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ა 

 

-ა ნაწ. კითხვითი ნაწილაკი 

აა შორ. ჰა, ჰა! 

აბა || ავა მიმღ. მცოდნე, ყველაფრის გამკეთებელი 

აბაბაქალო || ავაბაქალო მიმღ. (გასუბსტ.) მცონე, 

გამგები 

აბაბაქესტესუნ || ავაბაქესტესუნ მასდ. 

შეტყობინება, გაფრთხილება, განცხადება 

აბაბაქსუნ || ავაბაქსუნ მასდ. შეტყობა, გაგება, 

ცოდნა 

აბაბაქსუნლუღ || ავაბაქსუნლუღ არს. ცოდნა, 

გაგება 

აბაზაკ || ავაზაკ არს. ქურდი, მძარცველი, თაღლითი 

აბაზაკბაქსუნ || ავაზაკბაქსუნ მასდ. ყოფნა 

(გახდომა) ქურდისა, მძარცველისა, თაღლითისა 

აბაზაკლუღბალო || ავაზაკლუღბალო მიმღ. 

(გასუბსტ.) ქურდი, მძარცველი, თაღლითი 

აბაზაკლუღბესუნ || ავაზაკლუღბესუნ მასდ. 

მოპარვა, ქურდობა, თაღლითობა 

აბაზი (ვ) აბასი (ნ) არს. ოცკაპიკიანი 

აბაზილუღ (ვ) აბასილუღ (ნ) არს. ოცკაპიკიანი 

მონეტა; ნივთი, რომელიც ღირს ოცი კაპიკი 

აბდულაე შა არს. მსხვილი ვაშლი (არანაკლებ 500 

გრ.) ფორმით ნიაგალს წააგავს 

აბრიშ უმ || არმიშ უმინ (ნ), არბეშ უმუნ (ვ) არს. 

აბრეშუმი, აბრეშუმის ნაჭერი 

აბრიშ უმინ || არმიშ უმინ (ნ), არბეშ უმუნ (ვ) არს. 

აბრეშუმის კაბა 

აბუზ (ვ) ავუზ ||აღუზ (ნ) [-უხ||-ორ-ოხ] არს. 1. 

დანამატი, დამატება; 2. ნარჩენი 

აბუზ (ვ) ავუზ ||აღუზ (ნ) [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. 

უფრო მეტი, ზედმეტი 

აბუზ-აბუზ (ვ) ავუზ-ავუზ || აღუზ-აღუზ (ნ) ზმნს. 

ძალიან ბევრი, ყველაზე მეტი 

აბუზბაქალო (ვ), ავუზბაქალო || აღუზბაქალო (ნ) 

მიმღ. (გასუბსტ.) ზედმეტი, გადიდებული, 

მიმატებული, გაზრდილი 

აბუზბაქესუნ (ვ) ავუზბაქესუნ || აღუზბაქესუნ (ნ) 

მასდ. გაზრდა, მიმატება, გადიდება 

აბუზბაქიო (ვ) აბუზბაქიჲო || აღუზბაქი ო (ნ) 

მიმღ. (გასუბსტ.) გადიდებული, გაზრდილი, 

მიმატებული 

აბუზბესუნ (ვ) ავუზბესუნ || აღუზბესუნ (ნ) მასდ. 

გადიდება, გაზრდა, მიმატება 

აბუზლუღ (ვ) ავუზლუღ || აღუზლუღ (ნ) არს. 

დამატება, ზედმეტობა 

აბუზუნ (ვ), ავუზ-ქამ || აღუზუნ (ნ) ზედს. 

დამატებითი, ზედმეტი; აბუზუნ აშ (ვ)  

დამატებითი სამუშაო 

აბუზ-ქამ (ვ) ავუზ-ქამ || აღუზ-ქამ ზმნს. ცოტა 

მეტი, ცოტა ნაკლები; აბუზქამ აითფესუნ (ვ) 

უშედეგო საუბარი; აღუზქამმაყანბაქი (ნ) ზუსტი 

წონა 

აბურ იხ. ღაბურ 

აბურლუ იხ. ღაბურლუ 

აბურნუტ იხ. ღაბურნუთ 

აგანა || გ ნ  კავშ. თუ 

აგრონომლუღ არს. აგრონომის პროფესია 

ად [-ურ-უხ] არს. სუნი, სიმყრალე, მყრალი სუნი 

ადა (ვ) ზმნ. (ბრძ.) მომისმინეთ! 

ადავაბაქსუნ იხ. ადაბაბაქსუნ 

ადამარ (ვ) || ამდარ (ნ) [-ურ-ხო] არს. ადამიანი 

ადამარბუყალ (ვ) [-უხ] მიმღ. კაცთმოყვარე, 

ჰუმანისტი 

ადამარ-კენ ზმნს. ადამიანივით, ადამიანის მსგავსად 
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ადამარკენა (ვ) ადმარკინა (ნ) ზმნს. პატივით, 

ადამიანურად, ღირსეულად 

ადამარნუტ (ვ) ადმარნუტ (ნ) ზედს. 1. უკაცრიელი 

(ადგილი); 2. უსუსური, დაუცველი 

ადამარრუღ (ვ) || ამდარლუღ (ნ) არს. ჰუმანიზმი, 

ადამიანობა 

ადამარუქალ (ვ) || ამდარუქალ (ნ) [-უხ||ხო] მიმღ. 

კაციჭამია, გარეული, სისხლისმსმელი 

ადაშ არს. სეხნია, თანამოსახელე 

ადბა ზედს. 1. სურნელოვანი; 2. აყროლებული 

ადბაბაქსუნ მასდ. ყროლა (ყარს) 

ადბაфტესუნ მასდ. ყროლა, აყროლება 

ადბაфტი მიმღ. აყროლებული, სუნიანი 

ადბიყსუნ მასდ. ყნოსვა 

ადდა-ბუდდა ზედს. მიმოფანტული 

ადდესუნ მასდ. ძლიერი, გამორჩეული სუნის ქონა 

ადდ მ იხ. ლანქ 

ადეღალო მიმღ. (გასუბსტ.) მყრალი 

ადვაკატ არს. ადვოკატი 

ადმარსუზ (ნ) იხ. ადამარნუტ 

ადრეს [-უხ||-ხო] არს. მისამართი 

ადულ არს. არშინი; ხანაადულ ყაენის არშინი 

ავა (ნ) იხ. აბა 

ავაბაქალო (ნ) იხ. აბაბაქალო 

ავაბაქესტესუნ (ნ) იხ. აბაბაქესტესუნ 

ავაბაქსუნ (ნ) იხ. აბაბაქსუნ 

ავაბაქსუნლუღ (ნ) იხ. აბაბაქსუნლუღ 

ავად იხ. ავადან 

ავადაბაქსუნ მასდ. კეთილად მოწყობა 

ავადან ზედს. კეთილმოწყობილი 

ავადანბესუნ მასდ. კეთილადმოწყობა 

ავადანლუ ზედს. გაცოცხლებული, ცოცხალი 

ავადანლუღ არს. გაცოცხლება 

ავადბაქსუნ იხ. ავადაბაქსუნ 

ავადბესუნ მასდ. განოყიერება, სასუქის შეტანა, 

მიწის გამოკეთება 

ავადკულ არს. ნოყიერი მიწა 

ავაზაკ იხ. აბაზაკ 

ავაზაკბაქსუნ იხ. აბაზაკბაქსუნ 

ავაზაკლუღ იხ. აბაზაკლუღ 

ავაზაკლუღბალო იხ. აბაზაკლუღბალო 

ავაზაკლუღბესუნ იხ. აბზაკლუღბესუნ 

ავამ ზედს. [-ურ||-ხო] უწიგნური, უცოდინარი, 

გამოუცდელი 

ავამბაქსუნ მასდ. ყოფნა უწიგნურისა, 

უცოდინარისა, გამოუცდელისა 

ავამლუღ არს. უწიგნურობა, გამოუცდელობა 

ავანს [-მ-უხ||-ხო] არს. ავანსი; ავანსაყსუნ ავანსის 

მიღება; ავანსთასტუნ ავანსის გაცემა 

ავარა (ნ) არს. ზარმაცი, მოხეტიალე, არაფრის 

მაქნისი ადამიანი, ავარა 

ავარალუღ (ნ) არს. სიზარმაცე, უქმად ყოფნა 

ავარაჩილუღ იხ. ავარლუღ 

ავგუსთ იხ. ავგუსთხაშ 

ავგუსთხაშ [-ურ-უხ] არს. აგვისტო, აგვისტოს თვე 

ავგუსტინ არს. აგვისტო; ხილი, რომელიც 

აგვისტოში მწიფდება 

ავგუსტნაჲ იხ. ავგუსტინ 

ავთამაბილ || აфტამაბილ [-უხ||-ხო] არს. მანქანა 

(ნებისმიერი) 

ავტობუს || აфტობუს არს. ავტობუსი 

ავუზ (ნ) იხ. აბუზ 

ავუზ-ავუზ (ნ) იხ. აბუზ-აბუზ 

ავუზბაქალო (ნ) იხ. აბუზბაქალო 

ავუზბაქესუნ (ნ) იხ. აბუზბაქესუნ 

ავუზბაქიო (ნ) იხ. აბუზბაქიო 

ავუზბესუნ (ნ) იხ. აბუზბესუნ 

ავუზლუღ (ნ) იხ. აბუზლუღ 

ავუზუნ (ნ) იხ. აბუზუნ 
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ავუზ-ქამ (ნ) იხ. აბუზ-ქამ 

აზად ზედს. თავისუფალი 

აზადბაქსუნ, აზადბაქეს მასდ. თავისუფლად 

ყოფნა (გახდომა), განთავისუფლება 

აზადბესუნ მასდ. გათავისუფლება, დახსნა 

აზაპ ზედს. უცოლო, გაუთხოვარი; აზაპ ღარ უცოლო 

კაცი; აზაპ ხინ რ გაუთხოვარი ქალი 

აზაპბაქსუნ მასდ. ყოფნა უცოლოსა, გაუთხოვრისა 

აზაპლუღ არს. უცოლო კაცის მდგომარეობა, 

ქალიშვილობა 

აზარ [-მ-უხ||-ხო] არს. ავადმყოფობა, სნეულება; ვი-

აზარ ბეზ რა შეჲთანენ-ყა-ნ-თაშერ შენი 

ავადმყოფობა და ჭირი (ჭირ-ვარამი) ეშმაკმა 

წაიღოს 

აზარბადალბესუნ მასდ. ავადმყოფობის გადადება 

აზარბასტუნ მასდ. ავად გახდომა, სენის გადადება 

აზარბა იხ. აზარრუ 

აზარ-ბეზ რ არს. ნაირ-ნაირი უბედურება, 

სნეულება 

აზარინშბაქსუნ (ნ) აზარრამიშბაქსუნ 

აზარლუ (ნ) იხ. აზარრუ 

აზარრამიშბაქსუნ (ვ) მასდ. ავადმყოფობა, 

სნეულება 

აზარრუ (ვ) [-ორ||-ჲ-ორ-ოხ] ზედს. ავადმყოფი, 

სნეული, არაჯამრთელი 

აზარრუბესუნ მასდ. ავადმყოფობის მიზეზად 

ყოფნა, დასნეულება ვინმესი 

აზარრულუღ არს. ავადმყოფობა 

აზარუბაქსუნ, აზარუბაქეს ზმნ. დასნეულება, ავად 

გახდომა (ყოფნა) 

