიდულა 

ხალით                 ხალითი 

ხალილ                 ხალილი 

ხალილდიბირ     ხალილდიბირი 

ხანგერაჲ                  ხანგერაი 

ხანფაშა                 ხანფაშა 

ხაჲრუდინ                  ხაირუდინი 

ხაჲრულა                  ხაირულა 

ხიზრი                               ხიზრი 

ხირამ ჰ მ დ                 ხირამაჰამადი 

ხირასულა                  ხირასულავი 

ხირაჩ                              ხირაჩი 

 

 

 

აჲთმაზ                 ხაითმაზი 

 

 

 

აბიბ                            ჰაბიბი 

აბულა               ჰაბულა 

ადის                 ჰადისი 

ამზათ               ჰამზათი 

ამზათ ბ შ               ჰამზათაბაში 

აჲდარ               ჰაიდარი 

აჟარ                             ჰაჟარი 

აჟი                            ჰაჟი 

აჟიმ ჰ მ დ               ჰაჟიმაჰამადი 

აჟიმურად               ჰაჟიმურადი 

აქიმ                            ჰაქიმი 

იზბულლა               ჰიზბულლა 
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ბ) ქალის სახელები 

 

 

ა 

 

ადალინა               ადალინა 

ალბინა               ალბინა 

ალთანათ                      ალთანათი 

ალიჲათ               ალიათი 

ალისა                            ალისა 

ალჟანათ               ალჟანათი 

ალსინა               ალსინა 

ალსინათ               ალსინათი 

ალფიჲათ               ალფიათ 

ამანალა               ამანალა 

ამანთუ               ამანთუ 

ამელიჲა               ამელია 

ამინათ               ამინათი 

ანზირათ               ანზირათი 

ანისათ               ანისათი 

ანჟეალა               ანჟეალა 

აჲდა                            აიდა 

აჲზა                            აიზა 

აჲზანათ               აიზანათი 

აჲმისეჲ               აიმისეი 

აჲნა                            აინა 

აჲშა                            აიშა 

ართანათ               ართანათი 

ასიჲა                            ასია 

ასიჲათ               ასიათი 

ასლიხათ               ასლიხათი 

ასმა                            ასმა 

 

 

 

 

ბიდათ               აბიდათი 

თიქათ               ათიქათი 

ნჟელა               ანჟელა 

ჲშათ                            აიშათი 

ჲჩ                             აიჩა 

რ ფ                            არაფა 

შურათ              აშურათი 

ჩურე                           აჩურე 

 

ბ 

 

ბაბუშაჲ              ბაბუშა 

ბათული              ბათული 

ბაჲზათ              ბაიზათი 

ბარიჲათ             ბარიათი 

ბაჰჟათ                  ბაჰჟათი 

ბელლა             ბელლა 

ბიქა                          ბიქა 
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ბურლიჲათ             ბურლიათი 

 

გ 

 

გადიჰათ            გადიჰათი 

გალინა            გალინა 

გა რი                         გავრი 

გითა                         გითა 

გილჲანხან            გილიანხანი 

გულიზარ            გულიზარი 

გულიშათ            გულიშათი 

გულნარა            გულნარა 

გულჟანათ            გულჟანათი 

გულჟაჰან            გულჟაჰანი 

 

დ 

 

დიანა                        დიანა 

დიმირათ           დიმირათი 

დინარა           დინარა 

 

ე 

 

ელეანორა           ელეანორა 

ელიზა                        ელიზა 

ელმირა           ელმირა 

ემილიჲა           ემილია 

ელ ირა           ელვირა 

 

ზ 

 

ზაბიდათ           ზაბიდათი 

ზალინა           ზალინა 

ზალიხა           ზალიხა 

ზალმუ           ზალმუ 

ზაჲდა                       ზაიდა 

ზაჲნაბ                       ზაინაბი 

ზაჲრა                       ზაირა 

ზარბიქა           ზარბიქა 

ზარემა           ზარემა 

ზარინა           ზარინა 

ზარიჲათ           ზარიათი 

ზარიფათ           ზარიფათი 

ზაფიქათ          ზაფიქათი 

ზაჰიდათ          ზაჰიდათი 

ზაჰირათ          ზაჰირათი 

ზაჰრა                      ზაჰრა 

ზაჰრაბიქა          ზაჰრაბიქა 

ზაჰრათ          ზაჰრათი 

ზითა                      ზითა 

ზინდალ          ზინდალი 

ზოჲა                      ზოია 

ზორბიკა          ზორბიკა 

ზუბაჲჟათ          ზუბაიჟათი 

ზუბეჲდათ          ზუბეიდათი 

ზულაჲხათ          ზულაიხათი 

ზულიჩე          ზულიჩე 

ზულმირა          ზულმირა 

ზულფიჲათ          ზულფიათი 

ზულფიქათ          ზულფიქათ 

ზულ იჟათ          ზულჰიჟათი 

ზუმრუდ          ზუმრუდი 

ზურმილათ          ზურმილათი 

ზუფრათ          ზუფრათი 

 

თ 
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თათჲანა            თათიანა 

თაჲბათ            თაიბათი 

თუმიშათ            თუმიშათი 

თუმუშა            თუმუშა 

 

ი 

 

იზაბელა            იზაბელა 

იზაურა            იზაურა 

იზა ათ            იზაჰათი 

იზუმრუდ            იზუმრუდი 

ილმურა            ილმურა 

ინგა                        ინგა 

ინდირა            ინდირა 

ინსაფ                       ინსაფი 

ირაჲსათ            ირაისათი 

ირაჲსანათ            ირაისანათი 

ირაჲჰანათ            ირაიჰანათი 

ირინა              ირინა 

ისიდა                        ისიდა 

იქლამათ            იქლამათი 

 

კ 

 

კი ილაჲ            კითლილაი 

 

ლ 

 

ლალი                        ლალი 

ლაჲზათ            ლაიზათი 

ლაჲლა            ლაილა 

ლარისა            ლარისა 

ლაურა                      ლაურა 

ლეჲლა            ლეილა 

ლიანა             ლიანა 

ლუდმილა            ლუდმილა 

ლუიზა                     ლუიზა 

ლუიზათ            ლუიზათი 

 

მ 

 

მადინათ            მადინათი 

მალიჰათ            მალიჰათი 

მანარშა            მანარშა 

მაჲსარათ            მაისარათი 

მა ლიჲათ            მავლიათი 

მარზიჲათ                მარზიათი  

მარინა            მარინა 

მარჲა                        მარია 

მარიჲამ            მარიამი 

მარიჲანნა                 მარიანნა 

მარჟანათ            მარჟანათი 

მე ლუდ            მევლუდი 

მესედო            მესედო 

მილანა            მილანა 

მუდრიქათ               მუდრიქათი 

მუზიჲათ            მუზიათი 

მუნირა            მუნირა 

მუჲ                            მუი  

მურზიჲათ            მურზიათი 

მუხლისათ            მუხლისათი 

მუ მინათ            მუმინათი 

 

ნ 
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ნაზიფათ            ნაზიფათი 

ნათალიჲა            ნათალია 

ნაჲდა              ნაიდა 

ნაჲზათ            ნაიზათი 

ნაჲრათ            ნაირათი 

ნასიფათ            ნასიფათი 

ნასი ათ            ნასიჰათი 

ნაფისათ            ნაფისათი 

ნურაჲზათ               ნურაიზათი 

ნურაჲჰანათ            ნურაიჰანათი 

ნურიჲათ            ნურიათი 

ნურსიჲათ            ნურსიჲათ 

ნუფაჲსათ            ნუფაისათი 

ნუცალაჲ            ნუცალაი 

 

ო 

 

ოლგა                        ოლგა 

ოქსანა            ოქსანა 

 

ჟ 

 

ჟალაჲსათ            ჟალაისათი 

ჟამილათ            ჟამილათი 

ჟანნა                        ჟანნა 

ჟანნათ            ჟანნათი 

ჟა ჰარათ            ჟავჰარათი 

ჟარადათ            ჟარადათი 

ჟარიჲათ            ჟარიათი 

ჟუბალჟათ            ჟუბალჟათი 

ჟუბაჲჟათ            ჟუბაიჟათი 

ჟუბიჰათ            ჟუბიჰათი 

ჟუ აჲრათ            ჟუვაირათი 

ჟუჰაჲზათ            ჟუჰაიზათი 

ჟუჰაჲრათ            ჟუჰაირათი 

 

რ 

 

რაბი ათ           რაბიათი 

რადხა                 რადხა 

რაზიჲათ           რაზიათი 

რაჲსათ           რაისათი 

რაჲფათ           რაიფათი 

რაჲჰანათ           რაიჰანათი 

რა ზანათ           რავზანათი 

რაფიჰათ           რაფიჰათი 

რაშიდათ           რაშიდათი 

რა იმათ           რაჰიმათი 

რეზედა           რეზედა 

რითა                        რითა 

რიმათ                      რიმათი 

რისალათ                რისალათი 

როზა                        როზა 

როზალინა           როზალინა 

რუსალინა           რუსალინა 

რუყიჲათ                 რუყიათი 

რუსლანა                 რუსლანა 

 

ს 

 

საბინა                       საბინა 

საბირათ                   საბირათი 

სადრინა            სადრინა 

სალიმათ                  სალიმათი 

სალიჰათ                  სალიჰათი 

სამერა                       სამერა 
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სამირათ            სამირათი 

სანიჲათ            სანიათი 

სანიჟათ            სანიჟათი 

საჲბათ            საიბათი 

საჲგიბათ            საიგიბათი 

საჲდათ            საიდათი 

საჲხა                        საიხა 

საფიჲათ                   საფიათი 

საფირათ            საფირათი 

საჰიბათ            საჰიბათი 

სიდრათ            სიდრათი 

სიჲადათ            სიადათი 

სიჲანათ            სიანათი 

ს ეტლანა                სვეტლანა 

სუბხი                       სუბხი 

სულეჲსათ              სულეისათი 

სულიჰათ      სულიჰათი 

სუმრათ      სუმრათი 

სუფაჲნათ      სუფაინათი 

სუფარნათ      სუფარნათი 

სუფინათ      სუფინათი 

სუქაჲნათ      სუქაინათი 

სუჰანათ      სუჰანათი 

სუჰაჲბათ      სუჰაიბათი 

სუჰაჲნათ      სუჰაინათი 

 

ტ 

 

ტაჲგიბათ               ტაიგიბათი 

ტაჲიბათ                 ტაიბათი 

ტა უს                     ტავუსი 

 

უ 

 

უზლიფათ       უზლიფათი 

უმა                       უმა 

უმაჲსანათ       უმაისანათი 

უმაჲჰანათ       უმაიჰანათი 

უმუქუსუმ       უმუქუსუმი 

უსაჲმათ       უსაიმათი 

 

 

 

ნაჲჟ თ                  უნაიჟათი 

 

ფ 

 

ფანისა       ფანისა 

ფა ხან       ფავხანი 

ფარი       ფარი 

ფარიდა       ფარიდა 

ფარიზა       ფარიზა 

ფარიხან       ფარიხანი 

ფატიმა                    ფატიმა 

ფატიმათ                   ფატიმათი 

ფატიმათზინდალ  ფატიმათზინდალი 

ფატიჲათ                  ფატიათი 

ფირდა უს              ფირდავუსი 

 

ქ 

 

ქაბირათ                   ქაბირათი 

ქალიმათ                  ქალიმათი 

ქალფანა                   ქალფანა 

ქამილა                     ქამილა  

ქა სარათ                 ქავსარათი 

ქარინა            ქარინა 
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ქუმსიჲათ                ქუმსიათი 

ქუფიჲათ                  ქუფიათი 

 

ღ 

 

ღაჲრო                      ღაირო 

 

შ 

 

შამაჲ                         შამაი 

შამსიჲათ                  შამსიათი 

შაჲმა                         შაიმა 

შაჲმა ათ                   შაიმაათი 

შარიფათ                   შარიფათი 

შუმაჲ                         შუმაი 

შუმაჲსათ                  შუმაისათი 

შუ ალაჲ                  შუვალაი 

შუ აჲნათ                  შუაინათი 

 

ჩ 

 

ჩაქარ                          ჩაქარი 

 

ხ 

 

ხადიჟა                        ხადიჟა 

ხადიჟათ                     ხადიჟათი 

ხადიჟათსაჲდლაქო  ხადიჟათსაიდლაქო 

ხათიბათ                     ხათიბათი 

ხათიმათ                     ხათიმათი 

ხალისათ                     ხალისათი 

ხამისათ                       ხამისათი 

ხანზაბიქა                   ხანზაბიქა 

ხანზადაჲ                    ხანზადაი 

ხასაჲბათ ხასაიბათი 

ხაფიზათ ხაფიზათი 

 

ჰ 

 

ჰაჲბათ ჰაიბათი 

ჰურაჲრათ ჰურაირათი 

 

 

 

აბიბათ                      ჰაბიბათი 

აბსათ                        ჰაბსათი 

ალიმათ               ჰალიმათი 

აჲჟათული ჰაიჟათული 

ა ა ჰავა 

ურიჲათ ჰურიათ



 

ბ ე ჟ ი ტუ რ ი  ე ნ ი ს  გ რ ა მ ა ტი კუ ლ ი  მი მო ხ ი ლ ვ ა  

 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

 

0.1. ენისა და ხალხის სახელწოდება. ბეჟიტური (resp. ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენა 

მიეკუთვნება დაღესტნის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა დიდოურ ქვეჯგუფს. სპეცია-

ლურ ლიტერატურაში საკვლევი ენის სახელწოდებად, ბეჟიტური-ს (resp. ბეჟტური-ს) გარდა, 

გვხვდება: ა) კაპუჭური (კაპუჭურ-ჰუნზიბური), 2. ხვანური. 

ამჟამად ბეჟიტელებს ხუნძები ეძახიან ბეჟტ -ალ, დიდოელები – ქიბური, ხვარშიე-

ლები – ქაბალა.  

0. 2. ბეჟიტელებისა (ბეჟიტელ-ჰუნზიბელებისა) და ბეჟიტური ენის გავრცელების 

არე. ბეჟიტელ-ჰუნზიბელი ხალხის განსახელების არეალი დაღესტნის მაღალმთიანეთ-

ში – მდინარე ხვანორის და მის პატარა შენაკადების ხეობებში მდებარეობს ზღვის დო-

ნიდან 1,600-2,200 მეტრზე. ბეჟიტელ-ჰუნზიბელთა ძირითადი ნაწილი კომპაქტურად 

ცხოვრობს წუნტის რ.-ში და შემოიფარგლება სამი აულით: ბეჟტლა (ქართ. ბეჟიტა, კა-

პუჭი), ხაშარხოტა (resp. ხოჩარხოტა) და ტლადალი (ქართ. ქალაქი). ჰუნზიბელებიც სამ 

სოფელში ცხოვრობენ: ჰუნზიბში (resp. ჰუნზებ, ჰუნზი, ენძებ), ნაჰადასა (ნა ადასა) და 

ღარბუთლში. 

საქართველოში ბეჟიტელები კომპაქტურად მოსახლეობენ ყვარლის რ-ნის ორ სო-

ფელში – ჩანტლისყურესა (ბეჟიტელები, ხაშარხოტელები, ტლადალალელები) და სა-

რუსოში (ნაჰადელები, ღარბუთლელები). ბეჟიტელები დაღესტანში მეტწილად მოსახ-

ლეობენ ბაბაიურთის, ყიზილიურთის, ყიზლარის რაიონებში, აგრეთვე, კაბალსა და ტა-

ბახჩოლში (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა). მათი უმნიშვნელო რაოდენობა არაკომპაქტუ-

რად ცხოვრობს მაჰაჩყალასა და აღმოსავლეთ თურქეთის ზოგ ქალაქში.  

0.3. ბეჟიტელების რაოდენობა. 1926 წლის საკავშირო აღწერის შემდეგ 2002 

წლამდე ბეჟიტელები ოფიციალურად ხუნძებად (resp. ავარიელებად) აღირიცხებოდნენ, 

რაც ართულებდა მათი ზუსტი კონტინგენტის დადგენას. მართალია, 2002 წელს 

ბეჟიტელები დააფიქსირეს დამოუკიდებელ ეთნიკურ ჯგუფად, მაგრამ ამჟერადაც მათი 

რაოდენობა მოკლებული ჩანს სიზუსტეს. ამის დასტურია ის თვალსაჩინო განსხვავება, 

რაც რუსეთის საყოველთაო აღწერისა და სასოფლო ადმინისტრაციის მონაცემებს 

შორის შეინიშნება [ისაკოვი, ხალილოვი 2012 : 9; არდოტელი 2014 : 26; ქომრი, 

ხალილოვი, ხალილოვა 2015 : 18].  



 

0.4. ბეჟიტური ენა და მისი დიალექტები. ბეჟიტურ ენაში გაირჩევა ორი დიალექ-

ტი: ა) საკუთრივ ბეჟიტური და ბ) ჰუნზიბური. თავის მხრივ, საკუთრივ ბეჟიტურ დია-

ლექტში შეიძლება გამოიყოს სამი კილოკავი, რომლებიც ერთმანეთისაგან მეტ-ნაკლებად 

განსხვავდებიან: ა) ტლადალური, ბ) ხაშარხუტული და გ) ბეჟტური (resp. კაპუჭური). 

რაც შეეხება ჰუნზიბურ დიალექტს, პირობითად შეიძლება გამოიყოს ორი თქმა: ა) 

ღარბუთლურ-ნაჰადური და ბ) საკუთრივ ჰუნზიბური. 

ბეჟიტური ენა უდამწერლობო ენათა რიცხვს განეკუთვნება. ბეჟიტელ-

ჰუნზიბელები სამწერლობო-საურთიერთო ენად (Lingua franca) ხუნძურს იყენებენ. 

ბეჟიტელები ხუნძურსა და რუსულს (საქართველოში − ქართულს) სკოლაში ითვისებენ. 

ამჟამად დაწყებითსა და საშუალო სკოლებში, აგრეთვე, უმაღლეს სასწავლებლებში 

სწავლა-განათლებას რუსულ ენაზე ეუფლებიან. ყვარლის რ-ნის სოფ. ჩანტლისყურესა 

და სარუსოს სკოლებში სწავლება ქართულად მიმდინარეობს. ბეჟიტურ სკოლებში 

ხუნძური, როგორც ფაკულტატური საგანი,  IV კლასიდან ისწავლება. შეიძლება 

ითქვას, რომ ბეჟიტელები (განსაკუთრებით ჰუნზიბელები) არიან პოლიგლოტები − 

დედაენის გარდა, იციან ხუნძური, რუსული და ნაწილობრივ ქართული. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ფონოლოგია 

 

თავი I. ფონოლოგიური სისტემა 

 

1.1. ხმოვანთა სისტემა. ბეჟიტური ენის ორივე დიალექტის ვოკალურ სისტემაში 

ოცდაათამდე ხმოვან-ფონემას ითვლიან. ჰუნზიბური დიალექტი, რომელიც ხმოვანთა 

სისტემის მეტ სირთულეს ამჟღავნებს, ოცდაოთხ ხმოვან-ფონემას გვიჩვენებს. 

1.1.1. მარტივი ხმოვნები. ბეჟიტური ენის საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში განირ-

ჩევა ხუთი სადა ხმოვანი: ა, ე, ი, ო, უ. ჰუნზიბურ დიალექტს, საკუთრივ ბეჟიტურისაგან 

განსხვავებით, მოეპოვება ე. წ. ირაციონალური / / (ს  „დათვი”...), ა-სკენ გადახრილი 

ფართო, არალაბიალური /ო  / (ო  ბუ „მამა”...) და არალაბიალიზებული, ვიწრო / / (ს  „მე-

ლა”...). ეს სისტემა შეიძლება გამოიხატოს ხმოვანთა კუბით: 

                                                                              უ 

 

                                     ი                                       ო 

 

                                                                            ო  

                                                   

                                                  ე                                        ა 

 

ზემომოყვანილი კუბის ფერდებზე გამოხატული ფონემები ასახავენ როგორც 

ლოკალურ რიგს, ისე ენის აწეულობას. ამასთანავე, თითოეული ფონემა სხვა ფონემას 

ერთი დისტინქციური ნიშან-თვისებით მაინც უპირისპირდება. 