აზატ არს. დიდგვაროვანი 

აზდ რიშსუნ მასდ. არევა, დახლართვა 

აზერბეჯან (ვ) იხ. აზ რბეჯან 

აზერბეჯანინ (ვ) იხ. აზ რბეჯანინ 

აზიშბაქსუნ იხ. ამბათქესუნ 

აზრეჲილ (ნ) || ჰაზრეილ (ვ) არს. სიკვდილის 

ანგელოსი 

აზღუნ იხ. ვარ 

აზღუნბაქსუნ იხ. ვარბაქესუნ 

აზღუნლუღ იხ. ვარლუღ 

ათა-ბაბა არს./ზედს. 1. წინაპრები; 2. ოდინდელი, 

ძველი დროიდან, უძველესი; ათა-ბაბა ადათ –

წინაპართა ზნე-ჩვეულებანი; ათა-ბაბა ღოხომანდი 

უხსოვარი დროიდან, ათადან-ბაბადან; ათა-ბაბა 

ფახლა (ჭ ოჭაფახლა) წინაპრების ლობიო 

ათმიშ (ნ) იხ. ხიბყო 

ათმიშბიპ (ნ) იხ. ყიბყობიპ 

ათმიშვუჲ (ნ) იხ. ხიბყოვუჲ 

ათმიშვუღ (ნ) იხ. ხიბყოვუღ 

ათმიშმუღ იხ. ხიბყომუღ 

ათმიშპა  (ნ) იხ. ხიბყოპა  

ათმიშსა (ნ) იხ. ხიბყოსა 

ათმიშუჴ (ნ) იხ. ხიბყოუჴ 

ათმიშხიბ (ნ) იხ. ხიბყოხიბ 

ათმიშჴო (ნ) იხ. ხიბყოჴო 

ათტურმა არს. საბავშვო თამაში 

აიაზ [-მ-უხ||-ხო] არს. 1. მოწმენდილი ცა, უღრუბლო 

ცა; 2. ყინვა, სუსხი 

აიზაფსუნ მასდ. გაღვიძება 

აიზესუნ || აიზესუნ მასდ. ადგომა 

აიზლუ (ვ) აჲიზლუ (ნ) არს. სოფლელი 

აითფესუნ მასდ. ლაპარაკი 

აისტუნ || ჰაჲსტუნ მასდ. ადგომა, წამოდგომა, 

ასვლა, გაღვიძება 

აკესტესუნ მასდ. ჩვენება 

აკესუნ მასდ. 1. მოჩვენება, ჩვენება; 2. მოსვლა; 3. 

შეშინება, დამუქრება, დაფრთხობა, დაშინება 

აკესქა არს. ფანჯარა 

აკეღალო მიმღ. (გასუბსტ.) ცხადი, მოჩვენებითი 

აკეცი მიმღ. შესრულებული 
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აკი მიმღ. გამოცდილი, ერუდირებული 

აკსუნ მასდ. დანახვა 

აკუჭა იხ. აჲჭა 

ალ ნაწ. ის რაც, კი 

ალა ზმნს. ზევით, ზე, მაღლა, ზემოთ 

ალაარციო მიმღ. [მრ. რ. არა აქვს] მაღლა მჯდომი, 

გადატ. ღმერთი 

ალაბაქსუნ მასდ. ამოსვლა, ფეხზე ადგომა 

ალაბესუნ მასდ. 1. აწევა; 2. აზიდვა, აღმართვა, 

ატაცება 

ალაბესუნ მასდ. მაღლა, ზემოთ აწევა 

ალალუ (ვ) ალლოჲ (ნ) ზედს. მაღალი; ალალუ  

ბურუხ მაღალი მთა; ალალუ ადამარ მაღალი 

ადამიანი 

ალალუბაქსუნ (ვ) მასდ. ამაღლება, აღმართვა 

ალალუღ (ვ) ალლოჲლუღ (ნ) არს. სიმაღლე 

ალამანჩი [-უხ||-ოხ] ზედს. ძუნწი, დამრბევი 

ალამანჩილუღ არს. 1. ძარცვა, დარბევა; 2. სიძუნწე 

ალამანჩილუღბესუნ მასდ. ზარცვა, ძუნწობა 

ალანახი (ვ) იხ. ალალუღ 

ალატა [-ოხ||-უხ] არს. ნიგვზისა და წაბლის ხის 

ნაყოფის ასაკრეფად განკუთვნილი გრძელი ჯოხი 

ალაყ ო მიმღ.(გასუბსტ.) გაშეშებული, გაშტერებული 

ა ლა ყო ბაქიო მიმღ.(გასუბსტ.) გაშეშებული, 

გაშტერებული 

ა ლა ყო ბაქსუნ მასდ. 1. გაშეშება, გაშტერება, 

განცვიფრება; 2. გაშეშება, გაშტერება, გაკვირვება 

ალაყ ობესუნ მასდ. განცვიფრება, გაშეშება 

ალაყ ოლუღ არს. გაშეშება, გაშტერება, გაკვირვება 

ალაჩუღ [-უხ||-ხო] არს. კარავი, ალაჩოყი 

ალახო (ვ) || ალახუნ (ნ) ზმნს. ზევიდან; ალახუნ ოყა 

ზევიდან ქვევით 

ალახობაქსუნ (ვ) იხ. ალახუნბაქსუნ 

ალახუნ (ნ) იხ. ალახო 

ალახუნბაქსუნ (ნ) მასდ. გრძნობის დაკარგვა 

ალაф [-ურ||-ხო] არს. თივა, ფურაჟი, ალაფი 

ალაфთასტუნ მასდ. ჭმევა (პირუტყვის) 

ალა ლლაყუშ არს. დედალი მწყერი, მწყერი 

ალდა (←ალდესუნ) მასდ. ქსოვა 

ალდეჲ იხ. ალდი 

ალდეჲნ არს. სატეხი 

ალდი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. სატეხი 

ალენ ზმნს. ერთად, ხიბალენ სამნი ერთად 

ალვერ არს. [მრ. რ. არა აქვს] კომერცია, ვაჭრობა, 

ყიდვა-გაყიდვა 

ალვერჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. ვაჭარი, კომერსანტი 

ალვერჩილუღ არს. ვაჭრობა, ყიდვა-გაყიდვა 

ალიმ (ნ) [-ურ||-ხო]  არს. მეცნიერი 

ალინ ზედს./არს. 1. ზემო; ალინატაჟ ზემო 

სართული; 2. ჩრდილოეთი 

ალიშ-ვერიშ იხ. ალვერ 

ალლოჲ (ნ) იხ. ალალუ 

ალლოჲლუღ (ნ) იხ. ალალუღ 

ალმაზ [-უხ||-ხო] არს. ალმასი, ადამანტი 

ალუნ (ვ), ალუნო ზმნს. იხ. ალინ; მაღლა, ზემოთ 

ალხიშ [-ურ||-ხო] არს. ტაშისკვრა, ქება 

ალხიშბაქსუნ მასდ. განთქმა 

ალხიშბესუნ მასდ. ტაშისკვრა, ქება 

ამ არს. მხარი, მხარე 

ამ(მა) კავშ. მაგრამ 

-ამა თანდ. -მდე 

ამა კავშ. მაგრამ 

ამა (ვ) არს. მამიდა 

ამან შორ. ვაი-მე 

ამან არს. ძალა, სიმძლავრე 

ამანათ [-უხ||-ხო] არს. ანაბარი, გირაო, დაგირავება 

ამანათბაქსუნ მასდ. ზრუნვა, მიხედვა 

ამანათდესუნ მასდ. შეწყალება, შებრალება 

ამანათლუღ არს. გირავნობის საგანი 
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ამანნუტ ზედს. ულმობელი, შეუბრალებელი, 

უწყალო; ამანნუტ ადამარ შეუბრალებელი 

ადამიანი 

ამანნუტბაქსუნ ზმნ. ყოფნა ულმობელისა, 

შეუბრალებელისა, უწყალოსა 

ამანნუტლუღ არს. ულმობელობა, შეუბრალებლობა, 

უწყალობა 

ამანნუტო იხ. ამანნუტ 

ამანსუზ იხ. ამანნუტ 

ამანსუზბაქსუნ იხ. ამანნუტბაქსუნ 

ამანსუზლუღ იხ. ამანნტლუღ 

ამაღარ (ვ) ამინღარ (ნ) [-უხ||-მ-უხ] არს. 

მამიდაშვილი 

ამახინარ (ვ) [-მ-უხ] არს. მამიდაშვილის გოგო 

ამბარ [-უხ||-ხო] არს. ბეღელი, სასიმინდე, საწყობი 

ამდარ (ნ) იხ. ადამარ 

ამდარბუყალ (ნ) იხ. ადამარბუყალ 

ამდარკინა (ნ) იხ. ადამარკენა 

ამდარკინა (ნ) იხ. ადარკენა 

ამდარლუღ (ნ) იხ. ადამარრუღ 

ამდარნუტ იხ. ადამარნუტ 

ამდარნუტ (ნ) იხ. ადამარნუტ 

ამდარსევმიშალ იხ. ადამარბუყალ 

ამდარსევმიშალ (ნ) იხ. ადამარბუყალ 

ამდარუქალ (ნ) იხ. ადამარუქალ 

ამკური-დუოსუნ მასდ. მთქნარება 

ამმენ ამინ ზმნს. ჭეშმარიტად 

ამღარ (ვ) არს. ბოდვა 

ამღარბესუნ (ვ) მასდ. ბოდვა 

ამღარრუღ არს. ბოდვა 

ამწი ზედს. 1. ცარიელი; ამწი ღევერ ცარიელი 

ჭურჭელი; 2. უაზრო, უმნიშვნელო 

ამწი-ამწი ზმნს. 1. ტყუილ-უბრალოდ; 

ამწიბესუნ მასდ. გათავისუფლება, განტვირთვა, 

დაცვა 

ამწიგა არს. თეძოს ძვალი 

ამწილუღ არს. სიცარიელე 

ამწიო მიმღ. (გასუბსტ.) ცარიელი 

ანდახ არს. შეგრძნება, მიხვედრა 

ანდახბალო (ვ)მიმღ. (გასუბსტ.) მგრძნობიარე, 

მიმხვედრი, საზრიანი 

ანდახბესტესუნ (ვ) მასდ. შეგრძნებინება 

(შეაგრძნობინო), მიხვედრებინება (მიახვედრო) 

ანდახბესუნ (ვ) მასდ. შეგრძნება, მიხვედრა 

ანდერ (ვ) ანდ რ ზედს. უპატრონო 

ანდუზ [-უხ||-ხო] არს. მზიურა (ბოტ., ლათ. Inula) 

ანდუზლუღ არს. ადგილი, სადაც იზრდება მზიურა 

ანეკსა ზმნ. იღებს 

ანეყსა ზმნ. იღებს, იყვანს, ყიდულობს 

ანეჩადა ზმნ. დაკარგა 

ანეჩესა (ანემჭა) ზმნ. იკარგება 

ანტენნა [-უხ||-ოხ] არს. ანტენა 

აჲ || ეჲ შორ. ჰეი!  

აჲამან შორ. ღმერთო ჩემო! 

აჲაყ || აჲეხ არს. ჭიქა, ფინჯანი, სირჩა, ბოკალი 

აჲახ || აჲეხ ზედს. უმარილო, მტკნარი; აჲეხ ხორაჲ 

(ნ) უმარილო სადილი; აჲახ ეყ (ვ) უმარილო 

ხორცი 

აჲახ-აჲახ || აჲეხ-აჲეხ ზედს. სულ უმარილო, 

მტკნარი 

აჲახლუღ || აჲეხლუღ არს. მარილნაკლებობა, 

სიმტკნარე 

აჲელ (ვ) ჲელ (ნ) არს. ბავშვი; აჲელ ბაქალ განუ 

თაჲსუნ ახალშობილისთვის ნაჩუქარი ფული და 

ნივთები; ф რ შა ჲელ სიყრმის შვილი; სავარა ჲელ 

გვიანეულა შვილი 

აჲესუნ მასდ. ყოფნა მოხერხებულისა, რაიმეს 

გაკეთების შეძლება 

აჲესუნ მასდ. ცომის მოხაშება 

აჲეცი არს. გამოსაცხობად მზა ცომი 
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აჲეხ (ნ) იხ. აჲახ 

აჲეხ-აჲეხ (ნ) იხ. აჲახ-აჲახ 

აჲზ (ვ) აჲიზ (ნ) [-მ-უხ||-ხო] არს. სოფელი 

აჲზაპესუნ მასდ. აწონა 

აჲზაპკალო [-ურ||-ურ-ოხ] მიმღ. (გასუბსტ.) ამწონი, 

მწონელი 

აჲზაფსუნ მასდ. აწონვა (სასწორზე); ბორზუნ 

აჲზაფსუნ სიმისნდის აწონვა 

აჲზახუნ, აზატან აბს. ადგომისა 

აჲზევკესუნ (ვ) მასდ. გაღვიძება, ფეხზე აყენება 

აჲზერი მიმღ. ამდგვარი, მდგომარე 

აჲზესან აბს. ასადგომად 

აჲზესტესუნ (ვ) მასდ. აყენება, ადგომა 

აჲზესუნ იხ. აიზესუნ 

აჲთ || აჲით [-მ-უხ||-ურ-უხ] არს. სიტყვა, 

მეტყველება 

აჲთალესუნ || აჲითალეჲსუნ მასდ. 1. ყოფნა 

გამგონისა, დამჯერისა; 2. კამათი 

აჲთაყსუნ || აჲითჰაყსუნ მასდ. 1. ვიღაცის 

საიდუმლოების გაგება; 2. პირობის ჩამორთმევა 

აჲთბააიტ || აჲითბააჲით ზედს. სიტყვა-სიტყვითი 

აჲთფესდესუნ || აჲითფესტესუნ მასდ. თქმის 

იძულება, ლაპარაკი, სიტყვის თქმა 

აჲიზ (ნ) იხ. აიზ 

აჲიზინ (ნ) აჲზუნ (ვ) ატრ. (ზედს.) სოფლური 

აჲიზლუ იხ. აიზლუ 

აჲინ-ოჲინ [-ურ||-ურ-ხო] ნაცვ., არს. რაღაც, რა არ, 

ხურდა 

აჲმ არს. მხარი 

აჲნა არს. ფანჯრის შუშა; ფანჯარა შუშით 

აჲნაბანდ იხ. შუშააბანდ 

აჲნეზეს ზმნ. დგება 

აჲნეზესე ზმნ. ადგა 

აჲნესსა ზმნ. დგება 

აჲრიპლან არს. თვითმფრინავი 

აჲჰაჲ შორ. ვაი-ვაი! 

აპ [-ურ-უხ] არს. ოფლი 

აპახ ზედს. ოფლიანი 

აპახ-აპახ ზედს. ოფლიანი 

აპახბაქსუნ მასდ. გაოფლიანება 

აპახბესუნ მასდ. გაოფლიანება ვინმესი/რამესი 

(გააოფლიანო) 

აპახლუღ მასდ. ყოფნა ოფლიანისა, ოფლიანობა 

აპენბაქსუნ იხ. აპახბაქსუნ 

აპერ (ნ) არს. (იხ. ბაბა) ოჯახის უფროსი (სომხ. 

ახპერ) 

აპერბესუნ მასდ. მოხარშვა (სადილის, საჭმლის), 

შეწვა 

აპესბიწაბულ არს. მოხარშული წაბლი 

აპესუნ მასდ. 1. ხარშვა; 2. გამოცდილების მიღება, 

გამოწრთობა 

აპი [-ორ||-ორ-ოხ] მიმღ. 1. მწიფე, მოწეული; 2. 

გამოცხობილი 

აპიკოკოწ არს. მოხარშული ქათამი 

აპიკონ [-ურ||-ხო] არს. ადვოკატი, მეურვე 

აპიკონბაქსუნ იხ. აპიკონლუღბესუნ 

აპიკონლუღ არს. მეურვეობა, ადვოკატობა, 

მფარველობა 

აპილონლუღბესუნ მასდ. მეურვეობა, 

მზრუნველობა, მფარველობა, ადვოკატობა 

აპინასბაქი არს (< მიმღ.) ოფლიანი ადამიანი 

აპინე ზმნ. მწიფეა 

აპლა ზედს. ოფლიანი 

აპნუტ ზედს. უოფლო 

აპრეჲილ არს. აპრილი 

აპრეჲილინ არს. აპრილის; აპრეჲილინ წიწიკ 

აპრილის ყვავილი 

აპსუნ მასდ. გათბობა 

აპტეკ [-ურ||-ხო] არს. აფთიაქი 
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აპუშ (ნ) [ურ||-ხო] ზედს. დამჭკნარი, მშრალი, 

გაშეშებული, ჩლუნგი 

აჟდაჰა (ვ) აჯდაჰა (ვ) [-ოხ||-უხ||-ჲ-უხ] არს. 

გველეშაპი 

არ [-ურ||-უხ] არს. მსხალი; მაწი არ თეთრი მსხალი; 

ნარანმუდი დიდი მსხალი; თარამინ არ 

შემოდგომის მსხალი; კოტოშ ინ არ ყვითელი 

მსხალი; არრახოდ მსხლის ხე 

არა [-მ-უხ] არს. 1. ინტერვალი, შუალედი, მანძილი; 

2. შუაგული, შუა; 3. შეწყვეტა, შესვენება 

არაბა [-მ-უხ||-ოხ] არს. ურემი; არაბინ ბულ ურმის 

თავი 

არაბალა არს. ურემზე 

არაბანუტ ზედს. უურმო (ურმის გარეშე) 

არაბაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. მეურმე 

არაბინ არს. საზიდავისა, ოთხთვალისა; არაბინ 

თ ქ რ ურმის თვალი 

არაკ [-უხ||-ხო] არს. ხბო, ბოჩოლა 

არაკაჭ არს. თუთის ხის ტოტი 

არამტოლ (ვ) არამტორ (ნ) [-უხ||-ხო] არს. ტურა; 

არამტოლუნ (ვ) არამტორინ (ნ) ტურისა; 

არამტორინტოლ (ნ) ტურის ბეწვი 

არამტორ (ნ) იხ. არამტოლ 

არაღაჩ [-უხ||-ხო] არს. თუთის ხის გატეხილი 

ტოტები 

არაყორ არს. დილაადრიანად, განთიადი, აისი 

არახის [-ურ-უხ] არს. არაქისი, მიწის თხილი 

არბეშ უმ (ვ) იხ. აბრიშ უმ 

არდ (ნ) [-ურ-უხ] არს. ფქვილი, რომელიც წისქვილის 

ქვის ირგვლივ გროვდება 

არდაფ არს. სოუსი გოგრისაგან 

არზა არს. საჩივარი 

არზაჩი არს. მომჩივანი 

არი მიმღ. მოსული, მოსვლისას 

არი-ჭესუნ (ვ) მასდ. გამოცხადება, მოსვლა 

არლუღ || არრუღ არს. მსხლის ბაღი 

არმი (ნ) იხ. არმეინ 

არმინ (ნ) იხ. არმეინუნ 

არმიშ უმ იხ. აბრიშ უმ  

არნა (ნ) არრაჲ (ვ) იხ. არნა 

არრახოდ (ვ) იხ. არნახოდ 

არრე ზმნ. მოვიდა 

არსტუნ იხ. არცესუნ 

არტისტ [-უხ||-ხო] არს. მსახიობი 

არტისტლუღ ზედს. არტისტული, სამსახიობო 

არუმ [-უხ||-ხო] არს. ხორბალი; არუმუნ ხორბლისა; 

არუმუნ შ უმ ხორბლის ფქვილიდან 

გამოცხობილი პური; არუმინ ხარი ხორბლის 

ფქვილი 

არუხ [-უხ||-ხო] არს. ცეცხლი, დანთება, ღუმელის 

გახურება 

არუხბესუნ მასდ. ცეცხლის დანთება 

არჩან არს. წითელი ხე 

არჩან [-უხ||-ხო] არს. ნაძვი, ნაძვისხე 

არჩანნახოდ იხ. არჩან 

არცალლე ზმნ. დაჯდა 

არცესან აბს. დასაჯდომად 

არცესტესუნ იხ. არცესუნ 

არცესტუნ მასდ. დარგვა, დასმა 

არცესუნ მასდ. დაჯდომა, დასხდომა, დაბრძანება 

არცი მიმღ. ბინადარი, მკვიდრი, ბინადარი-ტომები; 

2. მჯდომარე, მჯდომიარე; არცი ადამარ 

მჯდომარე ადამიანი 

არცითენე ზმნ. არ ზის 

არციათტურმა არს. ერთგვარი თამაში 

არწესტესუნ მასდ. დასვა 

არხ (ნ) არს. არხი იხ. აყ, აჴ 

არხა (ნიჯ.) არს. იხ. ბაჩან  
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არხაინ ზედს. მშვიდი, დარწმუნებული; არხაინ 

თაჲსუნ მშვიდად [მშვიდი] წასვლა; არხაინ 

არსტუნ მშვიდად [მშვიდი] ჯდომა 

არხაინბაქსუნ მასდ. ყოფნა დარწმუნებულისა 

(თავის თავში), მშვიდად 

არხაინბესუნ მასდ. დამშიდება, დარწმუნება 

არხაინლუღ არს. სიმშვიდე, მტკიცე რწმენა, 

სიმტკიცე 

არხაინჩილუღ არს. სიმშვიდე, სიმტკიცე 

არხალუღ [-უხ||-ხო] არს. ახალუხი; 

ახალგაზრდებისათვის - ღია ფერის, 

ასაკობრივებისათვის - მუქი ფერის 

ასადლუღბესუნ იხ. ასუდბაქსუნ 

ასი არს. დრტვინვა, რისხვა, აღშფოთება, 

უკმაყოფილება 

ასიბაქსუნ მასდ. განრისხება, ბუზღუნი, დრტვინვა 

ასიბესუნ მასდ. განრისხება, განერვიულება ვინმესი, 

რამესი; მდგომარეობიდან გამოყვანა 

ასილ (ვ) ასილ (ნ) იხ. ხოჲ 

ასილლა (ვ) ასილლა (ნ) იხ. ხოჲლა 

ასილლუ (ვ) ასილლუ (ნ) იხ. ხოჲლუ 

ასილუღ არს. აღშფოთება, გულისწყრომა, 

უკმაყოფილება 

ასლან [-უხ||-ხო] არს. ლომი; ასლანუნ ბალა, 

ასლანტთულ კუჭა ლომის ლეკვი, ბოკვერი 

ასლანლუღ არს.  ბატონობა, მტარვალობა 

ასლანლუღბესუნ მასდ. პატრონობა, ბატონობა 

ასოჲ (ნ) [-მ-უხ||-ხო]  არს. ღრუბელი 

ასტარ [-ურ||-ხო] არს. სარჩული, ბინე ასტარ 

პატარძლის ლოგინის სასარჩულე ქსოვილი 

ასუდ [-უხ||-ხო] არს. ჯიუტი (ადამიანი) 

ასუდბაქსუნ მასდ. ჯიუტობა, კერპობა 

ას რგალ [-უხ||-ხო] არს. შხამა 

ატისტატ [-ურ-ხო] არს. ატესტატი, მოწმობა; ქამალ 

ატისტატ სიმწიფის ატესტატი 

ატლაზ (ნ) [-ხო] არს. ატლასი 

ატტუგ არს. საქონლის დაკვლა ქორწილისათვის 

ატტ რმა იხ. ართურმა 

აფჩი (ვ) [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. ტყუილი, სიცრუე, 

მოტყუება 

აფჩიდან (ვ) ზედს. ცრუ, ტყუილი, არანამდვილი; 

აფჩიდან აჲთფესუნ ტყუილის [ტყუილი] თქმა 

აფჩი-დოღრი (ვ) იხ. აфჩი-სერი 

აფჩიდუღარო (ვ) [-უხ||-ხო] მიმღ. (გასუბსტ.) 