რაც შეეხება საკვლევ ენაში არსებულ მარტივ ხმოვანთა რეალიზაციას, მათი ფუნ-

ქციური დატვირთვა მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია: „ხმოვანთა შორის ყველაზე მეტი 

სიხშირით გამოირჩევა ა, შემდეგ ო, შემდეგ კი ი და ე” [ხალილოვი 1995 : 389]. 

1.1.3. ნაზალიზებული ხმოვნები. ბეჟიტური ენის ორივე დიალექტისთვის ნიშან-

დობლივია ნაზალიზებული ხმოვნები, რომლებიც სათანადო მარტივი ხმოვნებისაგან 

ნაზალური ტემბრის სიჭარბით განსხვავდებიან. მათი ფონმურობა ეჭვს არ იწვევს, რად-

განაც მინიმალური წყვილები მოეპოვება, მაგ.: იზ „ციხე-სიმაგრე“, „ქვების გროვა“ – ინზ 

1. „დიდი საცერი“, 2. „ყალყზე“, წო „ცეცხლი“ – წ  „მუცლის აპკი“, ელ „სელი“ – 



 

 „მოცვზე“ და მისთ.  

ჰუნზიბური დიალექტის ნაზალიზებულ ხმოვანთა სისტემა, რომელიც საკუთრივ 

ბეჟიტური დიალექტის სათანადო ხმოვანთა სისტემასაც აერთიანებს, სქემატურად შე-

იძლება ასე გამოიხატოს: 

 

ინ ნ უნ 

 

  ენ  

         ნ      ო ნ   

ონ 

               ან  

1.1.4. გრძელი ხმოვნები. ხმოვანთა გრძელი კორელატები უპირატესად ინტერვო-

კალური თანხმოვნის სინკოპირებით ხმოვანთა შერწყმის საფუძველზე წარმოქმნილი 

ხმოვნებია, რომლებიც სათანადო სადა ხმოვნების საარტიკულაციო თვისებებს შეიცავენ 

დაყოვნების მიმატებით და ჰიატუსის სუპერაციის ერთგვარ რეალიზატორებად გვევ-

ლინებიან. ამას ერთგვარად მიგვანიშნებს მათი დისტრიბუციაც – ეს ხმოვნები 

ძირითადად მორფემათა მიჯნაზე დაჩნდებიან და სხვადასხვა გრამატიკულ ფორმებში 

არიან წარმოდგენილი, თუმცა მათ აქვთ ფონემის ფუნქცია, მაგ.: ბისა „თევზი“ – ბის  

„თევზები“, ი „წყალი“ –  „წყალმა“ და ა. შ.  

ბეჟიტურ დიალექტში გამოიყოფა ხუთი გრძელი ხმოვანი ( , , , , ), ხოლო 

ჰუნზიბურ დიალექტში მათი რიცხვი სპეციფიკურ ხმოვანთა ( ׂ, ֿ, ) ხარჯზე რვამდე 

გაიზრდება. 

ბეჟიტური ენის ორივე დიალექტის მონაცემთა გათვალისწინებით, ხმოვანთა 

კრებსითი ცხრილი ოცდაათ ხმოვან-ფონემას ითვლის, რომელიც სქემატურად 

შეიძლება ასე გამოიხატოს: 



 

  

1.1.5. ჰიატუსის საკითხისათვის. ბეჟიტური ენის ფონოტაქტიკისათვის ჰიატუსი 

ნიშანდობლივი არ არის. ბეჟიტურ ენაში ჰიატუსის სუპერაცია ხდება ინტერვოკალურ 

პოზიციაში სონანტებისა (ჲ, ) და ლარინგალური აბრუპტივის ( ) ჩართვით, მაგ.: იჲო 

„დედა”, ბუ ალ „კეთება”, შო ა (ჰუნზ.) „დავიწყება” და სხვა მისთ. 

დასტურდება (მეტწილად ჰუნზიბურში) ისეთი მაგალითებიც, რომლებშიც ჰია-

ტუსი დაძლეული არ არის. ნაზალიზაცია, როგორც ჭარბი არტიკულაციური მოვლენა, 

ერთგვარად ჰიატუსის სუპერაციას ახდენს, მაგ.: ტუნა „ბაბუაწვერა”, წანან // წა ნან 

„მშვილდი“ და მისთ. 



 

1.2. სონანტთა სისტემა. პალატალური /ჲ/-სა და წყვილბაგისმიერი / /-ს დისტრი-

ბუცია განსაზღვრულია – ისინი რეალიზდებიან როგორც სონანტები. სწორედ მათი 

ფუნქციური ურთიერთმონაცვლეობა მიგვანიშნებს, რომ /ჲ/ და / / მივიჩნიოთ სონანტე-

ბად, რადგანაც დამატებითი დისტრიბუციის დამოკიდებულებას ავლენენ. 

ნიშანდობლივი არ არის  C + W ტიპის ლაბიალიზებული კომპლექსი და მისი გა-

მარტივება სხვადასხვაგვარად ხდება: 

ა) აუსლაუტური აღმავალი დიფთონგის შერწყმით: ბეჟ. რაკო (<*რაკ ა)  „გული“...; 

ბ) წინამავალი ხმოვნის საკომპენსაციო ასიმილაციით: ჰუნზ. ზუყურ (< ზეყ ერ) „იყო”...; 

გ) ლაბიალიზებული კომპლექსის ძირითადი კომპონენტის დაკარგვით: საკ. ბეჟ. ოდო 

(<*ღ ოდო, შდრ. ინხ. ღ„ ოდე) „ხვალ”, ჰუნზ. დ  <*ღ დ  (შდრ. ჰინ. ადე „id.“)...; დ) 

ლაბიალური კომპონენტის დაკარგვით: ქე რი (< ქართ. ქვევრი "id".) „ქვევრი” და სხვ. 

1.3. თანხმოვანთა სისტემა. ბეჟიტური ენის დიალექტებს სპეციფიკური თანხმოვ-

ნებიდან ერთნაირად ახასიათებს: 1) აბრუპტივები: /პ/, /ტ/, /წ/, /ჭ/, /კ/, /ყ/, / /; 2) ლატერა-

ლები: სპირანტი /ლ„/, ფშვინვიერი აფრიკატი / /, აბრუპტიული აფრიკატი /ტ /; 3) უვუ-

ლარული სპირანტები: /ჵ/, / /; 4) ჰუნზიბურ დიალექტში შეინიშნება პალატალური სპი-

რანტი / /, რომელიც ხუნძური ენის  ზეგავლენას მიეწერება. ნასესხებ ლექსიკაში სპორა-

დულად შეიძლება მჟღერმა აფრიკატებმაც (ძ, ჯ) იჩინონ თავი, მაგრამ მათ ფონემის სტა-

ტუსი არ მოეპოვებათ. 

ბეჟიტური მოკლებულია დაღესტნურ ენათა სინამდვილიდან კარგად ცნობილ 

შემდეგ  თანხმოვნებს: 1) თანხმოვანთა ინტენსიურ კორელატებს; 2) ლაბიალიზებულ 

თანხმოვნებს; 3) მჟღერ აფრიკატებს; 4) ფარინგალიზებულ თანხმოვნებს. 

ბეჟიტური ენის კონსონანტურ სისტემაში აბრუპტივების არსებობა და, აქედან 

გამომდინარე, ბილაბიალური, დენტალური და წინაველარული ლოკალური რიგები 

სამწევრა კონებს ქმნიან:  

 ფ    თ    ქ  

           

ბ  პ  დ  ტ  გ  კ 

 

აფრიკატები და სპირანტები წყვილეულებით არიან წარმოდგენილი. 

მაგარსასისმიერი, წინაველარული და ლარინგალური რიგის  სპირანტები, მჟღერთა 

უქონლობის გამო, ცალეულებს ქმნიან. 

თანხმოვანთა სისტემა სქემატურად ასე გამოიხატება: 

  



 

 

წარმოების 

რაგვარობა 
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რიგი 

ჩქამიერები სონორები სონანტი 

ხშულ-მსკდომები აფრიკატები სპირანტები ლიკვიდი 
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ბილაბიალური ბ ფ პ          მ  

 

წინაენისმი-

ერნი 

ა) ენა-კბილისმიერი დ თ ტ          ნ  

ბ) ენა-ნუნისმიერი    ც  წ  ზ ს   რ   

გ) უკანანუნისმიერი    ჩ  ჭ  ჟ შ      

დ) მაგარსასისმიერი      ლ' ტ   ლ„  ლ    

შუაენისმიერი              ჲ 

უკანაენის-

მიერნი 

ა) წინაველარული გ ქ კ            

ბ) უკანაველარული        ღ ხ      

ფარინგალური    ჴ  ყ  ჵ       

ლარინგალური         ჰ      

  



 

1.4. დისტრიბუცია. სადა ხმოვანთა დისტრიბუცია თავისუფალია ანლაუტსა და ინლა-

უტში, აუსლაუტში უ შეზღუდულია საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში ისევე, როგორც მისი 

ფონემური შესატყვისი  ო – ჰუნზიბურში. აფსოლუტურ ბოლოში უ ძალიან იშვიათად და-

ჩნდება ნასესხებ მასალაში (ყადრუ „ავტორიტეტი”, ზულმუ „ტვირთი”, „ძალადობა”...), ხოლო 

ძირეულ მასალაში ძირითადად აფიქსებში იჩენს თავს (ეგგ-უ „საინტერესო”, გელოტ ას-ზუ 

„უცაბედად”...).  

თანხმოვანთა დიდი ნაწილი ყველა ფონოლოგიურ პოზიციაში გვხვდება. ამ მხრივ 

გამონაკლისს წარმოადგენენ უვულარული ჵ და , რომელთა დისტრიბუცია ჰუნზიბურ სი-

ტყვა-ფორმათა ანლაუტში შეზღუდულია, ხოლო საკუთრივ ბეჟიტურ კილოში ისინი ოდენ 

ანლაუტსა და ინლაუტში გვხვდებიან. 

1.4.1. კონსონანტური კომპლექსები. ბეჟიტური ენისთვის, სხვა ახლომონათესავე ენათა 

ანალოგიურად, თანხმოვანთკომპლექსები ნაკლებად არის დამახასიათებელი. ამგვარი ვითა-

რება უნდა აიხსნას, ერთი მხრივ, სრულხმოვნობით შეპირობებული სუპერაციის ძლიერი 

ტენდენციით, მეორე მხრივ კი, დენაზალიზაციისა და დელაბიალიზაციის პროცესებით, რომ-

ლებიც ამარტივებენ ფონემატურ სტრუქტურას. 

ძირეულ მორფემულ სტრუქტურებში მეტწილად დასტურდება ორი ნებისმიერი 

ჩქამიერი  თანხმოვნისა და სონორის (S+C) კომბინაციები. ამ წესის გათვალისწინებით, 

ბეჟიტურში გვხვდება SC მოდელის 33 წყვილი. ჩქამიერი + თანხმოვანი შედარებით 

მცირერიცხოვანია და ერთი მორფემის ფარგლებში გააჩნია კომბინატორული შეზღუდვა – 

იგი არ შეინიშნება ლატერალურ, ფარინგალურ და ლარინგალურ თანხმოვნებთან  

[არდოტელი 2014 : 58-59; შდრ. ბარნოვი 1998 : 60]. 

ზემონახსენები კომპლექსების გარდა, დასტურდება ჩქამიერი + სონორი (C + S) 

მიმდევრობის ჯგუფები, რომლებიც ნაკლებად გავრცელებული და მცირე რიცხოვანია [იხ. 

ვან დენ ბერგი 1995 : 25]. 

1.4.2. გემინატები. გემინატები მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს ინტენსიური 

თანხმოვნებისაგან, როგორც ორპიკიანი გაორმაგებული (ორი ერთგვარი თანხმოვნის 

მჭიდროდ დაკავშირებული) ფონემების ჯამი ცალმაგი ფონემისაგან, რომლებიც ფაქტობრივ 

იდენტურ თანხმოვანთკომპლექსს ქმნიან [იხ. ჩიქობავა, ცერცვაძე 1962 : 49-52; არდოტელი 

2009 : 166-170]. ეჭვს გარეშეა, რომ ამჟამად დიდოურ ენათა სინამდვილეში ინტენსივობის 

კორელაცია არ არსებობს, ვინაიდან სიმაგრის მიხედვით დაპირისპირება ფონოლოგიურად 

ელიმინირებულია. 

ბეჟიტურ ენაში დასტურდება გაორმაგებული თანხმოვნები, რომლებიც ოდენ 

ინტერვოკალურ პოზიციაში ფუძის ბოლოკიდურად გვხვდებიან, მაგ.: საკ. ბეჟ. იწწო „ახალი“, 



 

ხეტტო „მსხვილი“...; ჰუნზ. ამმუ „წვრილი“, ჭიხხუ „შორს“ და მისთ. 

გემინირებული თანხმოვნთჯგუფები წარმოქმნილია ძირითადად სამი გზით :ა) ფუძის 

ბოლოკიდური ხმოვნის საკომპენსაციო დაკარგვით: კაპ. დუნნალ // < დუნი ალ...; ჰუნზ. 

ხუტტუ (< ხაშ. ხეტი ო) „მსხვილი“...; ბ) მეზობელ თანხმოვანთან ასიმილაციით: ბეჟ. ოქქო < 

ქართ. ოქრო, გიცცა < გიტცა „ასხამს“...; გ) ექსპრესიული გემინაციით: ახო „ძალიან“ – ახხო 

„ძლიერად“, ბედო // ბედდო „შემდეგ“ , „მერე“ და ა. შ.     

1.5. მარცვალი. ჩვენი აზრით, დახურულ მარცვლად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ინტერ-

კონსონანტური ხმოვნის შემცველი მარცვალი, მაგ.: ქიდ „გოგო”, დოხ-თურ „ექიმი” და მისთ. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ა -ნა (`შვიდი”) სიტყვაში ა - ფონოლოგიური ასპექ-

ტით ისეთივე ღიაა, როგორც -ნა. მარცხნივ გავრცობილი ღია მარცვალი ენობრივი უნივერსა-

ლიაა და თითქმის ყველა ენას მოეპოვება [იაკობსონი და ჰალე 1962 : 268]. ამიტომ პრეპოზი-

ციური ღიაობა ისეთივე ღირებულია, როგორც პოსტპოზიციური. 

1.5.1. მარცვლის სტრუქტურა. ბეჟიტურ ენაში მარცვლის წარმოქმნა შეუძლია მხოლოდ 

ხმოვან-ფონემას, ამიტომ ერთ მარცვალში ოდენ ერთი ხმოვანი გვაქვს. დასტურდება როგორც 

დახურული, ისე ღია მარცვალი. ღია მარცვალთა რაოდენობა დახურულ მარცვალთა რიცხვს 

სჭარბობს, მაგ.: ა-ზო „ზაფხული”, ა-ტ ა-ლო „პარკი”, აც-ცა „მეგობარი”, ზა-ლ‟ო „ქარი“ და 

მრ. სხვ. 

ინლაუტში გვხვდება შემდეგი სილაბური მოდელები: СV, SV, CVS, SVC, CVC, SVS, 

CSVS, SCV. 

აუსლაუტში მარცვალი მარჯვნივ შეიძლება გაივრცოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი 

თანხმოვნით. ამ წესიდან გადახრები ანომალიურია. აუსლაუტში ძალიან ხშირად დასტურ-

დება SV, CV სილაბური მოდელები, შედარებით ნაკლებად გვხვდება SVC, CVS, CVC, SVS. 

1.5.2. მარცვალთგასაყრის საკითხისათვის. ფონემატურ კანონზომიერებათა გათვალის-

წინებით ჩამოვაყალიბებთ დამარცვლის ხუთ წესს: 

1. ერთ მარცვალში მხოლოდ ერთი ხმოვანი გვაქვს. 2. ინტერკონსონანტური ხმოვანი, 

თუ მას მოსდევს ერთი თანხმოვანი, წინამავალ თანხმოვანს ეკედლება: ი-და-რა „მართველო-

ბა”, ბა-წო „მგელი”...;. 3. ინტერვოკალური თანხმოვანი ეკუთვნის მომდევნო ხმოვანს, მაგ.: ი-

სი „და”, ა-ჴო „ცოლი”...; 4. ინტერვოკალურ პოზიციაში ორი ან ორზე მეტი თანხმოვნიდან პირ-

ველი პირველ მარცვალს ეკუთვნის, დანარჩენები კი – მომდევნოს: ქორ-თო „ჭურჭელი”, წო-

დორ- ი...; 5. მარცვალთგასაყარი დაიდება გაორმაგებული თანხმოვნის ცენტრზე პიკებს შო-

რის და გაიყოფა ორად: ჴუს-სუ „ვიწრო”, ლახ-ხი „ბევრი” და მისთ. 

1.6. მახვილი. ჩვენს ხელთ არსებული ემპირიული მასალის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

ამჟამად ბეჟიტური ენის სიტყვათმახვილი სუსტი დინამიკური და არაფიქსირებულია. მას-



 

თან, მას შეიძლება დისტინქციური ფუნქციაც გააჩნდეს. მახვილი ჩვეულებრივ თავმარცვალს 

ან მეორე მარცვალს ეცემა, თუმცა არსებობს მუდმივმახვილიანი ფუძეები, რომლებსაც ფლექ-

სია-დერივაციისას მახვილი ერთსა და იმავე ხმოვანზე ექნებათ ლოკალიზებული [ლომთაძე 

1984].  

 

თავი II. ფონეტიკური პროცესები 

 

2.2. კომბინაციური ფონეტიკური პროცესები 

 

2.2.1. ხმოვანთა კომბინაციური პროცესები. 1) ბეჟიტური ენის დიალექტებსა და თქმებ-

ში შეინიშნება ხმოვანთა ალტერნაციული მოვლენები: ა ~ ე:ი ნაჟი (კაპ.) – ნეზი (ხაშ.) – ნიჟი 

(ჰუნზ.) „ნიორი”...; ე ~ ო: ენხე (კაპ.) – ეხო (ხაშ.) „მდინარე”...; ი ~ ე: ზაქი (კაპ.) – ზაქე (ხაშ.) „ზა-

ქი”...; ა ~ ო: ჭანილა ას (კაპ.) – ჭანილოს (ჰუნზ.) „ალისფერი”...; ი ~ ა: მილ„ო (კაპ.) – მალუ 

(ჰუნზ.) „ფრჩხილი”...; ო ~ უ: ზიქრო (კაპ.) – ზიქრუ (ხაშ.) „ლოცვა”...; უ ~ ო: ხაღუ (კაპ.) – ხაღო 

(ტლ.) „ხახვი”... 

2) ხაშარხოტულ თქმაში გვხვდება ხმოვანთა გაჩენის შემთხვევები ინლაუტსა და აუსლა-

უტში, მაგ.: კაპ. გოტ – ხაშ. გოტი „კვამლი”, კაპ. ჰაჲ – ხაშ. ჰარე. 

3) გავრცელებულია ხმოვანთა რედუქცია – მახვილიანი ხმოვნის ზემოქმედებით 

უმახვილო ხმოვანი ნაწილობრივ ან მთლიანად რედუცირდება: საკ. ბეჟ. შთელ < უშითელ 

(შდრ. რუს. учитель) „მასწავლებელი”, გელი > გეი > გე  „არის” და მისთ. 

4) დასტურდება აპოკოპეს მაგალითები: ჟ  „ვაჟი” – ერგ. ჟ-დ  (< ჟ -დ ) „ვაჟმა”, 

სი ო „რა” – ერგ. სინ-ლ , ჩიკე „თიკანი” – ჩიკ-ბა... 

5) ორივე დიალექტისთვის ნიშანდობლივია ხმოვანთა შერწყმის საფუძველზე გრძელი 

ხმოვნების ფორმირება: საკ. ბეჟ. ჰალმაღლა „ამხანაგები“ – ერგ. ჰალმაღლ  (< ჰალმაღლა-

ო)...; ჰუნზ. ჩახდ-  (< *ჩახდა-ა < *ჩახდა-ალ) „წერა“...   

6) ხმოვანთა სინკოპირების ასპექტით საინტერესოა ზოგი ნასესხობა: ჰ რესი „ტყუილი” 

– ჰ რსუ ან „მატყუარა”, ალბალი (< ქართ.) „ალუბალი” და სხვ. მისთ. 

7) ბეჟიტურ ენაში დასტურდება როგორც აღმავალი ( ა-, ე-...; ა-, ე-...), ისე 

დამავალი (-ა , -ე ...; -ა , -ე ...) დიფთონგები, რომლებიც უპირატესად ერთგვაროვან 

ცვლილებებს ემორჩილებიან. გარდა ამისა, უნდა გაიმიჯნოს პოზიციური დიფთონგი 

ისტორიული დიფთონგისაგან. არაიშვიათად პოზიციური დიფთონგი იქმნება C + W 

კომპლექსის მოშლის საფუძველზე (C + W > W), როცა ამ კომპლექსის მეორე კომპონენტი 

მეზობელ ხმოვანთან არტიკულაციის უმოკლესი გზის წესის რეალიზაციით აღმავალ 



 

დიფთონგს ქმნის, მაგ.: ჰუნზ.  (< *ღ ) „ძაღლი“, დ  (< *ღ დ ) „დღე“ და ა. შ. 

რაც შეეხება ისტორიულ დიფთონგს, მას კლასიფიკატორი ქმნის: ე-ცა „ვჭამ“, უ-ყო 

„დიდი“ და მრ. მისთ. 

2.2.2. თანხმოვანთა კომბინაციური პროცესებიდან ნიშანდობლივია: 1) თანხმოვანთა 

დაკარგვა: კაპ. ინზ – ხაშ. იზ „ცხრილი”, კაპ. ანც, ჰუნზ. ენცუ – ხაშ. აც „კარი”...;  2) ასიმილაცია: 

“, ბებხი < ბე ხი < ებხი (< ქართ.) „ვეფხვი”, გოგრა (ხაშ.) – გოგგა (კაპ.) „ზარი”, ოქრო (ხაშ. < 

ქართ.) – ოქქო (კაპ.) „ოქრო”, შა ტან „ეშმკი“– შა ტალ-ლა (< შა ტან-ლა) „ეშმაკები“...; 3) სისი-

ნა სიბილანტთა გაშიშინება, რაც რეალიზებულია წინა რიგის ე, ი ხმოვანთა და  სონანტის 

მეზობლად, ამიტომაც იგი პალატალიზაციად კვალიფიცირდება: კაპ-ხაშ. გეზა – ტლად. გეჟა 

„ღილი”, კაპ.-ხაშ. სიჲო – ტლად. შიჟო  „რა” და მისთ. 

საყურადღებოა, რომ პალატალიზაციას უკანამავალი ე და ი ხმოვნები იწვევენ, მაგ.: 

იც-ალ „ჩეჩვა“ – კაუზ. იჩელ-ალ, ღეს-ალ „ჩაკეტვა“ – ნამყ. ღეშენა „ჩაკეტა“ და მისთ. 

4) შიშინა სიბილანტთა გასისინება უფრო მეტად კაპუჭურსა და ხაშარხოტულ თქმებს 

ახასიათებს: ტლ. ეშ-ალ – კაპ. ეს-ალ „ჭამა“, ჰუნზ. ბეჩ-ა – ხაშ. ეც-ალ „ყოფნა“, „არსებობა“, 

ჰუნზ. ჟ ჟ-ა – კაპ. ზიზ- ლ „შეწვა“, „შეხრაკვა“ და სხვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

თავი III. მორფონოლოგია 

 

3.1. ზოგადი. ფონოლოგიური და მორფოლოგიური მოვლენები და, აქედან გამომდინა-

რე, კანონზომიერებანი ენობრივი იერარქიის სათანადო დონეზე საკმაოდ მკაფიოდ არის ერ-

თმანეთისაგან გამიჯნული. მიუხედავად ამისა, ენის გლობალურ სისტემაში ფონოლოგიურ-

ფონეტიკური და მორფოლოგიური პროცესები თანაარსებობენ და ერთმანეთზე მეტ-ნაკლებ 

ზემოქმედებას ახდენენ, რაც თავისებურად აისახება ენათმეცნიერების შუალედურ რგოლში – 

მორფონოლოგიაში. 

3.2. ჰიატუსის სუპერაციისათვის. ბეჟიტური ენისათვის ერთი სიტყვის ფარგლებში დამახა-

სიათებელი არ არის ვოკალური კლასტერები. ხმოვანთა თავყრის სუპერაცია ხდება ძირითადად 

სამი გზით: 1) ხმოვანთა შერწყმით, 2) ეპენთეზისით, 3) კვეცით. 

1) გრძელი ხმოვნების შერწყმისა და ამ გზით ჰიატუსის დაძლევის რამდენიმე წესი არ-

სებობს: ა) ორი ერთნაირი ხმოვნის შერწყმით მიიღება გრძელი ხმოვანი V+V>V  : საკ. ბეჟ. ბისა 

„თევზი” – მრ. რ. ბის  (< ბისა-ა) ...; ჰუნზ. ნ ლ' ყო (< ნ ლ'ა-ა-ყო < ნ ლ'ა- ა-ყო) „არ მისცე!”...; ბ) 

ერთად მოხვედრილ ხმოვანთა შერწყმა V + C(S) + V > V + V > V  : საკ. ბეჟ. ს (< ო ოს) „აკე-

თებს”...; გ) თანხმოვანთა საკონპენსაციო რედუქციით წარმოიქმნება გრძელი ხმოვნები V+ 

C(S) > V : საკ. ბეჟ. ოჟო-დ  (< ოჟო-დალ, შდრ. ჰუნზ. ოჟ-დალ "id.") „ვაჟები”...; ჰუნზ. ობ  (< 

ობუ-ლ, შდრ. საკ. ბეჟ. აბო-ლ "id.") „მამას” და მისთ. 

2) ეპენთეზისის დროს მეტად პროდუქტიულია სონანტების ( , ) და გლაიდის ( ) ჩა-

რთვა ინტერვოკალურ პოზიციაში, რაც სათანადო მორფემათა (CV- – -VC) მიმდევრობაში 

წარმოიქმნება და მისი გამარტივება ფონემატური მოთხოვნით არის ნაკარნახევი [იხ. 1.1.5].  

3.3. სიბილანტთა გაშიშინების საკითხისათვის. ბეჟიტურში სისინა სიბილანტთა გაში-

შინება პოზიციურად აიხსნება. კერძოდ, სისინა სიბილანტები შესაბამის შიშინებად გარდაიქ-

მნებიან წინა რიგის ე, ი ხმოვანთა და სონანტ -ს გავლენით, რაც პალატალიზაციად კვალი-

ფიცირდება [გუდავა 1979 : 46].  

3.4. პალატალიზაციის თავისებურებანი. ცნობილია, რომ ბეჟიტურ ენაში პალატალიზა-

ცია გულისხმობს ხმოვანთა ნაწილობრივ რეგრესულ ასიმილაციას, რისი ფორმულებიც ასე 

წარმოგვიდგება: ა + ი, ე,  > , ო + ი, ე,  > , უ + ი, ე,  > . 

ზემომოყვანილი ფორმულების რეალიზაცია ხდება ძირ-ფუძისეულ მორფემებში, მაგ-

რამ არაიშვიათად ფუძის პალატალიზებული ხმოვნის გავლენით იგი თავს იჩენს ფლექსიურ 

და დერივაციულ აფიქსებშიც. 

3.5. ხელშესახებია ამა თუ იმ სეგმენტის დართვისას ხმოვნის (resp. მთლიანი მარცვლის) 



 

სინკოპირება , მაგ.: აჰდი (< ა ჰუდი) „ეს“, აჰლი (< ა ჰული) „ეგ“ და მისთ.  

3. 6. მორფემათა ზემოქმედებით გამოწვეული ცვლილებები. დიდოურ ენებში I გრამა-

ტიკული კლასის ნიშანი არ ფიგურირებს გამოხატულების პლანში, თუმცა შინაარსის პლანში, 

იგი ჩვეულებრივად მარკირებულია. ნულოვანი მორფემით (Ø-) გამოხატული I კლასი ამჟა-

მად თავისი უნიშნობით უპირისპირდება სხვა კლასებს. I კლასის ექსპონენტის დაკარგვა შე-

პირობებულია არა ფონეტიკურად, არამედ მორფოლოგიური ფაქტორით – კლას-ნიშანთა მო-

შლის საერთო ტენდენციით. I კლასის ექსპონენტის დაკარგვამ გამოიწვია ძირ-ფუძეთა ფონე-

მატური სტრუქტურის ცვლილება და თანხმოვანთკომპლექსის მასუპერირებელი ხმოვნები 

ფუძის კუთვნილებად იქცა (* -ი-სი > ისი > ის „ძმა”, * -ი-სი > ისი „და”...). 

ყურადღებას იქცევს III კლასის ბ- ექსპონენტის ტრანსფორმაცია ნაზალიზებული ხმოვ-

ნის შემცველ ზმნურ ფუძეებში, რომლებშიც ბ > მ (> ნ), მაგ.: კაპ. Øენტ ერ (I კლ.), ჲ-ენტ ერ (II 

კლ.), მ-ეტ ერ || > ნ-ეტ ერ (III კლ.) „წავიდა”; ჰუნზ. მ-აყერ (< ბ-ანყერ) „მოვიდა”... [იხ. 4.2.1]. 

3. 7. ფუძისა და სუფიქსის ურთიერთდამოკიდებულებისათვის. მორფემათა ურთიერ-

თდაკავშირების დროს თავს იჩენს ფონეტიკური ცვლილებები, რომელთა ჩამოყალიბება მო-

რფოლოგიის მოთხოვნილებით ხდება, ხოლო ამგვარი ენობრივი მოვლენების რეალიზაციით 

მიღებული ენისთვის უჩვეულო შედეგების დაძლევა სათანადო ფონეტიკური ცვლილებებით 

(კვეცა, ხმოვანთა ჩართვა, თანხმოვანთა გემინაცია, ჰაპლოლოგია, ხმოვანთა ალტერნაცია, 

ხმოვანთა შერწყმა...) ხორციელდება.  

     



 

მორფოლოგია 

 

თავი IV. გრამატიკული კლასის კატეგორია 

 

4.1. გრამატიკული კლასების სისტემა. სახელთა კლასიფიკაციისათვის გამოყენებულია 

ორი საშუალება: 1) სახელთა სემანტიკური დაჯგუფება ხდება კლასის ექსპონენტებით; 2) კლას-

თა დაპირისპირება გაირჩევა ფუძეთმონაცვლეობით, ან ხმოვანთა ალტერნაციით. 

4.1.1. გრამატიკული კლასები და მათი ნიშნები. ბეჟიტური ენის ორსავე დიალექტში გა-

რჩეულია ოთხი კლასი. სინქრონიულ დონეზე სუბსტანტივთა შედგენილობაში ცოცხალი 

კლასის ნიშნები არ მოგვეპოვება. ამჟამად სახელთაგან ცოცხალი კლასიფიკატორები მარტოო-

დენ ატრიბუტულ სახელებს აქვთ და მათ კლას-ნიშანი ყოველთვის პრეფიქსად მოუდის. გა-

ქვავებული კლასის ექსპონენტები შეიძლება ინფიქსად ან სუფიქსად შეგვხვდეს, თუმცა 

კლასის მოქმედი ნიშნები რეალურად დასტურდება ზმნის მრავლობითი რიცხვის ფორმებში.  

კლას-ნიშანთა სისტემა ამგვარია: პირველი კლასი ნულოვანი მორფემით (Ø) არის 

წარმოდგენილი, რომელსაც ინფიქსად შესაძლოა სრული სახე ( ) ჰქონდეს, მეორე კლასის ნი-

შანია , III კლასის ნიშნად ბ, მ, ნ გვხვდება, ხოლო IV კლასის ნიშნად კი – რ (ჲ, ნ). მრავლო-

ბით რიცხვში მკაფიოდ არის გამიჯნული ადამიანისა (გონიერისა) და არაადამიანის (არაგო-

ნიერის) გამომხატველი სახელები. I კლასში ექცევა მხოლოობითის I და II კლასთა სახელები, 

რომლებიც მესამე კლასის ექსპონენტს (ბ, მ, ნ) იყენებს, ხოლო II კლასში ერთიანდება ყველა 

სხვა დანარჩენი სახელი და ნიშნად IV კლასის ექსპონენტი (რ, ჲ, ნ) აქვთ.  

გრამატიკული კლასები და მათი ექსპონენტები სქემატურად: 

 

კლასი 

რიცხვი 
I II III IV 

მხოლოობითი Ø ( ) ჲ       ბ (მ, ნ)       რ, ჲ (ნ)  

მრავლობითი ბ (მ, ნ) რ, ჲ (ნ) 

 

 

4.1.2. სახელთა კლასიფიკაცია კლას-კატეგორიის მიხედვით. გრამატიკული კლასების 

მიხედვით სახელები შემდეგნაირად ჯგუფდება: I გრამატიკულ კლასში (Ø, ) ექცევა 

მამაკაცი და მასთან გათანაბრებული არსებანი, რელიგიური და მითოლოგიური ცნებები: 

ალლაჰ ღმერთი“, ფაჩა  „მეფე“, დ მ „ადამიანი“, აბო „მამა“, ის „ძმა“, მალაჲქ „ანგელოზი“, 

ნართა  „ნართი“...; II გრამატიკულ კლასში (ჲ) ერთიანდება ქალი და მასთან გათანაბრებული 

არსებანი, ზოგი მითოლოგიური და ზღაპრული პერსონაჟის სახელი, აგრეთვე ცალკეული 

კონკრეტული თუ აბსტრაქტული სახელწოდება: ა ო „ქალი“, „ცოლი“, იჲო „დედა“, ისი „და“, 



 

ქიდ „გოგო“, ართაჲ „როკაპი“, ზოკო „სოკო“, ზ „თოვლი“...; III გრამატიკულ კლასს 

განეკუთვნება ცხოველთა და მწერთა სახელების ძირითადი ნაწილი, ხილის, ხე-მცენარეთა 

და ბუნების მოვლენათა სახელწოდებანი, საამშენებლო ლექსიკა და ტანსაცმლის სახელთა 

ერთი წყება, საამშენებლო იარაღებისა და კვების პროდუქტების აღმნიშვნელი ლექსიკა, 

დაავადებათა და კრებითი მნიშვნელობის სუბსტანტივთა გამომხატველი სახელები: ბაწო 

„მგელი“, აჲა „ძროხა“, ბიშე „ხბო“, ტიგა „ვაცი“, წიქე „რწყილი“, ილბა „მტრედი“, ილბის 

„კუდიანი“, კადო „კიბე“, ც  „ვარსკვლავი“, უნთი „ავადმყოფობა“...; IV გრამატიკული კლასი 

მოიცავს სხვადასხვაგვარი ნივთებისა და ნადირ-ფრინველთა გამომხატველი ლექსიკის 

მცირე ნაწილს, ბუნების მოვლენების, ადამიანის ორგანიზმისა და მშენებლობის აღმნიშვნელ 

ტერმინოლოგიას, განყენებული ცნებებისა და მოვლენების აღმნიშვნელ სახელებს: ბაქ 

„სპილენძი“, ქილ „რკინა“, ჭიტ „დანა“, ჭე „ქერი“, წულუ „ისარი“, ოდო 1. “დღე“, 2. „წვიმა“, 

ჲაკო „გული“, ინსან ი „კაცობრიობა“ და ა. შ.       

4.1.3. გრამატიკული კლასის ნიშანი ინფიქსად. ბეჟიტური ზმნის მრავლობითი რიცხვის 

ფორმებში ინფიქსად დაჩნდება - ა-, -ჲა-, -ბა-, -ა-/- - (საკ. ბეჟ.), - ა-, -ჲა-, -ა/- -, -ო-/-ო -  

(ჰუნზ.) ოდენობანი, რომლებიც სახელთა მრავლობითობის სუფიქსებს უკავშირდებიან, მაგ.:  

 

 

საკ. ბეჟ. ჰუნზ. 

მხ. რ.      მრ. რ. მხ. რ.     მრ. რ.  

                                - ა-                                 - - 

ზუყ  „იყო“ ზუ- ა-ყ  ბუჰუ „კვდება“ ბუ- -ჰე 
-ba-: -b -: 

Øეგაჲო „ნახა“ ბეგა-ბა-ჲო დუქე „შედის“ ნდუ-ბ -ქე 

კიშაჩ „თამაშობს“ კიშა-ბა-ჩ ოდარ „ისწავლა“ ოდა-ბ -რ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი V. გრამატიკული რიცხვის კატეგორია 



 

 

5.1. რიცხვი ზოგადად. ბეჟიტურ ენაში გვხვდება მრავლობითი რიცხვის გამოხატვის 

ორი სახეობა: ა) ლექსიკური, რომელიც ძირითადად ნაცვალსახელის, რიცხვითი სახელისა 

და ზოგიერთი ზმნიზედის კუთვნილებაა; ბ) მორფოლოგიური, რომელიც არსებითი სახელის 

სადერივაციო ნიშნების საშუალებით ზედსართავი სახელისა და ზმნის ფორმაწარმოებას გუ-

ლისხმობს.  

5.2. მრავლობითი რიცხვის წარმოება არსებით სახელებში. ა) მრავლობითი რიცხვის სუ-

ფიქსური საშუალებით წარმოებისას გამოიყოფა როგორც მრავლობითობის საერთო ფორმან-

ტები (-ა, - ა, -რა, -ბა, -და, -ლა, -ნა; აგრეთვე: -რო [>-რ], -ო[>-უ]), ისე ამა თუ იმ დიალექტ-კილო-

კავებისთვის ნიშანდობლივი მაწარმოებლებიც (-როლ, -წალ, -ლალ, -არა, -ნარა...). ეს სუფიქ-

სები სხვადასხვა სიხშირით იხმარებიან და მეტ-ნაკლები ხვედრითი წონა აქვთ მრავლობი-

თობის წარმოებაში. 

ბ) მრავლობითი რიცხვის წარმოებაში არაიშვიათად გამოიყენება შინაგანი ფლექსია, 

მაგ.: მატო (ჰუნზ. მატტუ) „ლოდი” – მატა, პეპელო „პეპელა” – პეპელა და სხვ.  

ბეჟიტურში მრავლობითის საწარმოებელ სუფიქსთა ერთი წყება ფაკულტატურად ფუნ-

ქციონირებს, მაგ.: ბიცო „ხელი” – ბიცო- ა || ბიცო-და, ქეტე „კოვზი” – ქეტე-ჲა || ქეტ-ბო... 

5.3. მრავლობითი რიცხვის განსაზღვრული ფორმები. ამგვარი სახელები მარტოოდენ 

ბეჟიტური ენის საკ. ბეჟიტური დიალექტის კუთვნილებაა [ხალილოვი 1985 : 136-138]: მიღ 

„კუდი “ – მრ. რ. მიღ-ა, განს. მრ. რ. მიღ-ლა, ბაწო „მგელი“ – მრ. რ. ბაწ-ა, განს. მრ. რ. ბაწ-ბო 

და სხვ. 

ანალოგიური ოპოზიცია შეიმჩნევა კრებითობის გამომხატველსა და განუსაზღვრელ 

მრავლობითის ფორმებს შორის: მუყო „ლურსმანი”– განს. მრ. მუყო-და – კრ. მრ. მუყო... 

5.4. ატრიბუტულ სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება. ზედსართავი სახელების 

მრავლობითობა იწარმოება შემდეგი სუფიქსებით: საკ. ბეჟ.  -ა (ლ'იჲოს „ქვედა” – ლ'იჲოს-ა), -

ჲა (ნიყა „მწარე” – ნიყა-ჲა), -  (კოკ  „ავადმყოფი” – კოკო- ), -ლა (ბერსინაბ „ლამაზი” – 

ბერსინაბ-ლა)...; ჰუნზ. -არ (ქიქირ-უ „წვრილი” – ქიქირ-არ), -ლა (მისქინ „ღარიბი“ – მისქინ-

ლა). 

 

 

 

 

 

თავი VI. სახელი 

 



 

6.1. არსებითი სახელის ბრუნება. ბეჟიტური ენის ბრუნვათა სისტემაში გაირჩევა ორი 

ჯგუფი: ა) ძირითადი (კონკრეტული) და ბ) ლოკატიური (აბსტრაქტული). ძირითად ბრუნვა-

თა ჯგუფში ხუთი ბრუნვა გამოიყოფა: 1) სახელობითი, 2) ერგატივი, 3) მიცემითი, 4) ნათესა-

ობითი, 5) ინსტრუმენტალისი. ლოკატიურ ბრუნვათა ჯგუფი ხუთ ბრუნვასა და ცხრა სერიას 

აერთიანებს.  