მატყუარა, ცრუ 

აფჩიდუღსუნ (ვ) მასდ. სიცრუის თქმა, შეშიზღება  

აფჩიუკალ (ვ) იხ. აფჩიდუღალო 

აფჩიციციკ არს. ტყუილი ყვავილი (რომელსაც 

ნაყოფი არა აქვს) 

აქსუნ მასდ. დანახვა 

აქუშერქა [-უხ||-ოხ] არს. მეანი ქალი 

აღ არს. ნარმა 

აღა [-ურ-უხ] არს. ბატონი, პატრონი, თავადი 

აღაბაქსუნ მასდ. ყოფნა ბატონისა, პატრონისა, 

თავადისა 

აღაი ზედს. ბატონური, თავადური 

აღალა [-მ-უხ||-ოხ] არს. წვიმა 

აღალალუ ზედს. წვიმიანი 

აღალანუტ ზედს. გვალვიანი, უწვიმო 

აღალუღ არს. ბატონობა, ბატონ-პატრონობა 

აღალუღბესუნ მასდ. ბატონობა, პატრონობა 

აღაჲანა ზმნს. თავადურად, არისტოკრატიულად 

აღართუ (ნ) [-ჲ-ოხ] არს. რძე და რძის ნაწარმი 

აღაჯაყაჲნ არს. ლაფანის სახესხვაობა 

აღბათხეირ შორ. გამარჯობა(თ), სალამი 

აღდაბან ზედს. ძუნწი 

აღდაბანლუღ არს. სიხარბე, გაუმაძღრობა, სიძუნწე 

აღდაბანლუღბესუნ მასდ. ყოფნა ძუნწისა, ხარბისა, 

გაუმაძღრისა 

აღლალუ არს. წვიმიანი ამინდი, ცუდი ამინდი 
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აღლანესა ზმნ. წვიმა, წვიმა მოდის 

აღნა, აღნარ არს. ნარმა 

აღნამიშბესუნ მასდ. გორაობა 

აღნაღ [-ხო||უხ] არს. გუბე, ტბორი, ჭოჭი, საგუბარი 

აღნაღურატ [-უხ||-ხო] არს. პერანგი, ნარმის პერანგი 

აღნაჴოლოხ [-უხ||-ხო] არს. ნარმის საცვალი 

აღრაბა [-უხ||-ხო] არს. ნათესავი, ახლობელი 

აღსაყალ იხ. მაწიკაჟუხ 

აღუ [-უხ||-ჲ-ოხ] ზედს./ არს. 1. მწარე, მარილიანი; 2. 

შხამი 

აღუბაჲი არს. მწარე ალუბალი 

აღუბაქსუნ ზმნ. გამწარება ვინმესი (გაამწარო) 

აღუზ (ნ) იხ. აბუზ 

აღუზ-აღუზ (ნ) იხ. აბუზ-აბუზ 

აღუზბაქალო მიმღ.(გასუბსტ.) გადიდებული, 

ზედმეტი 

აღუზბაქალო (ნ) იხ. აბუზბაქალო 

აღუზბაქესუნ მასდ. გადიდება, გაზრდა, დამატება 

აღუზბაქესუნ (ნ) იხ. აბუზბაქესუნ 

აღუზბაქიჲო იხ. აბუზბაქიო 

აღუზბაქიჲო (ნ)მიმღ.(გასუბსტ.) გაზრდილი, 

გადიდებული 

აღუზბესუნ (ნ) იხ. აბუზბესუნ 

აღუზლუღ (ნ) იხ. აბუზლუღ 

აღუზუნ (ნ) იხ. აბუზუნ 

აღუზ-ქამ (ნ) იხ. აბუზ-ქამ 

აღულამიშბაქსუნ მასდ. მოწამვლა, თავის მოწამვლა 

აღულუღ არს. სიმწარე 

აღუნე ზმნ. მწარეა 

აღუუ ზედს. მწარე 

აღჯაყაჲინ არს. მთის ნეკერჩხალი პატარა 

ფოთლებით  

აღ ლ [-უხ||-ურ||-ხო] არს. საზაფხულო ბაკი 

(ქარაბაკი) საქონლისთვის 

აყ (ვ) || არხ (ნ) [-ურ||-უხ] არს. თხრილი 

აყალ მიმღ. ამღები, ამომღები 

აყალა მიმღ. ასაღები, ასაყვანი 

აყახუნ, აყატან აბს. აღებისას, აყვანისას 

აყეს მასდ. აღება (გადატ. ყიდვა) 

აყესუნ მასდ. გაკვირვება 

აყეცი (ვ) მიმღ. 1. აღებული, ნაყიდი, შეძენილი, 

მიღებული; 2. გაოცებული, განცვიფრებული 

აყსან აბს. ასაღებად, ასაყვანად 

აყსუნ (ნიჯ. ჰაყსუნ) ზმნ. ყიდვა, აღება, მიღება; 

ჩუბუხ აყსუნ ცოლის შერთვა; კაღ ზ აყსუნ 

წერილის მიღება; მანდაკლუღ აყსუნ დასვენება; 

ოზანე აყსუნ გამოგლეჯა; ჰაჲიф აყსუნ 

შურისძიება; კიჲელ აყსუნ 1. ნდობის მოპოვება; 2. 

გამხნევება, დაწყნარება; 3. ხელზე აყვანა; 4. 

აბუჩად, მასხარად აგდება 

აყ  (ვ) [-ურ-უხ] არს. თხრილი 

აშ [-ურ-უხ] არს. საქმე, სამუშაო 

აშარ ატრ.|| აშაროზედს.  წმინდა, სუფთა, ანკარა, 

ნათელი 

აშარნე ზმნ. სუფთაა, ანკარაა, ნათელია 

აშარრე არს.  სუფთა, წმინდა ადამიანი 

აშარხე არს. ანკარა წყალი 

აშბაზ (ვ) იხ. აშპაზ 

აშბაზბაქსუნ (ვ) იხ. აშპაზბაქსუნ 

აშბაზლუღ (ვ) იხ. აშპაზლუღ 

აშბაზლუღბესუნ (ვ) იხ, აშპაზლუღბესუნ 

აშბალ [-ხო] არს./მიმღ. მუშა 

აშბაქეცი მიმღ. დამუშავებული, გამოყენებული 

აშბესტესუნ მასდ. ამუშავება, გამოყენება 

აშბესუნ მასდ. მუშაობა 

აშესუნ მასდ. გამოყენება, მოხმარება 

აშეცი მიმღ. გამოყენებული, ნახმარი 

აშიღბაქსუნ (ვ) იხ. აშუღბაქსუნ 

აშიღლუღ (ვ) იხ. აშუღლუღ 
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აშნუტ ზედს. უმუშევარი, თავისუფალი, 

უდარდელი, ზარმაცი 

აშნუტლუღ არს. უსაქმურობა, მოცლა, თავისუფალი 

დრო, სიმშვიდე 

აშპაზ [-ხო||-უხ] || აშფაზ არს. მზარეული, 

კულინარი 

აშპაზბაქსუნ მასდ. მზარეულობა, მზარეულის 

პროფესია 

აშპაზლუღბესუნ მასდ. ყოფნა მზარეულისა 

აშსუზ იხ. აშნუტ 

აშსუზლუღ იხ. აშნუტლუღ 

აშუღ (ნ) [-ხო] ზედს. შეყვარებული, მოხიბლული, 

გატაცებული 

აშუღ [-უხ||-ხო] არს. აშუღი 

აშუღბაქსუნ მასდ. ყოფნა აშუღისა 

აშუღბაქსუნ (ნ) მასდ. შეყვარება, მოხიბლული, 

გატაცებული 

აშუღლუღ არს. აშუღის პროფესია 

აშუღლუღ (ნ) არს. შეყვარება, გატაცება, მოხიბვლა 

აშუღლუღბესუნ მასდ. ყოფნა აშუღისა 

აშ ღყოზ არს. თამაში 

აშ ამ არს. აძრობა 

აშ ამეცი მიმღ. აგლეჯილი 

აშ ამფესუნ მასდ. აძრობა, გადაყვლეფა, გაწმენდა, 

გასუფთავება 

აშ კალ [-ურ||-ხო] არს./მიმღ. მეტყავე, დაბაღი 

აშ კეცი მიმღ. გათრიმლული 

აშ კსუნ მასდ. ტყავის გათრიმლვა 

აშ ტუნ იხ. აჩტუნ 

აჩა (ვ) არს. მარჯვენა მხარე 

აჩალადას აბს. დასაკარგი 

აჩალ-ვი აბს. რაც იკარგება 

აჩარ [-ხო||-მ-უხ] არს. გასაღები, კლიტე 

აჩარნუტ ზედს. უგასაღებო, უბოქლომო 

აჩარრაშსუნ || აჩარრამიშბესუნ მასდ. ჩაკეტვა, 

კლიტის დადება 

აჩარრუ ზედს. დახურული, დაკეტილი 

აჩასენ || აჩესან || აშჩან, აშჭან მასდ. გაქრობა; იხ. 

აჩტუნ 

აჩაჭო (ვ) არს. მარჯვენა მხარე 

აჩესბესუნ მასდ. დაკარგვა 

აჩი (ვ) [-უხ] არს.  დაკარგვა 

აჩი || აჩ ი მიმღ. დაკარგული 

აჩიდესუნ (ვ) || აჩეს, აჩესუნ || ასჩუნ მასდ. 

იძულება ითამაშოს, დაცინვა, გაწვრთნა 

(ცხოველის) 

აჩიკალო (ვ) მიმღ. (გასუბსტ.) მოთამაშე 

აჩიფესუნ (ვ) აჩიფეს მასდ. თამაში, ნიჯ. ცეკვა 

აჩტუნ მასდ. შეცდომა, მოტყუება, შეშლა, დაბნევა, 

დახლართვა 

აჩუნ ზედს. ჩლუნგი, გაშეშებული, უგრძნობელი 

აჩუნბაქსუნ მასდ. გაშეშება, დაჩლუნგება 

აჩუნლუღ არს. სიჩლუნგე, უგრძნობლობა 

აცარ ზედს. გამჭვირვალე, სუფთა, კაშკაშა 

აცარბაქსუნ მასდ. ყოფნა გამჭვირვალესა, სუფთასა, 

კაშკაშასა 

აცარბესუნ მასდ. გამჭვირვალება, გასუფთავება, 

სიკაშკაშე 

აცარლუღ არს. სისუფთავე, გამჭვირვალობა, 

სიკაშკაშე 

აჭამ (ნ) [-ხო] არს. ხმიადი პური 

აჭამკერ (ვ) [-უხ] არს. ტყის მცენარე, ჰგავს სატაცურს 

აჭდაჰა არს. ურჩხული  

ახ შორ. ახ, ოხ და ა. შ. 

ახადესუნ მასდ. 1. ტვირთის აკიდება, დატვირთვა, 

დასაპალნება; 2. დარტყმა 

ახალუხ, არხალუღ არს. ახალუხი 

ახაჲესუნ მასდ. მიწოლა, მივარდნა, ცემა 
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ახარ არს. აღდგომაზე კურტხეულ პროდუქტი და, 

ასევე, ცხვარი, რომელსაც სწირავენ პირები, 

რომლებსაც იმ წელს მიცვალებულები ჰყავდათ 

ახარ [-უხ||-ხო] არს. მოხარშული ცივი ხორცი; ახარ 

ბარფსუნ (ვ) საღვთოს დარიგება (მოხარშული 

ხორცის დარიგება); ახარრუღ ჲეყ (ნ) მოხარშული 

ხორცი; სააღდგომო საკლავი, ცხვარი, რომელსაც 

ღმერთს სწირავენ 

ახასტუნ იხ. ახადესუნ 

ახაფესუნ მასდ. ზურგზე აკიდება 

ახვალათ (ნ) არს. შემხვევა, ამბავი, მოვლენა 

ახზაფსუნ იხ. ახსაქსუნ 

ახილბაქსუნ მასდ. დაშორება, დაცილება 

ახილბესუნ მასდ. დაშორება, გაწევა 

ახმაღ [-უხ||-ხო] ||ახმახ (ატრ.) არს. ტუტუცი, 

სულელი, ჩერჩეტი 

ახმაღბაქსუნ მასდ. ყოფნა ტუტუცისა, სულელისა, 

ჩერჩეტისა (სინონიმ. ჰაჲასუს, ჰასჲასუს) 

ახმაღლუღ არს. სისულელე, სიტუტუცე, უაზრობა 

ახმაღლუღბესუნ მასდ. გასულელება, გაბრიყვება 

ახმაღლუღბესუნ მასდ. სულელობა, მასხარაობა 

ახმახო მიმღ. (გასუბსტ.) ტუტუცი, ჩლუნგი, უაზრო, 

ჩერჩეტი, ქარაფშუტა, სულელი 

ახსაინშსუნ (ნ) მასდ. კოჭლობა 

ახსაქსუნ ამოსუნთქვა, ვაის წამოძახება, ოხვრა; 

ახნესაქსა ოხრავს 

ახსაღ (ნ) [-ხო] ზედს. კოჭლი, დასაჩიხრებული, 

ხეიბარი 

ახსაღლუღ (ნ) არს. სიკოჭლე 

ახსიბაჲ (ნ) იხ. ახწიმა 

ახსიბაჲბსუნ (ნ) იხ. ახწიმაბესუნ 

ახსიბაჲინ(ნ) იხ. ახწიმინ 

ახსიბაჲლუღ (ნ) იხ. ახწიმალუღ 

ახსიბაჲნუტ(ნ) იხ. ახწიმანუტ 

ახტა [-მ-უხ||-ოხ] არს. 1. კასტრატი, დაკოდილი; 2. 

ხილი, რომელსაც კურკა ამოუღეს (ალუბალი, 

ალუჩა და ა.შ.); ახტა ზოყალ უკურკლოო შინდი 

ახტაბაკი მიმღ. დაკოდილი 

ახტაბაქსუნ მასდ. ყოფნა კასტრატისა, დაკოდილისა 

ახტაბესუნ მასდ. 1. დაკოდვა, დასაჭურისება; 2. 

კურკის ამოღება ნაყოფიდან 

ახტაბსუნ იხ. ახტაბესუნ 

ახტალუღ არს. დასაჭურისება, დაკოდვა 

ახტაორ არს. საჭურისები 

ახურ [-უხ||-ხო] არს. საკვებური, გობი 

ახშ უმ [-უხ||-ხო] არს. 1. სიცილი, ხარხარი; 2. 

დაცინვა, მასხრად აგდება 

ახშ უმასაქსუნ (ვ) იხ. ახშ უმფესუნ 

ახშუმდალ [-ხო||-უხ||-ურ] მიმღ. მასხარა, ხუმარა, 

ოხუნჯი 

ახშუმდესუნ მასდ. გაცინება 

ახშუმკალ მიმღ. ხარხარა, კისკისა, მოცინარი 

ახშუმნუტ ზედს. უხუმრო 

ახშუმფესუნ მასდ. 1. სიცილი, გაცინება; 2. დაცინვა 

ახწიმა (ვ), ახსიბაჲ (ნ) [-უხ||-ურ-უხ] არს. აღდგომა, 

დღესასწაული, მხიარულება, მოცინარი 

ახწიმაბესუნ (ვ), ახსიბაჲბესუნ (ნ) მასდ. ზეიმობა, 

უქმობა, დღესასწაულობა 

ახწიმალუღ (ვ), ახსიბაჲლუღ (ნ) ზმნს. 

დღესასწაულისთვის, სამხიარულოდ 

ახწიმანუტ (ვ), ახსიბაჲნუტ (ნ)ზედს. 

უდღესასწაულო, უმხიარულო 

ახწიმინ (ვ), ახსიბაჲინ (ნ) ზედს. სადღესასწაულო 

ახ რ [მრ. რ. არა აქვს] არს., ზედს.  ბოლო, 

დასასრული, უკანასკნელი 

ახ რ-ავალ ზმნს. საბოლოოდ, ადრე თუ გვიან 

ახ რზამან არს. წარღვნა, ურაგანი, კოკისპირული 

წვიმა, წყალდიდობა 

ახ რინ ზედს. უკანასკნელი, საბოლოო 
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ახ რნუტ ზედს. უსაზღვრო 

ახ რ ნჯი იხ. ახ რინ 

ახ  არს. დარიგება, ჭკუის სწავლება, ნოტაცია 

ახ ილ (ვ) || ახ ილახუნ (ნ) ზმნს. შორიდან 

ახ ილ ზედს., ზმნს. 1. შორეული; 2. შორს 

ახ ილბესუნ მასდ. დაშორება, დაცილება, ჩაცილება, 

ჩამოშორება, ჩამოცილება 

ახ ილლუღ არს. დაშორება, სიშორე 

ახ ილჩურფსუნ იხ. ა ხი ლბაქსუნ 

ახ ფესუნ მასდ. ჭკუის დარიგება, დარიგება 

აჴ  (ვ) შ ა მ (ნ) [-ურ-უხ] არს. 1. მკერდი; 2. ფერდობი, 

დაღმართი 

აჴ დესუნ მასდ. შეაბრძოლო, აჩხუბო (მამლები, 

ცხვრები) 

აჴ უნ [-უხ||-ხო] არს. ტყეებითა და ბაღებით დაცული 

მდელო 

აჯალ [-უხ||-ხო] არს. სიკვდილი 

აჯალბაფსუნ იხ. აჯალპაპსუნ 

აჯალპაპსუნ მასდ. სიკვდილის მოსვლა 

აჯგაჰან (ვ) [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. უმუშევარი, 

უსაქმური 

აჯდაღა (ვ) იხ. აჟდაღა 

აჯიზ (ნ) [-ორ-ოხ||-ხო]ზედს. უმუშევარი, უსაქმური 

აჯიღ (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] არს. სიბოროტე, 

მრისხანება, შურისძიება 

აჯიღონბიყსუნ (ვ) მასდ. გაჯავრება, განრისხება, 

შურისძიება 

აჯიხ (ვ) იხ. აჯიღ 

აჯიხლუ (ვ) ზედს. გაბრაზებული, გაბოროტებული 

აჯოღობიყესტესუნ (ვ) მასდ. განრისხება, 

გაგულისება 

აჯოღონბაქსუნ (ვ) მასდ. განრისხება, გაჯავრება 

აჯოღონბიყი (ვ) მიმღ. გაბრაზებული, 

განრისხებული 

აჯოღჩიჩსუნ (ვ) მასდ. შურისძიება 

აჯუღ არს. სიბრაზე 

აჰა შორ. აჰა! აჰა! ქოфინდიბეზკიჲეხ? აჰა! 

დაგიჭირე? 

აჰილ (ვ) იხ. აჰილ 

აфათ არს. წრე, მწკრივი, გარემო 

აфარ [-მ-უხ||-ურ||-ხო] არს. ერბომოუზელავი 

ცომისაგან დამზადებული ღვეზელი 

აфერე იხ. აфურე 

აфერეფსუნ (ნ) იხ. აфურეფსუნ 

აфერეცი (ნ) იხ. აфურეცი 

აфთაბუს (ს) იხ. ავტაბუს 

აфტაфა [-უხ||-ოხ] არს. ხელსაბანი, პირსაბანი 

აфტამატ [-ურ||-ხო] არს. 1. ავტომატი; 2. აპარატი, 

ჩარხი, დაზგა 

აфურე არს. ლოცვა, ლოცვა-კურთხევა, კურთხევა 

აфურეფსუნ მასდ. დალოცვა, კურთხევა 

აфურეცი მიმღ. ნაკურთხი 

ა კ იხ. ა კტესუნ 

ა კესუნ არს. დოღი, მარულა 

ა კტალო მიმღ.(გასუბსტ.)/არს. 1. ცხენოსანი, 

მხედარი; 2. ბედაური, სადოღე ცხენი, ტაიჯი 

ა კტესდესუნ მასდ. ცხენის ჭენება, ქროლა 

ა კტესუნ მასდ. ცხენის ჭენება 

ა ლ [-ურ-უხ] არს. კაკაბი, გნოლი 

ა ლ არს. ქსოვა, წვნა 

ა ლა მ [-უხ||-ხო] არს. ბროწეული 

ა ლა მლუღ არს. ბროწეულის ბაღი 

ა ლა მნახოდ [-ურ||-ხო] არს. ბროწეულის ხე 

ა ლა მუნარ არს. მსხლის ადრეული ჯიში, ფორმით 

ჰგავს ბროწეულს 

ა ლამუნხოდ (ვ) იხ. ა ლამნახოდ 

ა ლდალო [-უხ||-ხო] მიმღ.(გასუბსტ.) ფეიქარი, 

მქსოველი 

ა ლდესტესუნ მასდ. მოქსოვინება 

ა ლდესუნ მასდ. ქსოვა, წვნა 
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ა ლდიო მიმღ.(გასუბსტ.) ნაქსოვი, მქსოველი 

ა ლეციო მიმღ.(გასუბსტ.) მოქსოვილი, წნული 

ა ლესუნ მასდ. ყოფნა მოქსოვილისა, 

გადახლართულისა 

ა მ [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. ღია 

ა მ [-ურ-უხ] არს. 1. ხელი, ფრთა; 2. ხელმოწერა; 3. 

ხელნა (ორცხენა ეტლისა), საგდული; 

ა მბათქიო მიმღ.(გასუბსტ.) გზასააცდენილი, 

გზასაბნეული 

ა მბათქსუნ მასდ. გზის დაბნევა, გზის არევა, გზის 

შეშლა 

ა მბატქესტესუნ მასდ. შეცდენა, არევა, აწეწვა 

ა მბესტუნ იხ. ა მბესტესუნ 

ა მბესუნ მასდ. გაღება 

ა მე ცი მიმღ. ღია, დაღებული (პირი) 

ა მკულენდესუნ მასდ. მთქნარება 

ა მკური, ა მკორი არს. მთქნარება 

ა მკურიდუღსუნ მასდ. მთქნარება 

ა მკურიდუხსუნ მასდ. მთქნარება 

ა მკურინედუღსა ზმნ. ამთქნარებს 

ა მნაბულ [-ურ-უხ] არს. მხარე 

ა ჲინ არს. ხაში (ცომისა), საფუარი, აფუებული ცომი; 

ა ჲინჰარამ არს. ქურდი 

ა ჲინლუღ არს. ხაში (ცომისა), საფუარი 

ა ჲინნუტ ზედს. ხაშისა, უსაფუარო 

ა ჲი ნსუზ (ნ) იხ. ა ჲინნუტ 

ა ჭუ არს. მარვლეულის დასათესად ტყეში 

მომზადებული ამოჩეხილი ადგილი 

ა ჯდაჰა არს. დრაკონი 

 

 

 

ბრაშ (ვ) [-უხ] არს. კუნძი, კოპიტულა, შტერი 

ბურა (ვ) [-უხ] არს. წონასწორობა 

განამ კავშ. თუ 

განამთე (ნ), გ ნ მ (ვ) კავშ. თუ, თუკი 

დათ [-უხ-ხო] არს. ზნე, ზნე-ჩვეულება, ტრადიცია, 

კანონი, ადათ-წესები  

ვგ  არს. ჩანთა 

ზბარ [-უხ||-ხო] ზმნს. ზეპირად 

ზბარბაქსუნ მასდ. ყოფნა ცნობილისა 

ზბარბესტესუნ მასდ. გაზუთხვინება, 

დაზეპირებინება 

ზბარბესუნ მასდ. დაზეპირება, გაზუთხვა, სწავლა 

ზბარპესუნ მასდ. მხატვრულად კითხვა, 

დეკლამირება 

ზბარჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] ზმნს. ზეპირად 

ზიზ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. ძვირფასი, საყვარელი, 

პატივისცემი 

ზ პ (ნ) არს. დაპატიმრებული 

ზ პ არს. მსჯარვებული 

იბ || ჲბ არს. სირცხვილი, შერცხვენა, მანკი, ნაკლი 

იბლუღ არს. მორცხვობა, მოკრძალება 

იზ (ვ), ჲზ იხ. აიზ 

იზლუ (ვ) ჲზლუ იხ. აიზლუ 

ლასარ (ნ) ზედს. გიჟი, გადარეული, შეშლილი, 

უგუნური 

ლასარლუღბესუნ (ნ) მასდ. სისულელის ჩადენა, 

გაბრიყვება 

ლასარრუღ (ნ) არს. შეშლილობა, სიგიჟე, 

უგუნურება 

ლბიზ [-უხ||-ხო] არს./ზედს. 1. ლოკოკინა; 2. 