ბეჟიტურ ენაში ბრუნების ორი ძირითადი ტიპი გამოიყოფა: 1) მარტივფუძიანი და 2) 

რთულფუძიანი. ამასთანავე, შეინიშნება ფუძეთა ანომალიური წარმოებაც. 

6. 1. 1. ძირითადი ბრუნვები. ძირითად ბრუნვათა მორფოლოგიური ნიშნები სქემატუ-

რად ასე გამოიხატება: 

ა) საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

ბრუნვები ბრუნვათა 

ნიშნები 

ბრუნების 

ნიმუში 

ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

სახელობითი 

ერგატივი 

მიცემითი 

ნათესაობითი 

ინსტრუმენტალისი 

– 

-ლო, -ლ, -Ø 

-ლ 

-ს, -შ 

-დო, -დ 

სორა 

სორალი 

სორალი-ლ 

სორალი-ს 

სორალი-დ 

მელა 

მელამ 

მელას 

მელას(ი) 

მელათი 

 

ბ) ჰუნზიბური დიალექტი     

ბრუნვები ბრუნვათა 

ნიშნები 

ბრუნების 

ნიმუში 

ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

სახელობითი 

ერგატივი 

მიცემითი 

ნათესაობითი 

ინსტრუმენტალისი 

– 

-ლო, -ლ 

-V  

-ს 

-დო, -დ 

თოფი 

თოფილ-ლო 

თოფილ-  

თოფილო-ს 

თოფილ-დო 

თოფი 

თოფმა 

თოფს 

თოფის 

თოფით 

 

6.1.2. საბრუნებელი სახელის ფუძე. ფუძედ გამოიყოფა: ა) მხოლოობითი რიცხვის 

წმინდა (პირდაპირი) ფუძე, რომელიც სახელობითის ფორმას ეთანაბრება; ბ) ერგატივისა და 

ე. წ. ირიბ ბრუნვათა ფუძე; გ) მრავლობითი რიცხვის ბაზისური ფუძე; დ) მრავლობითის 

ერგატივისა და ირიბ ბრუნვათა ფუძე. 

მართალია, ირიბი ფუძე ძირითადად სახელობითი ბრუნვის არამარკირებულ ფორმას 

ემყარება, მაგრამ ზოგჯერ მისგან მკაფიოდაც განსხვავდება. ერგატივისა და ირიბ ბრუნვათა 



 

ფუძე იწარმოება სახელობითი ბრუნვის ფორმისაგან სხვადასხვა წარმომავლობის 

ელემენტების (დამაკავშირებელი ხმოვნების) დართვით. ეს ელემენტებია: საკ. ბეჟ. -ა, -ო, -ი 

(>//-ჲ), -ე, -დი (> -ტი), -ბა, -ლი, -ლა; ჰუნზ. -ა, -ო, -ი, -ე, -დი, -დო, -დუ, -ბო, -ლი, -ლა, -ლო,   

-ჲო, -რუ, -რა, -რო, -მო. ფუძის ამგვარი ფორმანტები შეიძლება დაიშალონ შესაბამის 

თანხმოვნურ (სავრცობი, დეტერმინანტი, ბრუნვის ოდინდელი ნიშანი) და ხმოვნურ (ე. წ. 

დამაკავშირებელი ხმოვანი) ელემენტებად.     

 

6. 1. 3. ლოკატიური ბრუნვები. ლოკატიურ ბრუნვათა სისტემა საკუთრივ ბეჟიტურ დი-

ალექტში ცხრა სერიას ქმნის, ხოლო ჰუნზიუბრ დიალექტში – რვა სერიას. თითოეულ სერიას 

ხუთი (საკ. ბეჟ.) ან ოთხი (ჰუნზ.) ბრუნვა აქვს, რომლებიც შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად 

ჯგუფად: ა) სტატიკური: ადგილობითი (Locativus) (სად?), ბ) დინამიკური:  დგილობითი 

(Allativus) (საითკენ?), დაშორებითი (Elativus) (საიდან?), თანაობითი (რასთან ერთად?), შუა-

ლობითი (Translativus) (რის გავლით?). ჰუნზიბურში ანალოგიური სურათი დასტურდება იმ 

განსხვავებით, რომ თანაობითი ბრუნვა ცალკე არ გამოიყოფა. სქემატურად: 

 

ა) საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

 

 

სერია 

 

ნიშანი 

 

სემანტიკა 

 

საილუსტრ. მაგალითები 

 

I სერია -ტ ა „-ზე”, „ზედ” 

(ჰორიზონტალურად) 

ქილიჲავრი სიდ ალტ ა ჰოს 

რა ცა „ქლიავი ერთ ტოტზე ერ-

თი აბია („იქნება”)”. 

II სერია -  „-ზე” 

(ვერტიკალურად) 

შედი-  ონზ გეჲ „კლდეზე 

თოვლი არის” 

III სერია - ა „-თან” 

(მიც. ფუნქციით) 

ნილ'ა ონქო აბო- ა! „მიეცი ფუ-

ლი მამას!” 

IV სერია -ღა „-თან”, „მახლობლად” ისი-ღა ჟ  გეჲ „დის ახლოს 

ვაჟი არის” 

V სერია - /- ო „-ში”, „შიგნით” დო ეტ ერო თელავრიჲა-  „მე 

წავედი თელავში” 

VI სერია -ლა  „-ად” (მიც. მნიშვნელო-

ბით), „-ში” 

ჭადი-ლა  ცა გეჲ „ჭადში მარი-

ლი არის” 

VII სერია -ღოჲ „-ით”, „-თან”, „ერთად” ჟდი-ღოჲ ბიშე მეტ ეჲო „ბიჭ-



 

თან ერთად ხბო წავიდა” 

VIII სერია -დოჲ „-ში”, „-კენ”, „მახლობ-

ლად” 

დი-დოჲ ქაღაჲ ჲოყო „მე (`ჩემს-

კენ”) წერილი მომივიდა” 

IX სერია -ლ' `ქვეშ” ისტოლია-ლ' ლ'ირო ტაქანი 

გელი (ლომთ. 2003 : 181) „მაგი-

დის ქვეშ, დაბლა, ჭიქა არის” 

 

 

ბ) ჰუნზიბური დიალექტი 

 

 

სერია 

 

ნიშანი 

 

სემანტიკა 

 

საილუსტრ. მაგალითები 

 

I სერია -ტ ო/-ტ  „-ზე”, „ზედ” 

(ჰორიზონტალურად) 

გ ბ დ ხოხ-ტ ო ტ ოდო უნჩენ ლო „ის ამ 

ხეზე ზედ ახტა” 

II სერია -  „-ზე” 

(ვერტიკალურად) 

ტ ოყოლ ბ ხ ლ ნ ლო ნ სუ-  „ქუდი კი-

დია კედელზე” („კედელს”)” 

III სერია -გ/-გო „-თან”, „გვერდით” 

(მიც. მნიშვნელობით) 

...ქანგნ ს -ს ს დ-გო ჰანსჭიტ ყურუშ ოქ-

რო ნ ლ' ნ ლი „...ხელში თითოეულს ასი 

ოქრო მისცა” 

IV სერია -ღურ „-თან”, „მახლობ-

ლად”, „-ურთ” 

ს  ხონხ-ღურ ინჩოქერ „მელა ხესთან მი-

ვიდა” 

V სერია -V   „-ში”, „შიგნით” ... გი ქე რილ-  ֹენდუ დიჲ ღინო ლო (ვან 

1995:215) „იმ ქვევრში შიგ ჩემი ღვინო არის” 

VI სერია -დ რ „-კენ” ო  ბუ Øენტ ერ ჰო რო-დ რ „მამა წავიდა 

ძროხებისკენ” 

VII სერია -ლ' „ქვეშ”, „ძირს” გამაჭა-ლ' ნს ლო „ქვის ქვეშ წყარო არის” 

VIII სერია -ტ ოტ  „ვინმეს (რამის) 

გავლით” 

ენხი-ტ ოტ  ტ რ  გულურ (ისაყ., ხალ. 

2001 : 265) „მდინარეზე ხიდი გადვეს” 

IX სერია -დიჲა „-თვის” დიბი-დიჲა იჲულ წ ნდარ რუ ო „შენ-

თვის დედა წინდებს ქსოვს” 

 

 

6.2. ზედსართავი სახელი. ზედსართავი, როგორც საგნის ნიშან-თვისების 

გამომხატველი ატრიბუტული სახელი, როგორც წესი, არსებითი სახელის მსაზღვრელად 



 

არის გამოყენებული და ამ უკანასკნელს სათანადო სინტაგმაში ჩვეულებრივ წინ უსწრებს. 

კლასიფიკატორის შემცველ ზედსართავში სათანადო საზღვრულის კლასი აღინიშნება, მაგ.: 

ჲ-უყო ქიდ „დიდი გოგო“, ბ-აყო ბისა „მძიმე თევზი“ და ა. შ.  

6.2.1. ზედსართავი სახელის ჯგუფები და მათი წარმოება. ბეჟიტურ ენაში გამოიყოფა 

ზედსართავი სახელის სამი ძირითადი ჯგუფი: 1) ვითარებითი, 2) მიმართებითი, 3) კუთვნი-

ლებითი. 

კლას-კატეგორიის მიხედვით, ვითარებითი ზედსართავი სახელები იყოფა ორ ჯგუფად: 

ა) კლასნიშნიანი და ბ) უკლასნიშნო. 

1) ვითარებითი ზედსართავები. ა) კლასნიშნიან ზედსართავებს კლასიფიკატორი პრე-

ფიქსად დაერთვის და საზღვრულის სახელის კლასიფიკაციას ახდენს, მაგ.: საკ. ბეჟ.: ჲ-იხალო 

„გრძელი”, ჲ-იხხო „თბილი”, ჲ-უყყო „დიდი”...; ჰუნზ.: რ-ი ერუ „პატარა”,  რ-ოყყუ „მძიმე”, რ-

ხხუ „თბილი” და სხვ. მისთ. 

ბ) უკლასნიშნო ვითარებით ზედსართავებს განეკუთვნებიან: საკ. ბეჟ.: ბა ანდიჲო „გან-

საცვიფრებელი”, შეშეჲო „ხშირი”, უსსო „ვიწრო”...; ჰუნზ. აწწუ „მახვილი”, „ბასრი”, კოტტუ 

„კარგი” და ა. შ. 

2) მიმართებითი ზედსართავი სახელები იწარმოება სხვა სახელებისა და ზმნისართისა-

გან ნათესაობითის -ს სუფიქსის დართვით, მაგ.: საკ.-ბეჟ.: იტ ე-შ (შდრ. იტ ე „შარშან”) ბოხ 

„შარშანდელი თივა”, ხისა-ს (ტლ. ხიშა-შ) (შდრ. ხისა „ხვალ”) ოდო „ხვადინდელი დღე”...; 

ჰუნზ.: ჰასაიო  -ს „ცისფერი”, ჭანილო -ს „ალისფერი” “ და სხვ. 

ჰუნზიბურ დიალექტში არსებით სახელს შეიძლება დაერთოს აგრეთვე დამხმარე სი-

ტყვები ლიდერ, ლოდერუ ( „მქონე”), გალლო („ერთად”), გო ჩჩო („არარსებული”), გო  ჲსუ 

(„უქონელი“) და აწარმოოს მიმართებითი ზედსართაები, მაგ.: შუგურლიდერ „ცხენიანი“, 

ყლოგო ისუ „უჭკუო“, „გიჟი“ და მისთ. 

ვ) კუთვნილებითი ზედსართავი სახელების გამოსახატავად საკუთრივ ბეჟიტური დია-

ლექტი ისევ ნათესაობითს იყენებს, მაგრამ, მიმართებითი ზედსართავებისგან განსხვავებით, 

კუთვნილებითი ზედსართავები გავრცობილი (ე. წ. მეორე) ნათესაობითის ფორმას ემყარება, 

მაგ.: იჲოლა-ს „დედობრივი”, ხალილა-ს „მეფისეული” და ა. შ. 

6.2.2. განსაზღვრულობის გამოხატვა ზედსართავებში. განსაზღვრულობა-განუსაზღვრე-

ლობის (resp. ემფატიკურობის) გამოსახატავად გამოიყენება დაღესტნურ ენათა სინამდვილი-

დან კარგად ცნობილი მაატრიბუტივებელი ფორმანტი -სო, რომელიც დაერთვის ვითარები-

თი და მიმართებითი ზედსართავი სახელის მზამზარეულ ფორმებს, მაგ.: წუდდო „წითელი” 

– წუდდო-სო „წითელი რომელიცაა”, იტინო „პატარა” – იტინო-სო „პატარა რომელიცაა”, 

ჟდი-ს „ვაჟის“ – ჟდის-სო  „ვაჟისეული“ და მისთ. 



 

6.2.3. ხარისხების წარმოება. უფროობითი ხარისხის გამოსახატავად შესადარებელი სა-

ხელი დაისმის ესივის IV სერიაში, ხოლო თავად ზედსართავი უცვლელია, მაგ.: საკ. ბეჟ. ისი-

ღა ის კეტო გეჲ „ძმა დაზე (ზედმიწ. „დასთან”) კარგია” “... 

ჰუნზიბურ დიალექტში შედარებითი ხარისხის სუფიქსად -ჲ  , -   არის მიჩნეული [ვან 

დენ ბერგი 1995 : 50].  

ბეჟიტურ ენაში ფუძისეული ხმოვნის დაგრძელებით ან თანხმოვნის გაორმაგებით და-

დებითი ხარისხისგან სპორადულად იწარმოება უფროობითი ხარისხი, მაგ.: საკ. ბეჟ. ჲ ყყ  

„მძიმე” –ჲ ყყ  „უმძიმესი”, იცილო „მოხუცი” – იც ლო „უხუცესი” და ა. შ. 

აღმატებითი ხარისხი გადმოიცემა დადებითი ხარისხის ფორმათა კომპოზიციით, მაგ.: 

იც-მიცილო (ჰუნზ. იჩ-მიჩილ "id".) „ძალიან მოხუცი”, -იტინო „ყველაზე პატარა” (ზედმიწ. 

პატარ-პატარა”) და ა. შ. 

აღმატებითი ხარისხის სემანტიკა შეიძლება გამოიხატოს აგრეთვე ზმნისართებისა და 

გამაძლიერებელი ნაწილაკების დართვით: წაყ (< ხუნძ.) „ძალიან”, თელი (< ქართ.) „ბევრი”, 

„მთელი”, ლადი „ბევრი”, ბისსუნ || ბიშუნ „ყველაზე (მეტად)” 

ოდნაობითობა იწარმოება -ჲო (საკ. ბეჟ.), -რ (ჰუნზ.) სუფიქსების დართვით, მაგ.: ნიჲ  

(ჰუნზ. ნიჲა-რ) „ტკბილი” – ნიჲ -ლ„ი (ჰუნზ. ნიჲარ-ლ„ი) „სიტკბო” – ნიჲალ„ი-ჲო (ჰუნზ. 

ნიჲარლ„ე-რ) „მოტკბო”... 

6.5. ზედსართავ სახელთა ბრუნება. ზედსართავი სახელი წინადადებაში შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს ძირითადად სამი ფუნქციით: ა) ატრიბუტივად, ბ) სუბსტანტივად და გ) 

პრედიკატული სინტაგმის სახელად ნაწილად. 

1) თავისი ძირითადი (ატრიბუტიული) ფუჯნქციით გამოყენებული ზედსართავი სახე-

ლები მეტწილად უცვლელია, მაგრამ საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში ერგატივისა და ე. წ. 

ირიბ ბრუნვათა ფორმები ზოგ ზედსართავს აუსლაუტური ხმოვნით განსხვავებული აქვს.  

2) გასუბსტანტივებული ზედსართავი სახელები სუბსტანტიური ბრუნებით იბრუნვიან 

[იხ. მადიევა 1965: 94; ხალილოვი 1995 : 398]. 

3) პრედიკატულად გამოყენებული ზედსართავი სახელი, ჰუნზიბური დიალექტისაგან 

განსხვავებით, ბოლოკიდურ ხმოვანს არ იკვეცს, რაც ენკლიტიკის თავისებურებასთანაც ჩანს 

დაკავშირებული. სქემატურად: 

 

ა) საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

ფუნქცია ატრიბუტული სუბსტანტიური პრედიკატული 

რიცხვი მხ. რ. მრ. რ. მხ. რ. მრ. რ. მხ. რ. მრ. რ. 

აბსოლუტ. -ო, -(ა)-ბ - , - ა, -ო, -(ა)-ბ -ა, - ა -ო, -(ა)-ბ -ა, - ა, 



 

-ლა, -ჲა -ლა, -ჲა  -ლა 

ირიბი -ო, -ა, 

-(ა)-ბ-ლი 

 -ო, -ა, 

-(ა)-ბ-ლი 

 -ო, -ა, 

-(ა)-ბ-ლი 

 

 

 

ბ) ჰუნზიბური დიალექტი 

ფუნქცია ატრიბუტული სუბსტანტიური პრედიკატული 

რიცხვი მხ. რ. მრ. რ. მხ. რ. მრ. რ. მხ. რ. მრ. რ. 

აბსოლუტ. -უ, -(ა)-ბ -არ, -ლა -უ, -(ა)-ბ -არ,    -ლა -(-უ), -(ა)-ბ -არ, -ლა 

ირიბი -უ/(-Ø), 

-(ა)-ბ 

 -ო, -ა, -(ა)-ბ -ალლა, -ლა   

 

ლოკატიური წესით ბრუნებისას ზედსართავები არსებითი სახელის ბრუნებას მისდე-

ვენ და რაიმე არსებითის გადახრა არ შეინიშნება. 

 

6.3. რიცხვითი სახელი. გაირჩევა რიცხვით სახელთა ექვსი ჯგუფი: 1) რაოდენობითი, 2) 

რიგობითი, 3) წილობითი, 4) ჯერადობითი, 5) კრებითი, 6) დაყოფითი. 

6.3.1. რიცხვითი სახელების წარმოება. 1) რაოდენობითი (ძირითადი) რიცხვითი სახე-

ლები. აგებულების მიხედვით, ძირითადი რიცხვითი სახელები იყოფა სამ ძირითად ქვეჯგუ-

ფად: ა) მარტივი (1-10, 20, 1000), 2) რთული (3+10=13), 3) შედგენილი (100+6+10+5=165). 

მარტივი რაოდენობითი (ძირითადი) რიცხვითი სახელები (1-10, 20, 1000) იწარმოება სა-

თანადო რიცხვითი სახელის ფუძისაგან -ნა (საკ. ბეჟ.), -ნო, -ნუ, -ნ, -ნო   (ჰუნზ.) სუფიქსების 

საშუალებით. ამასთანავე, ჰუნზ. დიალექტში -ნუ < -ნო (ო-ს დავიწროებით), ხოლო -ნ 

დაერთვის იმ რიცხვითებს, რომელთა ფუძე მახვილიანი ხმოვნით სრულდება. სქემატურად: 

საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 
 

ჰუნზიბური დიალექტი 
 

        პირდაპირი ირიბი პირდაპირი  ირიბი 
2 ყო   -ნა ყო-ლ ყ -ნუ ყა-ნ 

3 -ნა ა-ლ ო   -ნო   ე-ლ 

4 ყ  -ნ  ყე-ლ ოყე -ნ ოყე-ლ 
5 ი -ნა ი-ლ ი -ნო ი-ლ 
6 ი  -ნა ი ე-ლ ი   -ნო ი ე-ლ 
7 ლ'-ნა ალ'ო-ლ ო   ლ'-ნო ო  ლ'ე-ლ 
8 ბე ლ'-ნა ბელ'ე-ლ ბე ლ'-ნო ბელ'ე-ლ 
9  ჭე-ნა ჭე-ლ უ  ჭი-ნ უჭი-ლ 
10 წო-ნა აწო-ლ ო ׂ  წ -ნ ოׂწ -ლ 
20 -ნა ო-ლ ო  -ნო ო-ლ 
1000 ჰა  ზაჲ-ნა ჰაზაჲ-ლ  ჰ ზარ-ნო ჰაზარ-ლი-ლ 

 



 

 რთული რიცხვითი სახელები (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900) ათეულთა წარმოებისას სათანადო ერთეულის გამომხატველ რიცხვით სახელზე და-

ირთავენ -ჲიგ (კაპ.), -რიგ (ხაშ.-ტლად., ჰუნზ.) სუფიქსს (შდრ. ხუნძ. -რგო: ლ„ებე-რგო „30”): 

საკ. ბეჟ. ლ„ანა-ჲიგ „30”, ყ ნ -ჲიგ (ტლად. ოყენა-რიგ) „40”...; ჰუნზ. ლ„ოׂნოׂ-რიგ „30”, ოყენ-

რიგ „40” და ა. შ. 

შედგენილი რიცხვითი სახელების წარმოების ფორმულები ამგვარია: ა) ათეული + ერ-

თეული: საკ. ბეჟ. აწო-ნა ჰონს „11”, აწო-ნა ყონა „12”...; ჰუნზ. ოׂׂწ -ნ ჰ ს „11“, ოׂწ -ნ ყანუ „12”...; 

ბ) ოცეული + ერთეული: საკ. ბეჟ. ო-ნა ჰონს „21”, ო-ნა ყონა „22”...; ჰუნზ. ო-ნო ჰ ს „21”, ო-

ნო ლ„ი-ნო „25” და ა. შ.; გ) ასეული + ათეული (resp. ოცეული) + ერთეული: ჰუნზ. ჰ ნსჭიტ-ნო 

ოყენრიგ-ნო ყანუ „142”, ყანუჭიტ-ნო ლ„ინორიგ-ნო ჰ ს „251” და სხვ. 

2) რიგობითი რიცხვითი სახელები. საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში რიგობითი რი-

ცხვითი სახელები ორგვარად იწარმოება: ა) „თქმა” ზმნის ნამყოს მიმღეობის ჲ ლ'ეჲო (ბე-

ჟიტ.), ჲ ლ'ე-რო (ხაშ.), ჲ ლ'ერო (ტლად.) („თქმული”) ფორმის დართვით, რომელიც სუფიქ-

სად არის გადააზრიანებული: ჰონს-ჲ ლ'ეჲო „პირველი”, ყ„ონა-ჲ ლ'ეჲო „მეორე”, ლ„ანაჲგნა 

ყ„ონა-ჲ ლ'ეჲო  „ოცდამეთორმეტე”...; ბ) ამჟამად უფრო გავრცელებულია რიგობითი რიცხვი-

თი სახელების მეორე მოდელი, რომლის წარმოების ფორმულა ასე ჩაიწერება: რაოდენობითი 

რიცხვითი სახელი + სუფიქსი -ს (< -სო): ყონა-ს „მეორე”, ლ„ინა-ს „მეხუთე”, ონა-ს „მეოცე”, 

ჰ სჭიტნა-ს „მეასე“ და ა. შ. 

ჰუნზიბურ დიალექტში რიგობით რიცხვით სახელთა საწარმოებელ სუფიქსად გვაქვს -

ს /-ს, მაგ.: ჰ ს-ს  „პირველი”, ოყენო-ს „მეოთხე”, ონო-ს „მეოცე” და ა. შ. 

3) წილობითი რიცხვითი სახელები. წილობითი რიცხვითი სახელები იწარმოება აღწე-

რითად: ა) -ს/-ს  სუფიქსიანი რიგობითი რიცხვითი სახელი + ბუტა (< ხუნძ.) „ნაწილი”: საკ. 

ბეჟ. ლ„ანა-ს ბუტა „მესამედი” (ზედმიწ. „მესამის ნაწილი”), ჭენა-ს ბუტა „მეათედი” (ზედმიწ. 

„ათის ნაწილი”, შდრ. ხუნძ. ანწი-ლ ბუტა "id".)...; ჰუნზ. ყანუ-ს ბუტა „მეორედი”, ბელ'ნო-ს 

ბუტა „მერვედი”, ჴონო-ს ბუტა „მეოცედი” და ა. შ.; ბ) კრებითი რიცხვისი სახელი + ჲალ'ოქოს 

(< ჲალ'ო „შუა”, „შორის” + ქო + ნათ. -ს) (ტლ. რალ'ოქოს) „ნახევარი”: ლ„ინა-ნა ჲალ'ოქოს 

„ხუთ-ნახევარი”, აწონა-ნა ჲალ'ოქოს „ათ-ნახევარი” და სხვ. მისთ. 

4) ჯერობითი რიცხვითი სახელები. ჯერობის გამოსახატავად ორსავე დიალექტში სუ-

ფიქსად -ხ დასტურდება, ხოლო საწარმოებელ ოდენობად – ერგატივისა და ირიბ ბრუნვათა 

ფუძე, რომელიც გავრცობილია -რ  />-ჲა, - ა, - , -ეჲა (<*-ე-რა) დეტერმინანტული ელემენ-

ტებით. მასთან, „ერთის”, „ორისა” და „სამის” აღმნიშვნელი რიცხვითი სახელები თავისებუ-

რებას ამჟღავნებენ [იხ. ლომთაძე 1966 : 224]. საილისტრაციო მაგალითები: საკ. ბეჟ. კა-ხ-ნა 

„ორჯერ“, ა-ხ-ნა „სამჯერ“, ო- ა-ხ-ნა „ოცჯერ“, ი-ჲა-ხ-ნა „ხუთჯერ“...; ჰუნზ. ოყ -რა-ხ 



 

„ოთხჯერ“, უჭი-რა-ხ „ცხრაჯერ“, ჭიტ-რა-ხ „ასჯერ“ და ა. შ.  

ბეჟიტურ ენაში დასტურდება ჯერობითი რიცხვითი სახელებისაგან -და (საკ. ბეჟ.), -დო 

(ჰუნზ.) სუფიქსით ნაწარმოები განუსაზღვრელი სემანტიკის გამომხატველი რიცხვითი 

სახელები, მაგ.: ოყერახ-და-ნა (ჰუნზ. ოყერახ-დო-ნ) „დაახლოებით ოთხჯერ”, ლ„ირახ-და-ნა 

(ჰუნზ. ლ„ირახ-დო-ნ) „დაახლოებით ხუთჯერ” და მისთ. 

შეიძლება ბეჟიტურში ჯერობა გამოიხატოს აგრეთვე შემდეგი ფორმულითაც: სათანადო 

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი + ჰინო (საკ. ბეჟ.), ჰ ნი (ჰუნზ.) „გზა”. 

5) კრებითი რიცხვითი სახელები იწარმოება რაოდენობითი რიცხვითისაგან -ნა (საკ. 

ბეჟ.), -ნო (ჰუნზ.) ნაწილაკის დართვით.  

გაურკვეველი რიცხვის აღმნიშვნელი სინონიმური სახელები: ზათ, ლლ , თელი „ბევ-

რი”, დ ჰ ბ, ჲ ტ ტ  „ცოტა” და მისთ. 

6) დაყოფითი (resp. დანაწევრებითი) რიცხვითი სახელები. ამ რიგის რიცხვითი სახელე-

ბი, როგორც წესი, სათანადო ფუძის რედუპლიკაციით იწარმოება: ყ„ -ყ„ონა (საკ. ბეჟ), ყ -ყანუ 

(ჰუნზ.) „ორ-ორი“, ჰ -ჰ ჭიტ (საკ. ბეჟ.), ჰ -ჰ სჭიტ (ჰუნზ.) „ას-ასი“ და ა. შ.. 

6.3.2. რიცხვითი სახელების ბრუნება. რიცხვითი სახელი, როგორც წესი, გამოყენებუ-

ლია ატრიბუტივად და არსებით სახელს ახლავს. ერგატივსა და „ირიბ” ბრუნვებში -ნა (საკ. 

ბეჟ.), -ნ/-ნო (ჰუნზ.) სუფიქსების ნაცვლად -ლ/-ლა, -დ/-დო ფორმანტები დაჩნდება. განსუბ-

სტანტივებული რაოდენობითი რიცხვითი სახელი არსებით სახელთა ანალოგიურად იბრუნ-

ვის. ბრუნებისას რიცხვით სახელს უნარჩუნდება -ნა (საკ. ბეჟ.), -ნ (ჰუნზ.) ნაწილაკი, 

რომელიც ბრუნვის ნიშნის შემდეგ მოუდის. 

   

6.4. ნაცვალსახელი. შინაარსის მიხედვით, გამოიყოფა ნაცვალსახელთა ცხრა ჯგუფი: 1) 

პირისა, 2) ჩვენებითი, 3) კითხვითი, 4) კუთვნილებითი, 5) უკუქცევითი, 6) განსაზღვრებითი, 

7) განუსაზღვრელობითი, 8) ურთიერთობითი, 9) უარყოფითი. ყოველი ჯგუფის ნაცვალსა-

ხელს, გარდა კუთვნილებითისა, აქვს საკუთარი გრამატიკული ფორმა და სათანადო ფუნქცი-

ური დატვირთვა.  

6.4.1. პირის ნაცვალსახელები. ბეჟიტური პირის ნაცვალსახელებს „ექსკლუზივ-ინკლუ-

ზივის” (in/ex-ის) კატეგორია არ მოეპოვება. გარდა ამისა, ეს ნაცვალსახელები თავისებურებას 

სახელობითისა და ერგატივის ფორმათა მორფოლოგიური განურჩევლობითაც ამჟღავნებენ, 

რაც არქაულ მოვლენად მიიჩნევა და პრედიკატის ძირითად აქტანტთა კოდირების კარდინა-

ლურ სტრატეგიას უკავშირდება. 

პირის ნაცვალსახელებად გამოიყოფა: საკ. ბეჟ. დო „მე”, მი „შენ”, ილე „ჩვენ”, მიჟე 

„თქვენ”; ჰუნზ. დ  „მე”, მ  „შენ”, ილე „ჩვენ”, მიჟე „თქვენ”. 



 

რაც შეეხება III პირს, დამოუკიდებელი ნაცვალსახელები არ მოგვეპოვება და ნაკლული 

პარადიგმა ჩვენებით ნაცვალსახელებით აქვს შევსებული. სქემატურად: 

 

ა) საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

ლექსიკური 

მნიშვნ. 

ბრუნვები 

 

„მე” 

 

„შენ” 

 

„ჩვენ” 

 

„თქვენ” 

სახ.  დო მი ილე მიჟე 

ერგ. დო მი ილე მიჟე 

მიც. დი-ლ დუ-ლ ილო-ლ მიზო-ლ 

ნათ. დი-ჲ-ე დი-ბო ილო-ს მიზო-ს 

ინსტრ. დ -დ დ -დ ილო-დ მიზო-დ 

ადგილ. დ -ტ ა დ -ტ ა ილო-ტ ა მიზო-ტ ა 

მიმართ. დ -ტ ა-ლ დ -ტ ა-ლ ილო-ტ ა-ლ მიზო-ტ ა-ლ 

დაშორ. დ -ტ ა-ს დ -ტ ა-ს ილო-ტ ა-ს მიზო-ტ ა-ს 

შუალ. დ -ტ ა-ლა-

ტ  (ტლ.) 

დ -ტ ა-ლა-

ტ  (ტლ.) 

ილო-ტ ა-ლა-ტ  

(ტლ.) 

მიჟო-ტ ა-ლა-ტ  

(ტლ.) 

 

ჰუნზიბური დიალექტი 

ლექსიკ. 

  მნიშვნ. 

ბრუნვები 

 

„მე” 

 

„შენ” 

 

„ჩვენ” 

 

„თქვენ” 

სახ.  დ  მ  ილე მიჟე 

ერგ. დ  მ  ილე მიჟე 

მიც. დი- ი/დი-ი/დ  დ -ბ  ილ  მიჟ  

ნათ. დი-ჲ-ე დ -ბ  ილუ-ს მიჟუ-ს 

ინსტრ. დი-დო დ -ბ -დ/დუ-დო ილ-დო მიჟ-დო 

ადგილ. დი-ტ ა დუ-ტ ო ილუ-ტ ო მიჟუ-ტ ო 

მიმართ. დი-ტ ო-დ რ დუ-ტ ო-დ რ ილუ-ტ ო-დ რ მიჟუ-ტ ო-დ რ 

დაშორ. დი-ტ ო-ს დუ-ტ ო-ს ილუ-ტ ო-ს მიჟუ-ტ ო-ს 

შუალ. დი-ტ ო-დ რ-

ტ ო 

დუ-ტ ო-დ რ-ტ ო ილუ-ტ ო-დ რ-

ტ ო 

მიჟუ-ტ ო-დ რ-

ტ ო 

 

6.4.2. ჩვენებითი ნაცვალსახელები. ამ რიგის ნაცვალსახელში მოსაუბრესთან მიმართე-

ბით სივრცობრივი ლოკალიზაცია არის ასახული: 1) პირველ პირთან ახლომყოფი; 2) მეორე 



 

პირთან ახლომყოფი; 3) პირველ-მეორე პირებისაგან დაშორებული. გარდა ამისა, ჩვენებითი 

ნაცვალსახელები თვით ჯგუფის შიგნითაც უჩვენებენ კლას-კატეგორიის მიხედვით განსხვა-

ვებას: საკ. ბეჟ.: 1) აჰ(ა)დი || ჰუდი (I, IV კლ.); აჰ(ა)დო || ჰოდო (II, III კლ.) „ეს” (I პირთან 

მყოფი); 2) აჰლი || ჰული, აჰ(ა)ნი || ჰუნი (ხაშ.) (I, IV კლ.); აჰლო || ჰოლო, აჰ(ა)ნო || ჰონო 

(ხაშ.) „ეგ” (II პირთან მყოფი); 3) აჰ(ა)გი || ჰუგი (I, IV კლ.), აჰ(ა)გო || ჰოგო (II, III კლ.) „ის” 

(სხვაგან მყოფი). 

ჰუნზ.: 1) ბ დ (I, III, IV კლ.), ბოდუ (II კლ.) „ეს”; 2) ბ ლ (I, III, IV კლ.), ბოლუ (II კლ.) 

„ეგ”; 3) გ (I, III, IV კლ.), ოგუ (II კლ.) „ის”. 

მრავლობით რიცხვში რედუცირებული ხმოვანი მორფონოლოგიურ საფუძველზე 

კვლავ აღდგება: 1) ა-ჰად-დ ლ || < ა-ჰად-რ ლ, ჰოდ-დ ლ || < ჰოდ-რ ლ „ესენი”; 2) ა-

ჰალ-ლ ლ || < ა-ჰაგ-რ ლ, ჰოლ-ლ ლ || ჰოგ-რ ლ, ჰოგ- ლ, ჰოლ- ლ (კილოკ. ვარ.) „ეგე-

ნი”; 3) ა-ჰაგ-გ ლ || < ა-ჰაგ-რ ლ, ა-ჰაგ- ლ, ჰოგ-გ ლ || < ჰოგ-რ ლ „ისინი”. 

გარდა ზემოგანხილული ნაცვალსახელებისა, დასტურდება მეორეული ჩვენებითი ნა-

ცვალსახელები, მაგ. აჰადდიჲო „ასეთი”, აჰაგგიჲო „ისეთი”, აჰალლიჲო „ეგეთი”, გას 

(ჰუნზ.) „ამნაირი” და მისთ. 

6.4.3. კითხვითი ნაცვალსახელები. ბეჟიტურ ენაში „ვინ?” და „რა?” ნაცვალსახელები 

ფორმობრივად გარჩეულია: სუკო > || სუყო (საკ. ბეჟ.), სუკუ (ჰუნზ.) „ვინ?”, სიჲო (კაპ.), შიჲო 

(ხაშ.), შიჟო (ტლად.), შიჲო || შიჟო (ჰუნზ.) „რა?” 

კითხვით ნაცვალსახელები მრავლობითი რიცხვის ფორმებს მოკლებულნი არიან, მაგ-

რამ მათ მოეპოვება ბრუნება, რომელიც ხასიათდება რიგი თავისებურებებით. სქემატურად: 

 

 

 

 

 

ნაცვალ- 

სახელები 

 

ბრუნვები 

საკუთრივ ბეჟიტური 

დიალექტი 

ჰუნზიბური დიალექტი 

„ვინ?” „რა?” „ვინ?” „რა?” 

სახ. სუკო სიჲო, შიჟო სუკუ შიჲო 

ერგ. ლ„  ლ„ინი სოׂ-ლო ׂ სინ-ლო 

მიც. ლ„ -ლ ლ„ინი-ლ სოׂ-ჲ სინ  

ნათ. ლ„ო-ჲ(ს) ლ„ინი-ს სოׂ-ჲ-ს სინი-ს 



 

ინსტრ. ლ„ -დ ლ„ინი-დ სოׂ-დო ׂ სინ-დო || 

სინი-დ 

ადგ. ლ„ -ტ ა ლ„ინი-ტ ა სოׂ-ტ ო სინ-ტ ო-ლ 

სინი-ტ  

მიმართ. ლ„ -ტ ა-ლ ლ„ინი-ტ ა-ლ სოׂ-ტ ო-ლ სინ-ტ ო-ლ 

დაშორ. ლ„ -ტ ა-ს ლ„ინი-ტ ა-ს სოׂ-ტ ო-ს სინ-ტ ო-ს 

ტრანსლატ. ლ„ -ტ ა-ლ-ტ  ლ„ინი-ტ ა-ლ-ტ  სოׂ-ტ ო-ლ-ტ  სინ-ტ ო-ტ  

 

დამატებით დასტურდება შემდეგი კითხვითი ნაცვალსახელები: საკ. ბეჟ. ნ ჲო (მრ. რ. 

ნ ჲ ) „როგორი? ნ ჲოსო „რომელი?” ლა, ლად, ლასო „რამდენი?” სუდ „რატომ?”...; ჰუნზ. 

ჰინ ს / ჰინ  „როგორი?”  ს ს რუ „რომელი?” ჰიდილ „რამდენი?” სურ ׂ / სურბა „რატომ?” ნიჲო 

“სად?“  და მისთ. 

6.4.4. კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. კუთვნილებითი ნაცვალსახელის ფუნქციას, 

როგორც წესი, ასრულებს პირის ნაცვალსახელის ნათესაობითის ბრუნვის ფორმა მაგ.: საკ. 

ბეჟ. დიჲე ბილ'ო „ჩემი სახლი”, დიბო ქიდ „შენი გოგონა”, ილოს ლ' „ჩვენი სოფელი”, მიზოს 

ბისა „თქვენი თევზი”...; ჰუნზ. დიჲე „ჩემი”, დ ბ  „შენი”, ილუს „ჩვენი”, მიჟუს „თქვენი”. 

6.4.5. უკუქცევითი ნაცვალსახელი. ბეჟიტურ ენაში უკუქცევით ნაცვალსახელს თავისი 

საკუთარი ფორმა აქვს: ჟ  (საკ. ბეჟ.), ჟუ (ჰუნზ.) „თვითონ”, მრ. რ.: ჟ - ლ (საკ. ბეჟ.), ჟუ-

რუჟ // ჟუ-რუ (ჰუნზ.).  

უკუქცევითობა პირის ნაცვალსახელებითაც გამოიხატება, მაგ.: საკ. ბეჟ. დო-ზუ „მე თა-

ვად”, მი-ზუ „შენ თავად”, ილე-ზუ „ჩვენ თავად”, მიჟე-ზუ „თქვენ თავად”; ჰუნზ. დ -ჟუ „მე 

თავად”, მ -ჟუ „შენ თავად”, გ-ჟუ „ის თავად”... 