გალოკილი 

ლლი (ნ) იხ. ა ყოვიწ 

ლლიბიპ (ნ) იხ. ა ყობოპეწწე 

ლლივუჲ (ნ) იხ. ა ყოვუჲეწწე 

ლლივუღ (ნ) იხ. ა ყოვუღეწწე 

ლლიმუღ (ნ) იხ. ა ყომუღეწწე 

ლლიპა  (ნ) იხ. ა ყოპაწწე 

ლლისა (ნ) იხ. ა ყოსაწწე 
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ლლიუ ჴ (ნ) იხ. პა ყოუ ჴეწწე 

ლლიხიბ (ნ) იხ. პა ყოხიბეწწე 

ლლიჴო (ნ) იხ. ა ყოჴოწწე 

ლჯაგ (ვ) იხ. ლჯაჲ 

ლჯაჲ (ნ) [-ხო] არს. ხელთათმანი, ხელჯაგი 

ლ მ არს. სამყარო, მთელი ქვეყანა, მსოფლიო 

მიკ (ნიჯ. მიიჲ) არს. ძია, ბიძა 

მიკ [-უხ||-ხო]არს. ბიძა (მამის ძმა) 

მიკინხუჲარ (ნ) იხ. მიკუნხინარ 

მიკუნღარ (ნიჯ. მო ჲინ-ღარ) არს. ბიძაშვილი, 

ვაჟი 

მიკუნღარ [-მუხ||-უხ]არს. ბიძაშვილი (მამის ძმის 

ვაჟი) 

მიკუნჩუბუხ ბიტოლ იხ. მამილ. 

მიკუნხინარ არს. ბიძაშვილი (მამის ძმის ასული) 

მიკუნხინ რ (ნიჯ. მიჲინხუ არ) არს. ბიძაშვილი, 

ქალი 

მინჩუჰუხ (ნ)არს. ბიცოლა 

მიოღლი (ნ) იხ. მინღარ || მიკუნღარ 

მ ლ [-უხ||-ხო]არს. საქმე, მუშაობა, ქმედება, 

საქციელი; 

მ ლლუ ზედს. საფუძვლიანი, ღირსეული 

მ ლნუტ ზედს. უსაქმო, უმოქმედო 

მ ლსუზ (ნ) იხ. მ ლნუტ 

მ რიკ არს. უნაყოფო საქონელი 

ნთ რ (ნ) [-ხო] პავიანი 

ნკ ლ [-მ-უხ||-ხო]არს. დაბრკოლება, ზღუდე 

ნკ ლლა ზმნს./ზედს. დაბრკოლებით, არასასიკეთო, 

ნკ ლლუღ არს. შეჩერება, დაბრკოლება 

ნკ ლნუტ ზმნს. თავისუფლად, დაბრკოლების 

გარეშე 

ნკ ლსუზ (ნ) იხ. ანკალნუტ 

ნკუშტან [-უხ||-ხო]არს. სათითე 

ჲარესუნ (ნ) მასდ. გულისრევა 

ჲაყ (ნ) იხ. ჲაყ 

ჲბეჯ რ, ჲბეჯ რო (ვ), ჲბიჟ რ ზედს. მახინჯი, 

გონჯი 

ჲელ [-უხ||-მ||-უხ]არს. ბავშვი, მემკვიდრე 

ჲელკენა ზმნს. ბავშურად 

ჲელლა არს. ადამიანი, რომელსაც ჰყავს შვილი 

ჲელლუღ არს. ბავშვობა 

ჲელნუტ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. უშვილო 

ჲელნუტბულუღ არს. უშვილობა, უძეობა 

ჲელნუტლუღ არს. უშვილობა 

ჲზუნ იხ. აიზუნ 

ჲზუნ (ვ) იხ. აიზინ 

ჲთგირბალ არს./მიმღ. სიტყვების შემგროვებელი, 

ლექსიკონი 

ჲთეხტესუნ || აჲითეხსტუნ მასდ. ყოფნა 

მომთმენისა; საყვედურის, შენიშვნის მოთმენა 

ჲთთადესუნ || აჲითთასტუნ მასდ. სიტყვის 

მიცემა 

ჲთკალო || აჲითკალ მიმღ. მოლაპარაკე 

ჲთნუტ || აჲითნუტ ზედს. უსიტყვო 

ჲთსაქსუნ || აჲითსაქსუნ მასდ. წარსულის 

გახსენება, ლაპარაკის დაწყება 

ჲთფესუნ || აჲითფესუნ, აჲითფეს მასდ. სიტყვის 

თქმა, ლაპარკი 

ჲით (ნ) იხ. აჲთ 

ჲითალეჲსუნ (ნ) იხ. აჲთალესუნ 

ჲითბააჲით (ნ) იხ. აჲთბააჲთ 

ჲითე ხსტუნ (ნ) იხ. აჲთეხტესუნ 

ჲითთასტუნ (ნ) იხ. აჲთთადესუნ 

ჲითკალო (ნ) იხ. აჲთკალო 

ჲითპესტუნ (ნ) იხ. აჲთფესდესუნ 

ჲითსაქსუნ (ნ) იხ. აჲთსაქსუნ 

ჲითფსუნ (ნ) იხ. აჲთფესუნ 

ჲითჴაჲსტუნ (ნ) იხ. აჲთჴაჲდესუნ 

ჲითჰაყსუნ (ნ) იხ. აჲთაყსუნ 

ჲლინაჩი (ნ)არს. საბავშვო თამაში 
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ჲჩ ა იხ. ჲჭა 

ჲჭა (ვ) აჲჭა || აჭიკა || აკუჭა (ნ)ზმნს. ხვალ, ხვალ 

დილით 

ჟგაგანბაქსუნ მასდ. ყოფნა ზარმაცისა, უსაქმურისა, 

უქნარასი 

ჟგაჰან [-უხ||-ხო] ზედს. უსაქმური, უქნარა 

ჟგაჰანლუღ არს. უსაქმურობა,ზარმაცობა, 

უქნარობა 

რამიკ (ნ) [-ხო] ზედს./არს. ბერწი, უზვი, ურწანი 

რაყი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. არაყი 

რაყინ ზედს. არყის 

რზ არს. პატაკი, მოხსენება, ინფორმაცია 

რზა [-მ-უხ]არს. განცხადება 

რზაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მომჩივანი 

რზბესუნ მასდ. თხოვნა 

რზულუ-ქურზულუ (ნ)ზედს. ძლიერი, როგორც 

მეომარი თოფითა და ზარბაზნით 

რრიქ || რუგ [-ხო||-უხ]არს. გარგარი  

რრიქ || რუგუნ ზედს. გარგარის, გარგარიანი 

რრიქლუღ || რუგლუღ არს. გარგარის ბაღი 

რრიქნაჲ || რუგნაჲ იხ. არიქინ 

რრიქნახოდ || რუგნახოდ არს. გარგარის ხე 

რუგ (ვ) რიქ (ნ) იხ. რრიქ არს. ჭერამი 

რუგლუღ (ვ) იხ. რრიქლუღ 

რუგნახოდ (ვ) იხ. რრიქნახოდ 

რუგუნ (ვ) იხ. რიქინ 

რქაგ || რქაჲ [-ურ||-ხო] ზედს. მამალი (ცხოველი, 

ფრინველი) 

რქან (ნ) [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. უცოლო, 

მარტოხელა, გაუთხოვარი 

რ ყი არს. არაყი 

რ გ, რ გნა ( რ გ ნ) ხოდ არს. ჭერამი, ჭერმის 

ხე 

საკ [მრ. რ. არა აქვს] არს. პირღებინიება 

საკპესუნ მასდ. პირის ღებინება, რწყევა, ამონთხევა 

სილ არს./ზედს. არსი, დედაარსი, ნამდვილი 

სილ (ნ) იხ. ხოჲ 

სილლუ (ნ) იხ. ხოჲლა 

სილნუტ (ნ) იხ. ხოჲნუტ 

სილსუზ (ნ) იხ. ხოჲნუტ 

ქიზ (ნ) იხ. იტუნ 

ქიზ (ნ) კუზ (ვ)|| ქიზ, ქ ზ არს. ტყუპები, 

მარჩბივი 

ქუთ (ვ) იხ. ქიმ 

ქუმ (ვ) იხ. ქიმ 

შ (ნ) იხ. აშ 

შბალ (ნ) იხ. აშბალ 

შბესტესუნ (ნ) იხ. აშბესტესუნ 

შესუნ (ნ) იხ. აშესუნ 

შეცი (ნ) იხ. აშეცი 

შნუტ (ნ) იხ. აშნუტ 

შნუტლუღ (ნ) იხ. აშნუტლუღ 

შსუზ (ნ) იხ. აშნუტ 

შსუზლუღ (ნ) იხ. აშნუტბულუღ 

შქარ შკარა ზედს. ცხადი, ნათელი 

შქარა ზედს. ნათელი 

შქარბაქსუნ მასდ. გამოჩენა, გამოაშკარავება, 

გამოვლენა 

შქარბესუნ მასდ. გამოჩენა, გამომჟღავნება, 

გამოვლენა 

შქარქურბალ (ნ) [-ხო] მიმღ. ჭორიკანა, შარისთავი, 

ინტრიგანი 

ჩი იხ. აჩ 

ჩუკალო (ნ) მიმღ. (გასუბსტ.) მოცეკვავე 

ჭაკ არს. გაჟონვა 

ჭაკფსუნ მასდ. გამოჟონვა, გადენა 

ჭიკა (ნ) იხ. ჲჭა 

ჯალ არს. სიკვდილის საათი 

ჯგ ჰ ნ ზედს. უსაქმური 



17 
 

ჯუღონბიყესტუნ (ნ) იხ. ჯუღონბიყესტესუნ 

ჯუღონბიყი (ნ) იხ. ჯოთონბიყი 

ჯუღონბიყსუნ (ნ) იხ. ჯუღონბაქსუნ 

ჯუღღაყსუნ (ნ) იხ. ჯიღჩიჩსუნ 

ჯუღჩიშტუნ (ნ) იხ. ჯიღჩიჩსუნ 

ჯუხ (ნ) იხ. ჯიხ 

ჯუხლუ (ნ) იხ. ჯიხლუ 

ჰილ (ნ) [-ხო]არს. ხანშიშესული, ბებერი ადამიანი 

ჰილლაშაქსუნ (ნ) მასდ. მოხუცება, დაბერება 

ჰილლუღ (ნ)არს. სიბერე 

ჰტუგ (ნ) არს. საკლავი ქორწილში 

фარიმ არს. დიდება, სახელმოხვეჭა; ვაჟკაცი 

фჩი (ნ) იხ. ფჩი 

фჩიდან (ნ) იხ. ფჩიდან 

фჩიდუღალ (ნ) იხ. ფჩიდურალ 

фჩიდუღსუნ (ნ) იხ. ფჩიდუღსუნ 

фჩიმეჭ [-ურ-უხ]არს. ჭინჭარი 

фჩი-სერი (ნ)არს. ნახევრად სიმართლე 

фჩიუკალ (ნ) იხ. ფჩიდუღალ 

 

ბ 

 

ბაბა || ბავა [-უხ||-ოხ]არს. მამა, წინაპარი 

ბაბათ ზედს. დამაკმაყოფილებელი, კმასაყოფელი, 

საკმაო 

ბაბათბაქსუნ მასდ. ავადმყოფობის შემდეგ 

გამოჯანსაღება, მოკეთება, მომჯობინება 

ბაბათლუღ არს. დამაკმაყოფილებლობა 

ბაბაკენა არს. მამასავით 

ბაბალუღ || ბავალუღ არს. მამის წილი, მამის 

(ნივთები) 

ბაბალუღბესუნ მასდ. მამობის გაწევა 

ბაბა-ნანა არს. მშობლები 

ბაბა-ნანალა არს. ის, ვისაც ჰყავს მშობლები 

ბაბანუტ || ბავანუტ ზედს. უმამო 

ბაბაჲ || ბავაჲ ზედს. მამისა, მამეული, მამისული 

ბაბას ლ არს. ბუასილი 

ბაბირ [-უზ||-ხო]არს. ჯიქი, ლეოპარდი 

ბაბლი (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. დამპალი, 

აშმორებული 

ბაბლიბაქსუნ (ვ) მასდ. ლპობა, აშმორება 

ბაბლიღუღ (ვ)არს. შმორიანობა, სიდამპლე 

ბაბოჭა ლ არს. ბეჭედი 

ბადაკ [-ურ||-ხო]არს. ბადაგი (ყურძნისა ან თუთის 

წვენის ამონახარში); ბადაკ ბოხსუნ ბადაგის 

მოხარშვა 

ბადალ(ო) მიმღ. შეცვლილი 

ბადალბალო მიმღ.(გაბუსტ.) ზარაფი, მეკერმე 

ბადალბაქალო მიმღ.(გაბუსტ.) ცვალებადი, 

შესაცვლელი 

ბადალბაქსუნ მასდ. შეცვლა, გამოცვლა, გადაყვანა 

ბადალბესტესუნ მასდ. შეცვლევინება 

(შეაცვლევინო) 

ბადალბესუნ მასდ. შეცვლა, გამოცვლა, გადაყვანა 

ბადალო [-უხ||-ორ-ოხ] მიმღ.(გასუბსტ.) 1. მარეკი 

(საქონლისა); 2. პურის მცხობელი; 3. წყლის 

მზიდავი (წყლის გამანაწილებელი) 

ბავა (ნ) იხ. ბაბა 

ბავალუღ იხ. ბაბალუღ 

ბავანუტ (ვ) იხ. ბაბანუტ 

ბავაჲ (ნ) იხ. ბაბაჲ 

ბავასუზ იხ. ბაბანუტ 

ბავესტუნ მასდ. კუჭში გასვლის იძულება 

ბავსუნ არს./მასდ. 1. განავალი; 2. კუჭში გასვლა 

ბავუნ [-უხ||-ხო] არს. განავალი 

ბაზარ [-მ-უხ||-ხო]არს. ბაზარი, ბაზრობა 

ბაზარბაქსუნ მასდ. გავრცელება, ხარჯვა 

ბაზარბესტესუნ მასდ. ვიღაცის გაგზავნა 

საყიდლებზე, საჭირო ნივთების ყიდვა ბაზარზე 
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ბაზარბსუნ იხ. ბაზარბესუნ 

ბაზარრუღ ზედს. საბაზრო 

ბაზარრუღბესუნ მასდ. საჭირო სურსათის ყიდვა 

ბაზარში 

ბაზარუნგა არს. ბაზრის მოედანი, ადგილი, სადაც 

იშლება ბაზრობა 

ბაზარუნღი არს. კვირადღე, დასვენების დღე 

ბაზასაქსუნ მასდ. ხმაური, ჩხუბის მორთვა, 

თავხედობა 

ბაზირგ ნ არს. სოუსი 

ბაზუკ (ვ) [-ურ]არს. იდაყვი 

ბაზუკ (ნ)არს. მიწაყრილი- 

ბათაღან არს. დაჭაობებული ადგილი 

ბათევკესუნ მასდ. დახრჩობა, ჩაძირვა, დანთქმა 

ბათენეყო ზმნ. არ შეიძლება, აკრძალულია 

ბათქსუნ მასდ. თავის დახრჩობა, გაუჩინარება 

ბათყალო მიმღ.(გასუბსტ.) ჩაფლუღი, 

წყალწაღებული 

ბათყიო მიმღ.(გასუბსტ.) დახრჩობილი, დაკარგული 

ბაიეხა ზმნ. დევს 

ბაკ (ვ) იხ. ბა ჲ 

ბაკბესუნ (ვ) იხ. ბა ჲკსუნ  

ბალ მიმღ. შესრულებული, აღმასრულებელი 

ბალა მიმღ. უბედურება, უბედობა 

ბალამანდ [-უხ||-ხო]არს. ბალაბანი (ჩასაბერი 

საკრავი) 

ბალანყო(ჲ) არს.  მაყვალი  

ბალანყო(ჲ)ინ  ზედს. მაყვალის, მაყვლიანი 

ბალანყო(ჲ)ლუღ ზედს. მაყვალიანი, მაყვლოვანი 

(ადგილი) 

ბალიგა არს. შეძლება 

ბალჲგა არს. მცირე ნიშნობა 

ბალჲგ  არს. პატარა ნიშნობა 

ბალონ [-უხ||-ხო]არს. შუშის ჭურჭელი 

ბალღამ არს. ნახველი 

ბალყონა (ვ) ზედს. ურთიერთი, ორმხრივი 

ბალყონააყსუნ (ვ) მასდ. ვალის აღება, დახმარების 

მიღება 

ბალყონათასტუნ (ვ) მასდ. დახმარების გაწევა, 

სესხები 

ბალყონალუღ (ვ)არს.  ურთიერთ მეგობრობა 

ბანდ არს. შეკვრა 

ბანდ [-ურ-უხ]არს. ბორანი, დამბა, კაშხალი 

ბანდამ არს. ნამჯის ხალიჩი 

ბანდბაქიო მიმღ. ჩვეული, შეჩვეული, 

დამოკიდებული 

ბანდბაქსუნ მასდ. მიბმა, შეერთება 

ბანდბესუნ მასდ. გადაბმა, გადაჭდომა, შეერთება; 

ბანკ [-ურ-უხ]არს. ბანკი 

ბანკა [-უხ||-ოხ]არს. ქილა 

ბანოქოთე ზმნ. შესაძლებელია 

ბაჲ (ნ) [-ურ||-უხ]  არს. აზნაური, ბეგი  

ბაჲასინდარი (ნ) ზმნს. საღამოსთვის 

ბაჲბაქსუნ (ნ) მასდ. ყოფნა აზნაურისა, ბეგისა 

ბაჲბსუნ (ნ)არს. სასიძო საქორწილო ტანსაცმელში 

ბაჲდან (ნ) [-ხო]არს. ბადია, გოვზა 

ბაჲეს მასდ. შემოსვლა 

ბაჲესუნ მასდ. შემოსვლა 

ბაჲი (ნ) [-უხ||-ჲ-ოხ], ბაჲ (ვ)არს. ბალი 

ბაჲინყ (ნ) იხ. ბა ი ნყ 

ბაჲინყბესუნ (ნ) იხ. ბა ი ნყბესუნ 

ბაჲინყუნ (ნ) იხ. ბა ი ნყუნ 

ბაჲინყუნბაქსუნ (ნ) იხ. ბა ი ნყუნბაქსუნ 

ბაჲის || ვაჲის (ნ)არს. მიზეზი 

ბაჲისბაქსუნ || ვაჲისბაქსუნ მასდ. ყოფნა (გახდომა) 

მიზეზისა 

ბაჲისუნ მასდ. შემოსვლა, შესვლა 

ბაჲიჭ ზმნს. ჩქარა, სასწრაფოდ 

ბაჲიჭ-ბაჲიჭ ზმნს. საჩქაროდ, ფაცაფუცით 
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ბაჲლუღ არს. ბლის ბაღი 

ბაჲლუღ (ნ)არს. მამული 

ბაჲნახოდ [-ურ||-უხ]არს. ბლის ხე, ალუბლის ხე 

ბაჲღუშ იხ. გუ გე ლ 

ბაჲყუშ  არს. ბუ, ბაიყუში 

ბაპესბესუნ (ვ), პაპესპესუნ (ნ) მასდ. მიყვანა 

ბაპესუნ მასდ. მიღწევა 

ბაპი (ვ), პაპი (ნ) [-უხ||-ჲ-ორ-ოხ] ზედს. მწიფე, 

დამწიფული 

ბაჟა [-უხ||-ოხ]არს. ქვისლი 

ბარ (ვ), პაჲ (ნ) [-ურ-უხ]არს. წილი, ნაწილი 

ბარა [-მ-უხ]არს. საფარი, ჩასაფრება 

ბარაქათ არს. სიუხვე, სიმრავლე, ბარაქა, დოვლათი 

ბარაქათთუ ზედს. უხვი, მრავალი, ბარაქიანი, 

დოვლათიანი 

ბარაქათსუზ იხ. ბარაქათნუტ 

ბარბარბაქსუნ მასდ. ნაწილებად დაყოფა 

ბარბაქსუნ (ვ), ფაჲბაქსუნ (ნ) მასდ. დარიგება, 

განთავსება 

ბარბესუნ (ვ) ფაჲბესუნ (ნ) მასდ. განაწილება, 

განწესება 

ბართა ზმნ.(ბრძ.) დაე, გაუშვი, დართე ნება  

ბართესუნ მასდ. გაშვება, ნების დართვა, დატოვება, 

დადება 

ბარი მიმღ. გადაზღვრილი 

ბარინ (ნ) იხ. ბარუნ 

ბარსუნ მასდ. ჩამოცვენა, გადმოსხმა, დაფანტვა 

ბარუ [-ჲ-უხ||-ჲ-ოხ]არს. კედელი 

ბარუალაბსუნ მასდ. კედლის აწევა, აგება, აღმართი 

ბარუთარასტუნ მასდ. კედლის შემოვლება, გარშემო  

აგება 

ბარუნბულ [-ურ-უხ]არს. კედლის ზემო ნაწილი 

ბარუნლახოლ (ვ)არს. კედლის ზემოთ 

ბარუნნეც (ვ) [-ურ-უხ]არს. კედის ტილი 

ბარუნწირიკ (ნ) იხ. ბარუნეც 

ბარხი (ვ) ზედს. ჰორიზონტალური 

ბარხილუღ (ვ)არს. ჰორიზონტალობა 

ბასაბას ზედს./არს. 1. თანაბარი, მსგავსი; 2. ჭყლეტა, 

ზედახოცვა, ჭედვა, მიხლამოხლა 

ბასაქესტუნ მასდ. შეყოფინება, შეჩერება (შეაჩერო) 

ბასდესუნ იხ. ბასტუნ 

ბასკალდ მ კ არს. საძილე ნალი 

ბასკალდ შ კ არს. საძილე ნალი 

ბასკესტესუნ მასდ. დაწვენა  

ბასკესუნ მასდ. ძილი 

ბასკიათტურმა არს. თამაში “გამარჯობა ვირი”  

ბასკსუნ მასდ. დაწოლა 

ბასტუნ მასდ. შეყოფა; ეჲეხ-ბასტუნ გახსენება; აშლა-

ბასტუნ სამუშაოზე მოწყობა; აზა-ბასტუნ 

დასნეულება ვინმესი; ბეხ-ბახტუნ ახხნა-

განმარტება; ჲაყა-ბასტუნ გაცილება; ხე-ბასტუნ 

წყლის გაშვება, პურის გამოცხობა; შუმ-ბასტუნ 

პურის გამოცხობა 

ბაფარფსუნ მასდ. დაწყევლა 

ბაფსუნ (ვ), პაპსუნ (ნ) მასდ. 1. დამწიფება, მოწევა; 2. 