6.4.6. განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი. საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში განსაზღვრე-

ბით ნაცვალსახელებად უნდა გამოიყოს: ს -სიდი „თითოეული”, გ ჰიჲო (საკ. ბეჟ.), გალლო 

(ტლ.) „ყველა ერთად”, ყაწწო „ყველა”, სუკო-ნა-ზუ „ყოველგვარი”, „ყველა”. ჰუნზიბურ დია-

ლექტში გვხვდება: სუკუ-ნო-ჟ (ჰუნზ.), შიჲო-ნო-ჟ (ღარბ.) „ყველაფერი”, სეტ, ლიდერ „ყვე-

ლა”, სიჲო-ნა-ზუ (ღარბ. შიჲო-ნა-ჟუ) „ყველაფერი”. ორსავე დიალექტში იჩენს თავს ხუნძუ-

რისაგან შეთვისებული განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები: შიბაბ (საკ. ბეჟ.), შიბაბ, შინაბ 

(ჰუნზ.) „ყოველი”, ჟიბ-ჟიბ (კაპ.) „ყოველი”. სქემატურად: 

 „თითოეული” „ყველა” „ყველა” 

სახ. ს -სიდი გ ჰიჲო ყაწწო 

ერგ. ს -სიდი-ლა გ ჰიჲ-ა ყაწწო-ლა 

მიც. ს -სიდილა-ლ გ ჰიჲა-ლ ყაწწოლა-ლ 



 

ნათ. ს -სიდილა-ს გ ჰიჲა-ს ყაწწოლა-ს 

ინსტრ. ს -სიდილა-დ გ ჰიჲა-დ ყაწწოლა-დ 

 

6.4.7. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები 

იწარმოება სათანადო კითხვითი ნაცვალსახელის ამა თუ იმ ფორმისაგან განუსაზღვრელობი-

თი -დი ნაწილაკის დართვით, მაგ.: საკ. ბეჟ. სუკო-დი „ვიღაც”, სიჲო-დი (ტლ. შიჟოდი) „რა-

ღაც”, სუკოდი–სუ-დი „ვინმე”, სიჲოდი–სუ-დი „რამე”, ლ„ოჲს-დი „ვიღაცის”, ლ„ინისდი–სუ-

დი „რაღაცისგან”, ნიჲოდი–სუ-დი „რომელიღაც”...; ჰუნზ. სუკუ-დი „ვიღაც”, შიჲო-დი „რა-

ღაც”, სუკუდი–სუ-დი „ვინმე”, შიჲოდი–სუ-დი „რამე”, ნიჲო-დი „სადღაც” და ა. შ. 

6.4.8. ურთიერთობითი ნაცვალსახელი. გვხვდება მხოლოდ ერთი კომპოზიციური 

წარმოების ნაცვალსახელი, რომლის პირველი კომპონენტი ერგატივში დგას, ხოლო მეორე 

კომპონენტი კი – სახელობითში: სიდი-ჰონსო (ტლ. სიდი-ჰოს) (საკ. ბეჟ.), ჟიდ -ს ჟიდ  (ჰუნზ.) 

„ერთმანეთი” (შდრ. ძვ. ქართ. „ერთმან-ერთი”). 

6.4.9. უარყოფითი ნაცვალსახელი. უარყოფითობა გამოიხატება კითხვითი ნაცვალსახე-

ლებზე ბიფუნქციური {-ნა / -ნ } (საკ. ბეჟ.), {-ნ(ო)} (ჰუნზ.) დართვით, მაგ.: სუკო-ნა, ჰო-სუყო-

ნა (საკ. ბეჟ.), სუკუ-ნ (ჰუნზ.) „არავინ”, სიჲო-ნა (საკ.ბეჟ.), შიჲო-ნ (ჰუნზ.) „არაფერი”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი V. ზმნა 

 

7.1. ზოგადი. ზმნა, როგორც წინადადების ხერხემალი, არის მეტად რთული შინაასის 

შემცველი მორფოლოგიური მონაცემი. ბეჟიტურ ენაში ზმნას მოეპოვება როგორც უღლების 

(გრამატიკული კლასის, რიცხვის, დროის, კილოს, აქტის), ისე წარმოქმნის (კაუზატივის, ას-

პექტის, პოტენციალისის) კატეგორიები. გრამატიკული კლასის გარდა, რომელიც გამსჭვა-

ლავს ზმნის მთელ სისტემას და წარმოადგენს მის სპეციფიკურ ნიშანს, შეინიშნება პირისა და 

გვარის ჩანასახი. 

7.2. გრამატიკული კლასისა და რიცხვის გამოხატვა ზმნაში. ნებისმიერი ზმნა, თუ ის 



 

კლასის ექსპონენტს მოკლებული არ არის, ორსავე რიცხვში კლასთა მიხედვით სათანადოდ 

იცვლება. ბეჟიტური ზმნა კლასის ექსპონენტებს ინფიქსადაც გვიჩვენებს, რაც ამ ენის თავისე-

ბურებას წარმოადგენს. მრავლობითობის ორმაგად აღნიშვნა გვიანდელი პროცესი ჩანს და, 

როგორც ვარაუდობენ, უკლასნიშნო ზმნათა მრავლობითობის სპეციალური აფიქსებით გამო-

ხატვის ანალოგიით განვითარებული [ბურჭულაძე 1989 : 197].  

7.3. უღვლილების ტიპები: კლასოვანი, კლასოვან-პიროვანი. ბეჟიტური ზმნა ჩვეულებ-

რივი გაგებით მონოპერსონალური და კლასოვანი უღვლილების მქონეა, რადგან მასში გრამა-

ტიკულად აღინიშნება ოდენ ერთი სახელის (სუბიექტის ან ობიექტის) კლასი, ე. ი. სახელი 

ზმნაში სათანადო კლასიფიკატორს აჩენს. მასთან, როგორც ცნობილია, კლასიფიკატორიან 

გარდაუვალ ზმნაში რეალური სუბიექტის კლასი აისახება, ხოლო გარდამავალ ზმნაში–რეა-

ლური (უახლოესი) ობიექტისა. 

გარდა კლასოვანი უღვლილებისა, ჰუნზიბურ დიალექტში აწმყოს წრის ნაკვთთან შე-

მჩნეულია კლასოვან-პიროვანი უღვლილება [ბოკარევი 1959 : 49; ვან დენ ბერგი 1995 : 83]. 

7.4. გარდამავლობის საკითხისათვის. ზმნა ბეჟიტურ ენაში, ხუნძურ ზმნასთან შედარე-

ბით, სტაბილურია. ზმნის მეტ-ნაკლები სტაბილურობა და გვართა გარჩევის შესაძლებლობა 

თავისთავად სვამს გარდამავლობის საკითხს. 

ბეჟიტურ ენაში, მრავალი ენის ანალოგიურად, გვხვდება იმთავითვე გარდაუვალი და 

გარდამავალი ზმნები. ზმნის ძირის სემანტიკიდან გამომდინარე, გარდამავალი ზმნები შეიძ-

ლება წარმოქმნილ იყვნენ პასივებისაგან. პირველად აქტივთა სტრუქტურა ხანდახან ამგვარი 

მოსაზრების საფუძვლიანობას ცხადყოფს [არდოტელი 2008 : 75]. 

ცნობილია, რომ ზმნური ფუძის გააქტიურება იბერიულ-კავკასიურ ენებში ძირითადად 

კაუზაციის გზით ხდება [ჩიქობავა 1950 : 061]. ბეჟიტურ ენაშიც აბსოლუტური ზმნებისაგან 

რელატიური ზმნები კაუზატივის -ლ / > -ნ (ბეჟ.), -ლ/-ლე (ჰუნზ.) ფორმანტთა დართვით 

იწარმოება, მაგ.: საკ. ბეჟ. ჲ-უტ-ალ „დაწოლა” – ჲ-უტა-ლ-ალ „დაწვენა”, ნის-ალ „თქმა" – ნისო-

ლ-ალ „თქმევინება“...; ჰუნზ. ბექ-ა „ჩამოვარდნა” – ბექე-ლ-  „ჩამოგდება”, ნოს-ა „ბნევა” – ნო-

სო-ლ-  „ყრა” და მრ. სხვ. 

გარდამავალ ზმნათა საწარმოებლად კაუზატივის ფორმანტის ფუნქციით გამოიყენება 

აგრეთვე -კი / -კ (საკ. ბეჟ.), -(ე)კ / -კ  / -კ (ჰუნზ.) მაზმნავებელი სუფიქსი, რომელიც ჰუნზი-

ბურში ფუნქციურად რეინტერპრეტირებულია და უფრო კაუზაციის როლი აკისრია, მაგ.: საკ. 

ბეჟ. ჲაჭჭო „ცივი” – ჲაჭ-კ-ალ „გაცივება”... 

7.5. გარდამავლობისა და გვარის ურთიერთობისათვის. მართალია, ბეჟიტური ზმნა გა-

რკვეულწილად სტაბილურია, მაგრამ გრამატიკული გვარი ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ 

არის. ცნობილია, რომ გვარსა და გარდამავლობას შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს.  



 

ბეჟიტური ენის ერთი რიგის ძირეულ და ყველა ნასახელარ ზმნაში გარდამავლობა, რო-

გორც ზემოთ ვნახეთ, -კი / -კ (ბეჟ.), -კ, -კ  (ჰუნზ.) ფორმანტებით იწარმოება. სწორედ ამგვა-

რად ნაწარმოები ფორმები ბინარულ ოპოზიციას ქმნიან -ლ„/-ლ„ი (ბეჟ.), -ლ/-ლა/-ლი (ჰუნზ.) 

სუფიქსით ნაწარმოებ საპირისპირო სემანტიკის ფორმებთან. ასეთი ფორმების კორელაცია 

ყველაზე მკაფიოდ ნასახელარ ზმნათა წარმოებაში დაჩნდება. საილუსტრაციო მაგალითები:  

ჲუყო „დიდი” > ჲუყი-კ-ცა (მოქ.) „ადიდებს” – ჲუყი-ლ„-ცა (ვნ.) „დიდდება”, ქოშე „თიბავს” > 

ქოშე-კ (მოქ.) „ათიბვინებს”– ქოშე-ლ (ვნ.) „ითიბება”... 

7.6. ასპექტის კატეგორია. ასპექტის კატეგორია მოქმედების მიმდინარეობის პროცესის 

რამდენიმე ქვესახეობას იცნობს, რომლებშიც ფუნქციურ-სემანტიკური კორელაცია (მომენ-

ტობრივი – დიურატიული, უსრული – სრული, ერთგზისი – მრავალგზისი...) სხვადასხვაგვა-

რია. ამ ქვესისტემებიდან ბეჟიტური ენისთვის ნიშანდობლივია ორი ქვესისტემა: უსრული – 

სრული, ერთგზისი–მრავალგზისი, მაგ.: 

საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

ერთგზისი (მომენტობრივი) მრავალგზისი (დიურატიული) 

აწმყო 

ჲ-აღოჰ-ცა „თიბავს” ჲ-აღოჰ-დ -ს „თიბავს ხოლმე” 

ჩახ-ჩა „წერს” ჩახ-და-ს/-ჩ „წერს ხოლმე” 

 

ჰუნზიბური დიალექტი 

აწმყო 

ლ'ახ „ივარცხნის” ლ'ახ-დ  „ივარცხნის ხოლმე” 

ჩახ-ჩო „წერს” ჩახ-დ -ჩ „ვწერ, წერ ხოლმე” 

Ø-ო֗ჰ-დ  „ვმუშაობ” Ø-ოჰ-დ -ჩ „ვმუშაობ” 

7.7. კაუზატივი.. კაუზატივის წარმოება, სინქრონიული თვალსაზრისით, ორგვარია: 1. 

ორგანული და 2. აღწერითი. 

7.7.1. კაუზატივის სინთეზური წარმოება. სინთეზურ ფორმათა წარმოებისას გამოიყოფა 

გარდაუვალ და გარდამავალ ზმნათა ფუძის სემანტიკური ორხაზოვნობით შეპირობებული 

კაუზატივის დერივაციის ორი ძირითადი ფორმულა: 

1. გარდაუვალი ზმნის ფუძე + ფორმანტი -ლ- = პირველადი კაუზატივი + ფორმანტი -ლ 

-= მეორეული კაუზატივი; 

2. გარდამავალი ზმნის ფუძე + ფორმანტი -ლ- = პირველადი კაუზატივი + ფორმანტი -

ლ- = მეორეული კაუზატივი. 

პირველადი და მეორეული კაუზატივის ფორმები დამახასიათებელია საკვლევი ენის 



 

ორივე დიალექტისათვის.  ანალოგიურად იწარმოება კაუზატივის სინთეზური ფორმები ჰუნ-

ზიბურ დიალექტში იმ განსხვავებით, რომ სუფიქსად შეიძლება -კV- იყოს, მაგ.: Ø-უტუ-რ 

„დაიძინა” – Ø-უტ-კე-რ „დააძინა” – Ø-უტ-კე-კე-რ „დააძინებინა”, ჩანხე-რ „დაწერა” – ჩანხ-კე-

რ „დააწერინა” – ჩანხ-კე-კე-რ „დააწერინებინა”... 

ზემომოყვანილი ფორმები მოწმობენ, რომ ბეჟიტურ ენაში ამოსავალი პირველადი ზმნე-

ბიდან კაუზატივის ფორმანტის დართვით იწარმოება პირველადი კაუზატივი (ჰუნზ. Ø-

უტუ-რ „დაიძინა” – Ø-უტ-კე-რ „დააძინა”), ხოლო ამ ფორმანტთა რედუპლიკაციით, რაც ინი-

ციატორ-ეგზეკუტორთა მატებას იწვევს – მეორეული კაუზატივი (Ø-უტ-კე-კე-რ „დააძინები-

ნა”)[ისაყოვი 1986 : 12-13].  

7.7.2. კაუზატივის ანალიზური წარმოება. ბეჟიტურ ენაში კაუზატივის აღწერითი ფორ-

მები ბაზისურ ზმნათა დიურატიული ასპექტის ფუძეზე გულ-ალ („დადება”, „დადგმა”) და-

მხმარე ზმნის ენკლიტიკურად დართვით იწარმოება, მაგ.: ბუჭდა-გოლ-ალ „გაჭრევინება”, 

ოჰდა-გოლ-ალ „სწავლებინება” და მისთ. 

7.8. დრო-კილოთა სისტემა. ბეჟიტური ენის ორსავე დიალექტში სინთეზური ფორმები-

დან გარჩეულია აწმყო მყოფადი და ნამყო ძირითადი. აწმყო ზოგადის ფორმებს, ჰუნზიბური 

დიალექტისაგან განსხვავებით, საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი მოკლებულია. 

რაც შეეხება ანალიზურ წარმოებას, დროის აღწერითი ფორმებიდან დასტურდება: ა) აწ-

მყო კონკრეტული, ბ) ნამყო შედეგობითი, გ) ნამყო უწყვეტელი, დ) წინარე ნამყო, ე) ნამყო ძი-

რითადის თურმეობითი, ვ) ნამყო უწყვეტლის თურმეობითი. 

7.8.1. საუღლებელი ზმნის ფუძე. ბეჟიტური ზმნის ძირითად ელემენტებს შეადგენენ: 

კლასიფიკატორი (დამაკავშირებელი ხმოვნითურთ) + ფუძე (resp. ძირი) + თემატური ნიშანი + 

ფლექსიური (resp. დერივაციული) მორფემა. ზმნური სტრუქტურის ეს ძირითადი მოდელი 

არ არის ობლიგატური – იგი შეიძლება ამა თუ იმ კომპონენტს მოკლებული იყვეს. ზმნის ფუ-

ძე შეიძლება განიმარტოს, როგორც ის მდგრადი სეგმენტი (ღერძი), რომელსაც ჩამოშორებუ-

ლი აქვს კლასის (და რიცხვის), დროის, კილოსა და თემის ნიშნები. 

ფუძე არცთუ იშვიათად ძირს უდრის, ან შეიცავს ამ უკანასკნელს. უკლასნიშნო ზმნის 

ფუძე შეიძლება იწყებოდეს და სრულდებოდეს ხმოვნით ან თანხმოვნით. ხმოვნით დაწყებუ-

ლი ყველა ზმნური ფუძე მაგარშემართვიანია. ძალიან ბევრია ოდენკონსონანტიანი (C-) და 

ლაბიალურელემენტიანი (CW-) ძირ-ფუძეები.  

აწმყო კონკრეტულისა და ნამყო ძირითადის მონაცემების გათვალისწინებით, ბეჟიტურ 

ზმნაში გამოიყოფა უღვლილების ორი ძირითადი ტიპი: ა) ხმოვანფუძიანი და ბ) თანხმოვან-

ფუძიანი.  

7.8.2. ინფინიტივი. ზმნის ყველაზე ზოგადი შინაარსის შემცველი უნიფიცირებული 



 

ფორმა ინფინიტივია, ამიტომ სალექსიკონო ერთეულადაც ჩვეულებრივ მას ასახელებენ. იგი 

იწარმოება -ალ/- ლ/- ლ (საკ. ბეჟ.), -ა/-  (ჰუნზ.) სუფიქსებით, რომლებიც ფუძის ყველა აუს-

ლაუტურ ხმოვანს კვეცენ და ხმოვანფუძიან ზმნებს თანხმოვანფუძიანებად აქცევენ, მაგ.: საკ. 

ბეჟ. ჲ-ო -ალ „კეთება”, ჲ-ეზ-ალ „წაღება”, „წაყვანა”, ჲ-ატ-ალ „სიყვარული”...; ჰუნზ. ჲ-ა -ა 

„გახდომა”, ჲ-ოხ-ა „აღება”, „ყიდვა”, ბ- ლ'-ა „ხვნა”...  

7.8.3. სუპინუმი. ბეჟიტური ენის ჰუნზიბურ დიალექტში დასტურდება ინფინიტივის 

ფორმაზე -დიჲა სუფიქსით ნაწარმოები სუპინუმის (ე. წ. აუცილებლობითი) ფორმები, რომ-

ლებიც ფუნქციურად და სემანტიკურად ინფინიტივთან ახლო დგანან, მაგ.: რუ ადიჲა  „გასა-

კეთებლად”, ხულ'ადიჲა „დასალევად”...  

7.8.4. დროთა სინთეზური ფორმების წარმოება. ორგანულად იწარმოება: 

7.8.4.1. აწმყო ძირითადი. იგი იწარმოება ზმნის სათანადო ფუძისაგან შემდეგი 

ფორმანტების დართვით: -ცა/-ც, -ჩა/-ჩ, -შ, -ს (საკ. ბეჟ.), -ჩო/-ჩ (I, II პ.), -Ø (III პ.) (ჰუნზ.). დასა-

ხელებულ ფორმანტთა დისტრიბუცია ამგვარია: ა) -V# – -ცა, -ჩა, -ჩო; ბ) -C# – -ც, -ჩ, -შ, -ს. 

უარყოფითი ფორმები იწარმოება ზმნის სათანადო ფუძეზე - /ა ა, -  (< -ა-ა < -ა ა) (კაპ., 

ხაშ.), -ა /-ა  (ხაშ., ტლად.), -ატ (ჰუნზ.) სუფიქსების დართვით. სქემატურად: 

 

ა. საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

 

ზმნის ფუძე დადებითი 

ფორმები 

ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

უარყოფითი ფორმები ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

ჲუტ- ჲუტ-ცა „წვება“ ჲუტ-ა ა-ს „არ წვება“ 

ტუტ- ტუტ-ცა „ისვრის“ ტუტ-ა ა (ტლად.) „არ ესვრის“ 

ჲიყე- ჲიყე-შ „იცის“ ჲიყ-  (ხაშ.) „არ იცის“ 

                

 

ბ. ჰუნზიბური დიალექტი 

 

ზმნის 

ფუძე 

დადებითი  

ფორმები 

ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

უარყოფითი ფორმები ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

ჲიყე- ჲიყე (III პ.) „იცის” ჲიყ-ატ „არ იცის” 

ჩახ- ჩახ-ჩო (I, II პ.) „ვწერ” ჩახ-ატ „არ ვწერ” 

ხულ'- ხულ' (III პ.) „სვამს” ხულ'-ატ „არ სვამს” 

 

6.8.4.2. აწმყო ზოგადი. ჰუნზიბურ დიალექტში აწმყო ზოგადი იწარმოება ზმნის სადა ან 



 

მოდიფიცირებული ფუძისაგან   -Ø, - ׂ/-  /-  სუფიქსების დართვით.  

7.8.4.3. მყოფადი დრო. ჰუნზიბურ დიალექტში მყოფადი დრო იწარმოება აწმყო ზოგა-

დის ფორმისაგან -რ სუფიქსის დართვით, ხოლო უარყოფითი ფორმები – -ჲს სუფიქსით. რაც 

შეეხება საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტს, მყოფადი დროის საკუთარი გრამატიკული ფორმა 

მას არ მოეპოვება და ამ დროის გადმოსაცემად იყენებს აწმყო კონკრეტულს ან ინფინიტივის 

ფორმას. სქემატურად: 

 

საკუთრივ ბეჟიტური 

დიალექტი 

ჰუნზიბური 

დიალექტი 

ზმნის ფუძე მყოფადი  

დრო 

ზმნის ფუძე მყოფადი 

დრო 

ლექსიკური მნიშვნელობა 

ჲატ- ჲატ-ალ/-ა ჲატ-  - ჲატ   -რ „შეიყვარებს” 

ტუტ- ტუტ-ალ/-ა ტუტ-  - ტუტ  -რ „ესვრის” 

ჩახ- ჩახ-ალ/-ა ჩახ-  - ჩახ  -რ „დაწერს” 

 

7.8.4.4. ნამყო ძირითადი. ნამყო ძირითადი იწარმოება უშუალოდ ზმნური ფუძისაგან -

რო/-ლო (ხაშ., ტლად.), -ჲო/-ჲ , -ლო (< -რო), -V  (კაპ.), -რ (ჰუნზ.) სუფიქსებით. საკუთრივ ბე-

ჟიტურ დიალექტში აორისტის უარყოფითი ფორმები იწარმოება -ე თემატურხმოვნიან 

ზმნურ ფუძეზე - ე (კაპ., ხაშ.), -  (ტლ.),  - ს (<-ი ის) (ჰუნზ.) სუფიქსების დართვით, 

მაგალითად: საკ. ბეჟ. ჲუღო-რო „მოკვდა”– ჲუღე- ეს „არ მოკვდა”, ტუტი-რო „ესროლა” – ტუ-

ტე- ეს || - ეშ „არ ესროლა”...; ჰუნზ. ბუჰუ-რ „მოკვდა” – ბუჰ- ს „არ მოკვდა“,  ბეტკე-რ „ჩააქ-

რო” – ბეტკ- ს „არ ჩააქრო“... 

7.8.4.6. აწმყო კონკრეტულის ფორმები. აწმყო კონკრეტული ორსავე დიალექტში ერთნა-

ირი ყალიბისაა: აწმყო დროის მიმღეობა + მეშველი ზმნა (კაპ. გეჲ, ხაშ. გალ„ი, ტლად. გელი, 

ჰუნზ. ლო, ლი „არის”).  

შესაბამისი დროის უარყოფით ფორმათა წარმოებისას პირველი კომპონენტი (მიმღეო-

ბა) იგივე რჩება, ხოლო მეორე კომპონენტი (მეშველზმნა) უარყოფითი ფორმით იცვლება, 

მაგ.: საკ. ბეჟ. ექცას გეჲ  „ვარდება” – უარყ. ექცას გ , ჲონყოცას გეჲ „მოდის (ზდმიწ. „მომავა-

ლი არის“)“ – ჲონყოცას გ ე...; ჰუნზ. ანყეჩოს ლო „მოდის” – უარყ. ანყეჩოს გო ჭ, ჩახჩო ლო 

„წერს“– უარყ. ჩახჩო გო  ჩ... 

7.8.4.7. ნამყო შედეგობითი. ნამყო შედეგობითი იწარმოება ძირითადი ზმნის ნამყოს აბ-

სოლუტივის ფორმაზე დამხმარე ზმნის აწყოს ფორმის (საკ. ბეჟ. გეჲ, გ ლ„ი, გელი, ჰუნზ. ლო, 

ლი „არის”) დართვით.  



 

7.8.4.8. ნამყო უწყვეტელი. ნამყო უწყვეტელი იწარმოება ძირითადი ზმნის აწმყოსა და 

მეშველზმნის ნამყო ძირითადის ფორმათა შეხამებით, მაგალითად: ტოტო-ს ზუყო-ჲო (საკ. 

ბეჟ.), ტ ტ -ჩ ზუყუ-რ (ჰუნზ.) „ვჭრიდი”, ჲეშ-ჩა ზუყო-რო (საკ. ბეჟ.), ჲეშ-ჩო ზუყუ-რ (ჰუნზ.) 

„ვჭამდი” და მისთ. 

7.8.4.9. წინარე ნამყო იგი ნაწარმოებია ბაზისური ზმნის ნამყო აბსოლუტივზე მეშველ-

ზმნის (ზუყ-ალ „ყოფნა”) ნამყო ძირითადის ფორმის დართვით, მაგ.: საკ. ბეჟ. კო აკო-ნა 

ზუ აყო-რო „ავად იყვნენ”, ტუტ-ნა ზუყო-ჲო „ესროლა”...; ჰუნზ. როხო-ნ ზუყუ-რ „ნაყიდი 

გაქვს”, Øიტ ე-ნ ზუყუ-რ „წასული ვარ” და  სხვ. 

უარყოფითი ფორმების წარმოებისას მეშველი ზმნა უარყოფითი ფორმით (საკ. ბეჟ. ზუ-

ყე- ე, ჰუნზ. ზუყ- ს „არ იყო”) იცვლება.  

7.8.4.10. ნამყო განგრძობითი. ჰუნზიბურში ნამყო განგრძობითი იწარმოება ძირითადი 

ზმნის ნამყო დროის მიმღეობაზე მეშველზმნის (ლო, ლი „არის”) დართვით, მაგ.: როხორ-უ 

ლი „ნაყიდია”, ილ'ერ-უ ლო „ნათქვამია” და მისთ. 

საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში ფორმები ნაწარმოები ჩანს ძირითადი ზმნის აორის-

ტისა და მეშველზმნის (გეჲ, გ ლ„ი, გელი „არის”) შერწყმის საფუძველზე, მაგ.: რიხალოლ„ი-

რო-ჲ (< რიხალოლ„ი-რო გელი) „გაგრძელებულია”, ბუტი-რო-ჲ (< ბუტი-რო გელი) „დაძინებუ-

ლია” და სხვ. 

7.8.4.11. ნამყო ძირითადის თურმეობითი. ნამყო ძირითადის თურმეობითი იწარმოება 

ძირითადი ზმნის აბსოლუტივისა და მეშველზმნის ნამყო შედეგობითის ფორმათა შეხამე-

ბით. საილუსტრაციო მაგალითები: 

 

სკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი ჰუნზიბური დიალექტი ლექსიკური მნიშვნელობა 

ბუტ-ნა ზუყო-ნა გეჲ(კაპ.) ბუტუ-ნ ზუყუ-ნ-ლო „დაწოლილა თურმე” 

ჩახ-ნა ზუყო-ნა-ჲ(ტლად.) ჩანხე-ნ ზუყუ-ნ-ლი „დაუწერია თურმე” 

ამგვარი თურმეობითის უარყოფითი ფორმების წარმოებისას მეშველზმნის მეორე კომ-

პონენტი (საკ. ბეჟ. გეჲ, -ჲ < გელი, ქლ„ი < გ ლ„ი; ჰუნზ. ლო, ლი „არის”) უარყოფითი ფორმით 

გამოიყენება, მაგ.: ბუტნა ზუყონა გ  (საკ. ბეჟ.) „არ დაუძინია თურმე”, ჩანხენ ზუყუნ გო ჩ 

(ჰუნზ.) „არ დაუწერია თურმე” “ ... 

7.8.4.12. ნამყო უწყვეტლის თურმეობითი. ნამყო უწყვეტლის თურმეობითი ნაწარმოე-

ბია ძირითადი ზმნის აწმყოსა და მეშველზმნის ნამყო შედეგობითის ფორმათა კომბინირე-

ბით. სქემატურად: 

 

საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი ჰუნზიბური დიალექტი ლექსიკური მნიშვნელობა 



 

ბეჩე-ჩ ზუყო-ნა გეჲ (კაპ.) ბეჩე-ჩ ზუყუ-ნ-ლო „დგებოდა თურმე” 

ჲეტ ე-შ ზუყო-ნა გ ლ„ი (ხაშ.) ჲეტ ე-ჩ ზუყუ-ნ-ლო „მიდიოდი თურმე” 

      

ნამყო უწყვეტლის თურმეობითის უარყოფითი ფორმები იწარმოება ბაზისური ზმნისა 

და ნამყო შედეგობითის უარყოფითი ფორმის კომპოზიციით.   

7.8.4.13. კილოს კატეგორია. ბეჟიტურ ენაში გაირჩევა კილოს ხუთი სახეობა: ა) თხრობი-

თი, ბ) ბრძანებითი, გ) პირობითი, დ) კავშირებითი, ე) ნატვრითი. 

თხრობით კილოს საკუთარი აფიქსი არ აქვს. ზემოგანხილული დროული ფორმები 

თხრობითი კილოს კუთვნილებას შეადგენენ, ამიტომ ამ სახეობაზე აღარ შევჩედებით. 

7.8.4.14. ბრძანებითი კილო. იმპერატივის დადებითი ფორმები იწარმოება სადა ან მო-

დიფიცირებული ზმნური ფუძისაგან -ა / -Ø (საკ. ბეჟ.), -ო / -Ø (ჰუნზ.) სუფიქსებით, ხოლო 

უკუთქმითი ბრძანებითი (პროჰიბიტივი) კი – მეტწილად -ა სუფიქსით დასრულებული II პი-

რის ბრძანებითის დადებითი ფორმისაგან - ა-ყა / -ყა (საკ. ბეჟ.), -ყო / -ყატ (ჰუნზ.) სუფიქსე-

ბით. სქემატურად: 

 

ა. საკუთრივ ბეჟიტური დიალექტი 

ფუძე დად. ფორ. უარყ. ფორ. 

ჲეჩე- ჲეჩე! „გაჩერდი!” ჲეჩე- ა-ყა! „არ გაჩერდე!” 

ტუტ- ტუტ-ა! „ესროლე!” ტუტა- ა-ყა! „არ ესროლო!” 

 

 

ბ. ჰუნზიბური დიალექტი 

ფუძე დად. ფორ. უარყ. ფორ. 

ჰეჰე- ჰეჰ-ო! „ცემე!” ჰეჰ ׂ-ყო! „არ ცემო!” 

ჲოხ- ჲოხ-ო! „იყიდე!” ჲოხ ׂ-ყო „არ იყიდო!” 

 

7.8.4.15. პირობითი კილო. კონდიციონალისი ორ ქვესახეობად იყოფა: ა) რეალური პი-

რობითი და ბ) ირეალური პირობითი. 

ა) რეალური პირობითი კილო იწარმოება ზმნის სათანადო ფუძისაგან -და (საკ. ბეჟ.), -

დო (>/-ტო)/-დ (ჰუნზ.) ეკვივალენტური სუფიქსით, მაგ.: საკ. ბეჟ. ზოღ-და „თუ არის”, გილ-

და „თუ დადებს“...; ჰუნზ. ჰეჰე-დო „თუ სცემა”, ოდ -დ „თუ ისწავლი” და მისთ. 

უარყოფითი ფორმები ნაწარმოებია აწმყოს უარყოფითი ფორმისაგან (საკ. ბეჟ.) ან ნამყო 

ძირითადის უარყოფითი ფუძისაგან (ჰუნზ.) პირობითი კილოს სათანადო სუფიქსების და-



 

რთვით.  

ბ) ირეალური პირობითი კილო. ამ მნიშვნელობით საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში 

დასტურდება აწმყო ძირითადის ფორმაზე -ყოდ  სუფიქსის დართვით ნაწარმოები ფორმები, 

მაგ.: ჲეჟეშ-ყოდ  „რომ წავიყვანო”, ხულ'ოს-ყოდ  „რომ დავლიო”... 

ჰუნზიბურ დიალექტში ზემოციტირებულ ფორმათა ფარდად დასტურდება ანალოგიუ-

რი წარმოებისა და სემანტიკის შემდეგი ფორმები: როხჩო-ყ დ  „რომ ვიყიდო” – როხ ს-ყ დ  

„რომ არ ვიყიდო”... 

7.8.4.16. ნატვრითი კილო. ჩვენი აზრით, საკუთრივ ბეჟიტურ დალექტში ნატვრითი კი-

ლოს (ოპტატივის) ფორმებად უნდა მივიჩნიოთ ჩახა-ყოს („მეწერება”, „წერა მინდა”) ტიპის 

ფორმები [ხალილოვი 1995 : 405], მაგ.: ხულ'ა-ყოს „სმა მინდა”, ჲუტა-ყოს „მეძინება”და მისთ. 

7.8.4.17. აწმყოს აბსოლუტივი. ნამყო აბსოლუტივი იწარმოება აწმყო ძირითადის სრუ-

ლი ფორმისაგან -ლა  (ა) (საკ. ბეჟ.), -დიჲ ׂ (ჰუნზ.), -დ ׂ (ღარ.) სუფიქსების დართვით, მაგ.: 

საკ. ბეჟ. ტოტაც-ლა ა „ესვრის რა”, ზუკცა-ლა  „ცემისას”...;  ჰუნზ. ჲუ ოჩ-დიჲ ׂ „აკეთებს 

რა”, ჰეჰეჩ-დიჲ ׂ „სცემს რა” და სხვ. 

 7.8.4.18. ნამყოს აბსოლუტივი. ნამყოს აბსოლუტივი იწარმოება -ნა (საკ. ბეჟ.), -ნ (ჰუნზ.) 

სუფიქსით, რომელიც საკუთრივ ბეჟიტურ დიალექტში აწმყო ძირითადის ფუძეს დაერთვის.  

ნამყოს აბსოლუტივის უარყოფითი ფორმები იწარმოება უარყოფითი ნამყო ძირითადის 

ფუძისაგან -ჭე/-წე (კაპ., ხაშ., ტლად.), - ე,    -ჭე-  (ტლად.), -ტ (ჰუნზ.) სუფიქსების საშუალებით. 

 

 

თავი VIII. უდეტრები 

 

8.1. ზოგადი. „უდეტერი”-ს (ზმნისართი, თანდებული, კავშირი, ნაწილაკი, შორისდებუ-

ლი) შემოტანა და გრამატიკულ ტერმინად დამკვიდრება დაკავშირებულია აკ. შანიძის სა-

ხელთან [იხ. შანიძე 1980 : 587]. მართალია, იგი უცხო ენის (ბერძ.  „არც ერთი მათგა-

ნი”) მონაცემია, მაგრამ სრულად გამოხატავს ამგვარ გრამატიკულ ოდენობათა არსს და მარ-

ჯვეა მათი ზოგადი ფუნქციური მნიშვნელობის გადმოსაცემად. 

8.2. ზმნისართი. სტრუქტურის მიხედვით, ბეჟიტურ ენაში  ზმნისართი იყოფა ორ ძირი-

თად ჯგუფად: 1) მარტივი, 2) რთული. 

1) მარტივი ჩანს ქვემოთ მოყვანილი ზმნისართები: კეტ (ჰუნზ. კოტ "id".) „კარგად”,  ჟე 

„ახლა”, ბეთა „შემდეგ” და ა. შ.  

2) რთული ზმნისართები ნაწარმოებია: ა) არსებითი სახელისგან: მეხ „დრო”– მეხ-მეხ-

ლა-  „ხანდახან”...;  ბ) რიცხვითი სახელისაგან: სიდ „ერთი” – სიდ-დ  „ერთ ადგილას...; გ) 



 

ზმნისართისაგან: ბეთა (ჰუნზ. ბედო) „შემდეგ” – ბეთა-ღა (ჰუნზ. ბედ -დო) „იმ მხარეს”...  

ბეჟიტურ ენაში დასტურდება ხუნძურისაგან ნასესხები ზმნისართები, რომლებიც მეტ-

ნაკლებად ადაპტირებულია, მაგ.: ჰეხ (ტლ. ხეხშა) (< ხუნძ. ხ ეხ  "id".) „სწრაფად”, დ ჰ (< ხუნძ. 

დაჰ "id".) „ცოტა”, ტოკაბ (< ხუნძ.) „კიდევ”...  

8.2.2. შინაარსის მიხედვით, ზმნისართი იყოფა: 1) ადგილის, 2) ვითარების,  

3) დროის, 4) კითხვის, 5) ზომა-წონისა და ოდენობის, 6) მიზნისა და მიზეზის ზმნისართე-

ბად. 

8.3. თანდებული. ფუნქციურ-სემანტიკური თვალსაზრისით, პირობითად 

თანდებულთა ორ ძირითად ჯგუფს გამოყოფენ: ა) ზმნისართული (თანდებულის ფუნქციით 

გამოყენებული ზმნისართები) თანდებულები და ბ) საკუთრივ თანდებულები [ისაყოვი, ხა-

ლილოვი 2001 : 279]. 

ა) ზმნისართულ თანდებულთა ჯგუფს მიეკუთვნება: ტ ოდო „ზედ”, ლ'ირო (ჰუნზ. 

ლ' რ ) „ქვეშ”, ჰიცა (ჰუნზ. ინჩო) „ახლო”, ჲდ  (ჰუნზ. არტოდო) „უწინ”, „ძველად”, მ ღ თთ  

(ჰუნზ. მუღალ') „უკან”, ედო (ჰუნზ. ენდუ) „შიგ”...  

ბ) საკუთრივ თანდებულებად მიჩნეულები პირობითად ორ ქვეჯგუფად გაიყოფა: ა. 

ცალკემდგომი (მიცა  „ნაცვლად”, ლ  „გულისთვის“...), ბ. სახელს შეხორცებული (ბეჟ. -ჩოჲ 

„ვით”,  ჰუნზ. -ჟბა „გამო”). 

8.4. კავშირი. ფუნქციის მიხედვით, გამოიყოფა კავშირების ორი ძირითადი ჯგუფი: 1) 

მაერთებელი და 2) მაქვემდებარებელი. 

1) მაერთებელი კავშირებიდან გვხვდება: ა) მაჯგუფებელი: -ნა (საკ. ბეჟ.),   -ნო/-ნ 

(ჰუნზ.) „და”; ბ) მაცალკევებელი კავშირი: ჲადა || ჲაგი || ჲალ„უნი (ჰუნზ. ჲანი, ჲა) „ან”;  

გ) მაპირისპირებელი კავშირია ამმა (< ხუნძ. < არაბ.) „მაგრამ”, „თუმცა”. 

2) მაქვემდებარებელი კავშირებიდან გამოიყოფა: -ლ „როდესაც”, -ცალ „სანამდის”, -

ყოდ  „რომ”, -და „თუმცა” და მისთ. 

8.5. ნაწილაკი. ფუნქციის მიხედვით, შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე ჯგუფი:  

1) კითხვითი ნაწილაკები: -დ || -დი (საკ. ბეჟ.), -ი (ჰუნზ.), ეგგუ „ნუთუ; 2) უკუთქმითი ნაწი-

ლაკები: ჲა „არც”; 3) სიტყვასიტყვითი ნაწილაკი: -ლ'ო (ჰუნზ. -ლ'ე) „-ო”; 4) მოდალური ნაწი-

ლაკები: დად. ბეთთა (ჰუნზ. ბედო) ||  || ჰ  (ჰუნზ. ენ) „დიახ”, „ჰო” – უარყ. გ  (ჰუნზ. გო  ჭ, 

ღარბ. გო  ჩ) „არა”...; 5) პირობით-ნატვრითი ნაწილაკები: -დანა „თუნდაც”, ოღონთ „ნეტავ”, 

„ნეტავი კი”, -და || -სო (ჰუნზ. ყ დ ) „თუკი”...; 6) შედარებითი ნაწილაკები: -ცოჲ (ტლ. ჩორ, 

ჰუნზ. -გო֗რ) „ვით”, -ლ„იჲო || -ღას || -ღად ს „მსგავსი”...; 7) გაძლიერედბით-მითითებითი ნა-

წილაკები: ალო „-ღა”, „რა”, ალე! „აბა”, „მოდი ერთი”...; 8) შესაძლებლობით-მტკიცებითი 

ნაწილაკები: ბალიქი (საკ. ბეჟ.), ბა (ჰუნზ.) „შესაძლოა”, ჰუნზ. ზა „ალბათ”, ეჩე „გეთაყვა”...; 9) 



 

განუსაზღვრელობით ნაწილაკი: ჰუნზ. -დი „-მე”...  

8.6. შორისდებული. შინაარსის მიხედვით, შორისდებულები, როგორ პრაგმატიკული 

მნიშვნელობის ერთულები, შეიძლება გაიყოს რამდენიმე ჯგუფად: 1) გრძნობა-განცდათა 

გამომხატველი შორისდებულები; 2) ნება-სურვილის გამოსახატავი შორისდებულები; 3) 

ხმაბაძვითი შორისდებულები. 

1) გრძნობა-განცდათა გამომხატველი შორისდებულები: ჰულა „აი“ (გამოხატავს 

გაოცებას), აბაბაჲ „ვაი-ვაი-ვაი“ (გამოხატავს გაოცებას და წუხილს), ერე 1. „ჰეი“, 2. „აბა“, 

ე- ე „ოჰ!“ (გამოხატავს გაოცებას), ჰ რა „აბა“, ალლაჲ „ოჰ“...; 

2) ნება-სურვილის გამოსახატავი შორისდებულები: რუჲ, რუჲ „ჩუ, ჩუ“, ბებე! 

„ფრთხილად!“ ტნაჲ (ძროხის მოსახმობი ხმიანობა)...; 

3) ხმაბაძვითი შორისდებულები: წიჲაპ-წიჲაპ „წიპ-წიპი“, ბ  „ბღავილი“, ბ ჰ „ბუუ“ 

(ხარის ბუბუნი) და მისთ. 

ეს საკითხი მრავალმხრივ არის საინტერესო, ამიტომაც შორისდებულთა გაღრმავებუ-

ლი კვლევა-ძიება სასარგებლო იქნებოდა ხმაბაძვითი ლექსიკის დასამუშავებლად და ენობ-

რივი უნივერსალიების გამოსავლენად. 

 

 

 

 

სინტაქსი 

 

თავი IX. ატრიბუტული სინტაგმა 

 

9.1. სინტაქსის საგანი და მიზანი. სინტაქსის შესწავლის საგანს წარმოადგენს წინადადე-

ბა, რომელიც შესიტყვებათა ერთობლიობაა. შესიტყვების დონეზე გამოიყოფა სტრუქტუ-

რულ-სემანტიკური ერთეულები, რომლებსაც ტრადიციულად წინადადების წევრებს უწოდე-

ბენ. წინადადების მთავარ წევრებად გამოიყოფა პირმიმართი (კლასმიმართი) აქტანტები – შე-

მასმენელი, ქვემდებარე და დამატება, ხოლო შემასმენელს (პრედიკატს) მოეპოვება თავისი 

ატრიბუტი – გარემოება, ქვემდებარესა და დამატებას კი – განსაზღვრება. წინადადების ეს 

კომპონენტები სინტაქსურად რელევანტურნი არიან, მაგრამ წინადადების სტრუქტურაში 

გვხვდება ისეთი კომპონენტებიც (კავშირი, მიმართვა, ჩართული...), რომლებიც რელევანტუ-

რი წევრებისაგან სტრუქტურულად იზოლირებულნი არიან, ამიტომ მათ პირობითად შეიძ-

ლება სინტაქსურად ირელევანტური წევრები ვუწოდოთ. 



 

შესიტყვებაში შეიძლება გამოიყოს ორი ძირითადი ტიპი: ა) ატრიბუტული სინტაგმა, 

რომლის უშუალო შემადგენლებს წარმოადგენენ სახელები: მსაზღვრელი (ატრიბუტი) და სა-

ზღვრული (სუბსტანტივი); ბ) პრედიკატული სინტაგმა, რომლის ნაწილებსაც ზმნა და მასთან 

სინტაქსურად დაკავშირებული სახელი და ზმნისართი ქმნიან. ატრიბუტული სინტაგმისა-

თვის არსებითია შესიტყვების წევრთა ურთიერთდამოკიდებულების სახეები და მათი 

სტრუქტურული მოდელები.  

ატრიბუტული სინტაგმისთვის ისევე, როგორც მთლიანი წინადადებისათვის, არსებობს 

ცენტრალური კომპონენტი (ბირთვი) და მარგინალური კომპონენტი (ატრიბუტი), მაგ.: მალ-

ლარასადანის იცილო იჲო ჲუღონა გეჲ (კაპ.). „მოლა ნასრედინის მოხუცი დედა მომკვდარა”. 

ზემომოყვანილ წინადადების შესიტყვების წყვილის იცილო იჲო (`მოხუცი დედა”) იჲო 

(`დედა”) შესიტყვების ბირთვს ქმნის, ხოლო იცილო (`მოხუცი”) მისი ატრიბუტია, თუმცა ეს 

გრამატიკულად არ არის რელიზებული. 

9.2. ატრიბუტული სინტაგმის კომპონენტთა თანამიმდევრობის საკითხი. ბეჟიტურ ენა-

ში ატრიბუტული სინტაგმა ძირითადად პრეპოზიციური (ცენტრისკენული) წყობისაა, თუმცა 

მსაზღვრელ-საზღვრულის პოსტპოზიციური (ცენტრიდანული) რიგიც არ არის აკრძალული: 

ა) პრეპოზიციური წყობა (საკ. ბეჟ. ნუქ  ო „მშიერი ძაღლი”) გაბატონებულია; ბ) პოსტპოზი-

ციური წყობა (ჰუნზ. ქიდ დიჲე „გოგონავ ჩემო”) ფაკულტატიურ ხასიათს ატარებს.  

9.3. ატრიბუტული სინტაგმის წევრთა სინტაქსური ურთიერთობა. სინტაგმა, შემადგე-

ნელ წევრთა რაოდენობის მიხედვით, ორ ჯგუფად იყოფა: ა) ორწევრიანი სახელური შესი-

ტყვება: კეტო ტექ „კარგი წიგნი”, დიჲე ქიდ „ჩემი ქალიშვილი”...; ბ) მრავალწევრიანი სახელუ-

რი შესიტყვება: იჩილო სუკოს ჰალტი (ტლად.) „მოხუცი კაცის საქმე”, არტო Øანყერუ ს დ 

რაჩლილ რუ ორუ ალამალ„ილოს ხაბარ (ჰუნზ.) „ადრე მოსული ერთი ექიმის გაკეთებუ-

ლი საკვირველების ამბავი” და ა. შ. 

ზოგადად ატრიბუტულ სინტაგმაში მსაზღვრელ-საზღვრულის კავშირის სინტაქსური სა-

ხეებია: შეთანხმება, მართვა და მირთვა. 

9.3.1. შეთანხმება. პრეპოზიციური წყობის დროს, რომელიც გაბატონებულია საკვლევ 

ენაში, შეთანხმებას ადგილი აქვს კლასსა და რიცხვში. სქემატურად: 

 

კლასი მხოლოობითი 

რიცხვი 

მრავლობითი 

რიცხვი 

ლექსიკური 

მნიშვნელობა 

I Ø-ი ერუ ოჟე ბ-ი ერ-არ ოჟ-და „პატარა ბიჭი” 

II ჲ-ი ერუ ქიდ ბ-ი ერ-არ ქიბ-ბა „პატარა გოგო” 

III ბ-ი ერუ ხოხე რ-ი ერ-არ ხოხ-ლა „პატარა ხე” 



 

IV რ-ი ერუ ო ო რ-ი ერ-არ ო ო- ა „პატარა სახლი” 

 

ცნობილია, რომ შესიტყვების წევრთა ურთიერთკავშირი იერარქიულია, რადგანაც მათ-

გან ერთი მმართველი (გაბატონებული) კომპონენტია, ხოლო მეორე (resp. სხვები) მართული 

(დაქვემდებარებული). ამგვარი დამოკიდებულება შეიძლება სტემების სახით ასე გამოიხა-

ტოს: 

 

       საკ. ბეჟ. ჰუნზ. 

        იჲო (II/N.) აჴე (II/N.) 
  

    იცილო („მოხუცი“ – AT.) სუკუ-ლ (I/GEN.) 
  

მალლა რასადანის (I/GEN.) ს დ 

 

პირველი შესიტყვების ბირთვი არის იჲო (`დედა”), რომელიც სინტაქსურად უკავშირ-

დება როგორც ერთ პოტენციურ მსაზღვრელს (იცილო „მოხუცი”), ისე მეორე პოტენციურ მსა-

ზღვრელსაც (მალლა რასადანის „მოლა ნასრედინის”). ამის გათვალისწინებით, სამ- და მე-

ტკომპონენტიანი სინტაგმა კვანძის სახითაც შეიძლება გამოიხატოს, რომელშიც იქნება რო-

გორც შეთანხმება ბრუნვაში (იცილო იჲო „მოხუცი დედა”), ისე მართვა (მალლა რასადანის 

იჲო „მოლა ნასრედინის დედა”): 
 

იჲო  

   

   

მალლა რასადანის  იცილო 

 

ატრიბუტული სინტაგმა მორფოსინტაქსური მოვლენაა, რადგან მჭიდროდ არის დაკავ-

შირებული ბრუნების სისტემასთან. ირკვევა, რომ ნათესაობითში მდგარი მსაზღვრელი უფ-

რო შეთანხმებას ავლენს, ვინემ მართავს. ეს მტკიცდება იმით, რომ სუბსტანტიური მსა-

ზღვრელ-საზღვრულის სინტაქსურ ურთიერთობაში უმთავრესია არა მარტო მათი სტრუქ-

ტურული სიმჭიდროვე, არამედ ფუნქციურ-სემანტიკურიც. რამდენადაც საზღვრულმა  აქ-

ტანტ-სუბსტანტივმა მორფოსინტაქსური წესებით ისე უნდა შეითანხმოს მსაზღვრელ-სუბ-

სტანტივი, რომ კავშირი მათ შორის მყარი იყოს, ამისთვის გრამატიკული გამოხატულების აბ-

სოლუტურობა საჭირო არ არის. შესაძლოა, ამიტომ ხდება სინტაქსური კავშირის მოდუნება 



 

სახელურ შესიტყვებაში. 

ბეჟიტურ ენაში ატრიბუტული სინტაგმის უშუალო შემადგენელთა შორის რელევანტუ-

რი ოპოზიცია მაინც მყარდება, ერთი მხრივ, სახელობითში მდგარი მსაზღვრელისა და, მეო-

რე მხრივ, დანარჩენ ბრუნვებში მდგარი მსაზღვრელის ფორმებს შორის.  

სიმპტომატურია, რომ სუბსტანტივ-კომპონენტებიანი ატრიბუტული სინტაგმა ბეჟი-

ტურ ენაში შეთანხმების სახით წარმოგვიდგება. ნათესაობითში მდგარი მსაზღვრელი გამოხა-

ტულების პლანში ნაწილობრივად მარკირებული სახით არის რეალიზებული, რაც შეპირობე-

ბულია არაერთდროული და არაერთგვაროვანი მორფოსინტაქსური ცვლილებებით.  

9.3.2. ზმნისართული შესიტყვება. ზმნისართულ შესიტყვებაში წამყვან როლს მეტწი-

ლად ზომა-წონა-ოდენობისა და ვითარებითი ზმნისართების სათანადო კომბინირებით მიღე-

ბული სინტაგმის მეორე კომპონენტი ასრულებს, მაგ.: წაყ ჲილ'ა „ძალიან ძლიერად“, წაყ 

ლახხი „ძალიან ბევრი“ და სხვ. 

9.3.3. გათიშული სახელური შესიტყვება. ატრიბუტული სინტაგმის კვლევისას აქტუა-

ლურია ორი ძირითადი საკითხი: ა) შესიტყვების კომპონენტთა რიგი; ბ) შესიტყვების კომპო-

ნენტთა ურთიერთდამოკიდებულება. ბუნებრივია, მათი დაცალკევება მათ შორის ურთიერ-

თობის გაწყვეტას არ ნიშნავს. კერძოდ, პოსტპოზიციური და გათიშული საზღვრულ-მსა-

ზღვრელის დროს სინტაქსური კავშირი (შეთანხმება, მართვა) მყარია, ხოლო პრეპოზიციური 

წყობის (მსაზღვრელ-საზღვრულის) დროს საზღვრულის გავლენის ძალა მსაზღვრელზე შე-

სუსტებულია (მსაზღვრელი ბლოკირებულია) ან მთლიანად მოშლილია. 

გათიშული ატრიბუტული სინტაგმის უშუალო შემადგენელთა შორის შეიძლება მოექ-

ცეს წინადადების რომელიმე წევრი (ზმნა, ზმნისართი...) ან მთლიანი წინადადება, მაგ.: ჰუნზ. 

ყანუ გუჰლა  ზუყუნ ლო ს დიჲ ׂ ჰ ს იჟერუ [ვან 1995 : 152, 9] „ორი ქურდი ყოფილა, ერთმა-

ნეთის მჯობნი”. 

 

თავი X. პრედიკატული სინტაგმა და სინტაქსური 

კონსტრუქციები 

 

10.1. ზოგადი. პრედიკატული სინტაგმა არის მინიატურული წინადადება, რომლის და-

მატებითი გავრცობა შესაძლებელია. მასში ზმნა წარმოადგენს ბირთვს, რომელთანაც აქტან-

ტები სინტაქსურ-სემანტიკურად არიან დაკავშირებული. გამოხატულების პლანში ბეჟიტური 

პრედიკატული სინტაგმის წევრებს შორის სინტაქსური ურთიერთდამოკიდებულების სახეე-

ბია: ა) მართვა, ბ) შეთანხმება, გ) მირთვა. 

10.2. ზმნური შესიტყვების წევრთა წყობა. ზმნური შესიტყვების წევრებად გვევლინები-



 

ან, ერთი მხრივ, ზმნა-შემასმენელი თავისი მრავალგვარი რეალიზაციით, მეორე მხრივ კი, აქ-

ტანტები, რომლებიც ზმნის ვალენტობას აპირობებენ. შესიტყვებაში სიტყვათა რიგი, როგორც 

ცნობილია, არის ერთ-ერთი არსებითი მნიშვნელობის მახასიათებელი. ბეჟიტური ენის 

ზმნურ შესიტყვებაში გაბატონებულია პოსტპოზიციური წყობა (ქვემდებარე + შემასმენელი), 

ხოლო შებრუნებული წყობა (შემასმენელი + ქვემდებარე) – მასზე დამოკიდებული, მაგ., საკ. 

ბეჟ. ბ ბ  გეჲ „პური არის“, დიჲე ყამი კოკოცას „მე თავი მტკივა” და ა. შ. 

10.3. პრედიკატული სინტაგმის სტრუქტურა. პრედიკატული სინტაგმა შეიცავს ისეთ 

ელემენტებს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან როგორც ერთმანეთთან, ისე შესიტყვების 

ბირთვთან – შემასმენელთან. ბეჟიტურ ენაში ერთვალენტიანი გარდაუვალი ზმნის სუბიექტი 

შეიძლება კლასის ექსპონენტით მარკირებულიც იყოს და არამარკირებულიც, მაგალითად, 

ჰუნზ. ქიდ ჲ-უტურ „გოგომ (ზედმიწ. „გოგო“) დაიძინა“; ქიდ (`გოგო“) საკუთარ გრამატიკულ 

ჲ- ნიშანს აჩენს ზმნაში, ხოლო გარდაუვალი ზმნა, თავის მხრივ, RS-ს (ქიდ „გოგო“) მართავს 

სახელობით ბრუნვაში. იჲულ (RS/ERG) ქეჭ (ROუ/NOM) ილ'ერ „დედამ სიმღერა იმღერა” – ამ 

შესიტყვების ბირთვი – გარდამავალი ზმნა ილ'ერ („იმღერა”) კლასიფიკატორს მოკლებულია, 

თუმცა აგენსს მართავს ერგატივში, ხოლო პაციენსს – სახელობითში. მაშასადამე, ირკვევა, 

რომ რიცხვში შეთანხმებისათვის კლასიფიკატორის უქონლობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

არ აქვს. თუ უახლოეს ობიექტს რიცხვს შევუცვლით (იჲულ ქეჭ-ლა იტ ერ „დედამ სიმღერები 

იმღერა”), მაშინ რიცხვში ცალმხრივ მარკირებულ შეთანხმებას მივიღებთ. 

2. გრძნობა-აღქმის გამომხატველ ზმნათა (Verba Sentiendi) პრედიკატულ სინტაგმაში 

ქვემდებარე წარმოადგენს ექსპერიენსერს და იგი მიცემითი ბრუნვის ფორმით რეალიზდება, 

ხოლო პაციენსი (Od), რომლის კლასიც ზმნაში აღინიშნება, სახელობით ბრუნვაში დგას. რეა-

ლური სუბიექტის (ექსპერიენსერის) აღუნიშვნელობა ცხადყოფს მის განკუთვნებას გრამატი-

კული სუბიექტისადმი. 

ბეჟიტური ზმნის არსებითი მახასიათებელია კლასისა და რიცხვის გრამატიკული კატე-

გორიები და მათი მარკირების არცთუ რთული სისტემა. ამ ტიპის ორვალენტიანი 

კლასიფიკატორიანი გარდამავალი ზმნა სახელს მართავს: ა) ქვემდებარეს – ერგატიულ ბრუნ-

ვაში, ბ) პირდაპირ დამატებას – სახელობით ბრუნვაში. ეს დამოკიდებულება ფორმულის სა-

ხით ასე ჩაიწერება: Ag + Pr + Pat (resp. RS + Ver + RO). საილუსტრაციო მაგალითები: საკ. ბეჟ. 

ჴოჰდაგი-ჲა (Ag/ERG) ჩახჩო ქაღაჲ (Pat/NOM) „მოწაფე წერს წერილს”, აჰმად-ი (Ag/ERG) რა-

დიჲო (Pat/NOM) ჲ-იტილლო „აჰმედმა რადიო დაშალა”... 

3. სამვალენტიანი ზმნის აქტანტებს წარმოადგენენ: ქვემდებარე (RS), პირდაპირი დამა-

ტება (ROd) და ირიბი დამატება (ROind). ორვალენტიანი და სამვალენტიანი ზმნის სინტაგმაში 

მეტ სინტაქსურ ძალას პირდაპირი დამატება ავლენს, რადგანაც მისი ნიშანია წარმოდგენილი 



 

ზმნაში, ე. ი. სახელი ზმნას ითანხმებს კლასსა და რიცხვში. : საკ. ბეჟ. სი-დი (RS/ERG) ყონა 

სუკო (ROd/NOM) ბ-ეაქილლო „ერთმა ორი კაცი წააქცია”. თუ პირდაპირ დამატებას მხოლოო-

ბით რიცხვში გადავიყვანთ, ზმნაში ამ უკანასკნელის მხოლოობითი რიცხვის კლასის ნულო-

ვანი ალომორფი გვექნება: სი-დი ჰონს სუკო Ø-ექილლო (კაპ.) „ერთმა ერთი კაცი წააქცია”. 

სამვალენტიან გარდამავალ უკლასნიშნო ზმნაშიც ზმნისა და სათანადო აქტანტის კავ-

შირი შესუსტებულია: სახელი ზმნას ვერ ითანხმებს კლასსა და რიცხვში, თუმცა ზმნა სახელს 

მართავს ბრუნვაში (RS-ერგატივში, ROind – მიცემითში ან ლოკატივში, ROd – სახელობითში), 

მაგ.: ჰუნზ. ოლ„უ-ლ (RS/ERG) ნ ლ' რ ტე  (ROd/NOM) სტი-გ (ROind/AD) „მან მისცა წიგნი 

ძმას”, შდრ. სტი-ლ (RS/ERG) ბ-ოხორ სტ  (ROind) ზ ტ აჲ (ROd/NOM) „ძმამ დას ბეჭედი უყი-

და” და მისთ. 

მეორე წინადადებაში გვაქვს როგორც მართვა (ზმნა ქვემდებარეს მართავს ერგატივში, 

ირიბ დამატებას – მიცემითში, პირდაპირ დამატებას – სახელობითში), ისე შეთანხმება (სახე-

ლი ზმნას ითანხმებს კლასსა და რიცხვში). 

10.4. სინტაქსური კონსტრუქციები. პრედიკატულ სინტაგმაში, აქტანტთა ბრუნვების გა-

თვალისწინებით, გამოიყოფა შემდეგი სინტაქსური კონსტრუქციები: 1) ნომინატიური, 2) ერ-

გატიული, 3) დატიური, 4) პოსესიური, 5) ლოკატიური. თითოეული ეს კონსტრუქცია დამო-

კიდებულია რეალური სუბიექტის ან მასთან გათანაბრებული აქტანტის (აგენსის) ბრუნვაზე 

და სახელწოდებაც ამის მიხედვით აქვს შერქმეული.  

 