მისვლა, მოსწრება 

ბაფსუნ მასდ. ჩასხმა, დასხმა, დაქცევა 

ბაქალო მიმღ.(გასუბსტ.) დაღლილი 

ბაქბაქსუნ (ვ) იხ. ბა ჲბაქსუნ 

ბაქიო მიმღ.(გასუბსტ.) დაბადებული; მყოფი 

(რომელიც იყო) 

ბაქლუღ (ვ) იხ. ბა ჲლუღ 

ბაქსუნ მასდ. ყოფნა, ყოლა, ქონა 

ბაღ [-ურ||-უხ]არს. შემოსაკრავი, ზონარი, ბაფთა, 

სქელი ძაფი, შპაგატი 

ბაღბესუნ მასდ. შეკვრა, გადაბმა 

ბაღდაჲი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. გოგრა, კვახი 

ბაღდაჲილუღ არს. გოგრით მოფენილი მოედანი 

ბაღდაჲლახუპ არს. გოგრის ფლავი 

ბაღირდო ფესუნ მასდ. შეშინება 
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ბაღიშლამიშბესუნ (ნ) მასდ. ჩუქება; შენდობა, 

პატიება 

ბაღლინჯო არს. ბაღლინჯო 

ბაღლუღ არს. შემოსაკრავი 

ბაღნუტ ზედს. უშემოსაკრავო 

ბაღრიჲარ ზედს. შეშინებული 

ბაღრიჲარბაქიო მიმღ.(გასუბსტ.) შეშინებული 

ბაღრიჲარბაქსუნ მასდ. შეშინება, დაფრთხობა 

ბაღრიჲარბესტესუნ მასდ. შეშინება, დაფრთხობა 

ვინმესი, რამესი 

ბაღრიჲარბესუნ მასდ. შეშინება, დაფრთხობა 

(ძალიან) 

ბაღრიჲარრუღ არს. მშიშრობა, სილაჩრე 

ბაღ ააბესტესუნ (ნ), ბო ღა აბესტესუნ (ვ) მასდ. 

პოვნა (აპოვნინო) 

ბაღ აიეციჲო (ნ), ბო ღა ეციო (ვ)მიმღ.(გასუბსტ.) 

ნაპოვნი 

ბაღ ანა (ვ) იხ. ბაღ ენა 

ბაღ აჲესუნ (ნ), ბოღ აესუნ (ვ) მასდ. მონახვა, 

მოძებნა 

ბაღ არღენა (ვ), ბაღ არღინა (ნ) ზმნს. სამი დღის წინ 

(გუშინწინისწინ) 

ბაღ აფსუნ (ნ), ბოღ აბსუნ (ვ) მასდ. პოვნა 

ბაღ ენა (ვ), ბაღ ანა ზმნს. გუშინწინ 

ბაღ ოლოჲ (ნ) იხ. ბოღ ალუ 

ბაღ ოლოჲბაქსუნ (ნ) იხ. ბაღ ალობაქსუნ 

ბაღ ოლოჲლუღ (ნ) იხ. ბოღ ალოლუღ 

ბაყესტესუნ (ვ), პაყესტესუნ (ნ)მასდ. მოთავსება, 

განლაგება 

ბაყსუნ (ვ), პაყსუნ (ნ)მასდ. მოთავსება, განლაგება 

(საკუთარი თავის) 

ბაშ ა (ნ) იხ. ბაშ ა(ჲ) 

ბაშ ა(ჲ) [-უხ||-ჲ-ორ-ოხ] ზედს. დამპალი, 

გაფუჭებული 

ბაშ აბალო მიმღ.(გასუბსტ.) გაფუჭებამდე, 

გახრწნამდე მიყვანილი 

ბაშ აბაქალ მიმღ. დამპალი, გახრწნილი 

ბაშ აბაქალ (ნ) იხ. ბაშ აბაქალ 

ბაშ აბაქსუნ მასდ. ლპობა, გახრწნა, დაჩირქება 

ბაშ აბაქსუნ (ნ) იხ. ბაშ აბაქსუნ 

ბაშ აბესუნ იხ. ბაშ აბესუნ 

ბაშ აჲბალო იხ. ბაშ აბალო 

ბაშლესიმ მასდ. ყოფნა მოპარულისა, 

მოტაცებულისა 

ბაშპორტ [-ურ||-ხო] არს. პასპორტი 

ბაშფესუნ მასდ. წინასწარმეტყველება 

ბაშყალ არს. (მიმღ.) ქურდი 

ბაშყესტესუნ გაქურდვა, მოტაცება (გააქურდებინო, 

მოატაცებინო) 

ბაშყეცი მიმღ. ნაქურდალი, მოპარული, 

მოტაცებული 

ბაშყი მიმღ. მოპარული, მოტაცებული 

ბაშყიო მიმღ.(გასუბსტ.) ქურდი 

ბაშყსუნ მასდ. მოპარვა, მოტაცება, ქურდობა 

ბაჩ არს. მრგვალი, თხელი ქვა, ქვევრს რომ აფარებენ 

ბაჩ || საბაჩ რიცხვ. ასი 

ბაჩან არს. ზურგი 

ბაჩანა (ვ), ბაჩაჲნა (ნ) [-უხ||-ოხ]არს. მერცხალი 

ბაჩანინ არს. ზურგით 

ბაჩანკოწ [-უხ||-ურ-უხ] ზედს. კუზიანი 

ბაჩაჲნა (ნ) იხ. ბაჭანა 

ბაჩ-ბაჩ რიცხვ. ას-ასი 

ბაჩლუღ რიცხვ. მეასე 

ბაჩუკ არს. ნამცეცი 

ბაჩუკესუნ მასდ. ფშვნეტა, ფშნა 

ბაჩუკპესუნ მასდ. დამნამცეცება, ფშვნა 

ბაჩურეცი (ვ), ბაჭურეცი (ნ) მიმღ. შეხვეული, 

შეფუთვა 

ბაჩღაზარ რიცხვ. ასი ათასი 
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ბაჭან არს. ზურგი 

ბაჭანა არს. მერცხალი 

ბაჭუკ ზედს. ცხელი, დანთებული 

ბაჭუკ (ნ) ზედს. დანთებული, გაჩაღებული 

ბაჭუკესუნ (ვ), ბაჭუკესუნ (ნ) მასდ. ცეცხლის 

წაკიდება, მოკიდება 

ბაჭუკეცი (ნ) იხ. ბაჭუკეცი 

ბაჭუკტალო (ვ), ბაჭუკტალო (ნ) მიმღ.(გასუბსტ.) 

ცეცხის წამკიდველი 

ბაჭუკტალო (ნ) იხ. ბაჭუკტალო 

ბაჭუკტესუნ (ვ), ბაჭუკტესუნ (ნ) მასდ. დანთება, 

დაწვა, წაკიდება 

ბაჭურ ზედს. შეფუთული, შეხვეული 

ბაჭურესუნ (ნ) იხ. ბაჭურესუნ 

ბაჭურეციო (ვ), ბაჭურეციო (ნ) ზედს. შეხვეული, 

შეფუთული, გახვეული 

ბაჭურეციო (ნ) იხ. ბაჭურეციო 

ბაჭურო (ნ) იხ. ბაჭურეციო 

ბაჭურფესუნ (ვ), ბაჭურგფესუნ (ნ) მასდ. გახვევა, 

შეხვევა 

ბაჭურფესუნ (ნ) იხ. ბაჭურფესუნ 

ბახტ თანდ. თვის 

ბახტავარ ზედს. ბედნიერი 

ბახტავარბაქსუნ მასდ. ყოფნა (გახდომა) 

ბედნიერისა 

ბახტავარბესუნ მასდ. გამხიარულება ვინმესი 

ბახტავარნუტ (ნ) იხ. ვახტნუტ 

ბახტავარრუ ზედს. ბედნიერი, იღბლიანი 

ბახტავარრუბაქსუნ მასდ. ყოფნა ბედნიერისა 

ბახტავარრუღ არს. ბედნიერება 

ბახჩა [-უხ||-მ-უხ]არს. ბაღი, სკვერი, ყვავილნარი 

ბაჴი [-უხ||-ჲ-ორ-ოხ] ზედს. იშვიათი 

ბაჴიბაქსუნ მასდ. შეთხელება, გამეჩხრება 

ბაჴიბესტესუნ მასდ. შეთხელება 

ბაჴიბესუნ მასდ. გამეჩხრება, გაუხშოება 

ბაჴილუღ არს. სიმეჩხრე, იშვიათობა; 

ბაჰარლუ ზედს. ხილის, ხილიანი 

ბაჰარნუტ ზედს. უნაყოფო 

ბაфტა [-უხ||-ოხ]არს. თასმა, ყაითანი 

ბაфტალუღ არს. ლენტი, თასმა, ყაითი 

ბაфტესუნ მასდ. ვარდნა, მოხვედრა 

ბაфტი მიმღ. ჩავარდნილი 

ბაфტი-ჭეфტი მიმღ. გამოცდილი 

ბა გ რღენა ზმნს. სამი დღის წინ (გუშინწინისწინ) 

ბა დ შორ. ბად! (შეძახილი იხვების გასარეკად) 

ბა დ-ბა დ შორ. ბად-ბად! (შეძახილი იხვების 

გასარეკად) 

ბა ვუ ყ (ნ) იხ. ბაჩუხესუნ 

ბა ვუ ყე სუნ იხ. ბაჩუყესუნ 

ბა პ არს. ყეფა 

ბა პესტესუნ მასდ. აყეფინება 

ბა პკალო მიმღ.(გასუბსტ.) მყეფარე 

ბა პსუნ მასდ. ყეფა 

ბა ჭუკტესუნ (ნ) იხ. ბაჭუკტესუნ 

ბეგა (ბ), ბიჲა (ნ) არს. საღამო, ბინდი 

ბეგაბაქსუნ (ბ), ბიჲაბაქსუნ (ნ) მასდ. დაღამება, 

შებინდება 

ბეგაბესუნ (ბ), ბიჲაბესუნ (ნ) მასდ. მთელი დღის 

გატარება, ბინდი 

ბეგალუღ (ბ), ბიჲალუღ (ნ)არს. ბინდი 

ბეგამიშბესუნ (ვ), ბიჲამიშბესუნ (ნ) მასდ. 

მხარდაჭერა 

ბედასილ ზედს. უაზნო, დაბალი შთამომავლობის 

ბედულ არს. ნიჩაბი, ბარი; ბედულუნკოჭ   ბარის 

ტარი; ბედულუნთიჲა ბარის მჭრელი ნაწილი 

ბეზ ნაცვ. ჩემი 

ბეზი იხ. ბეზ 

ბეზშ ქ არს. საკუთარი (ზედმიწ. „ჩემი) აჩრდილი 

ბეიინ იხ. მა  

ბეინღ არს. დღესასწაული 
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ბეინღ  [-უხ||-ხო]არს. კვირადღე, კვირა 

ბეინყ არს. სიბნელე 

ბეინყ  (ვ), ბაჲინყ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. სიბნელე, ბნელი, 

მუქი 

ბეინყ ბაქსუნ (ვ), ბაჲინღბაქსუნ [-უხ||-ხო] მასდ. 

გამუქება, დაბნელება, მოსაღამოვება 

ბეინყ ბესუნ (ვ), ბაჲინყბესუნ (ნ) მასდ. გამუქება, 

დაბნელება 

ბეინყ ლუღ (ვ), ბაჲინყლუღ (ნ)არს. სიბნელე, 

ბინდი 

ბეინყ უნ (ვ), ბაჲინყუნ (ნ)არს. სიბნელე, ბინდი 

ბეინშ  [-ურ||-ხო]არს. მღვდელი 

ბელ არს. წვერზე, კენწეროზე, თხემზე; 

ბელე [-უხ||-ი-ოხ]არს. საქონელი, ძროხა 

ბელებე ღალ [-უხ||-ხო]არს. მწყემსი 

ბელენეყ (ვ), ბელინჲეყ (ნ)არს. ძროხის ხორცი, 

საქონლის ხორცი 

ბელეკოჯ (ვ), ბელინკოჟ, ბელინუნკოჟ (ნ) [-ურ||-

ურ-უხ]არს. ბოსელი, საჯინიბო ბელი, პირუტყვის 

სადგომი, გომი, გომური 

ბელინკოჟ (ნ) იხ. ბელეკოჯ 

ბელუნეყ (ვ)არს. ძროხის ხორცი 

ბენგინა (ვ) ზედს. თავისუფალი, დამოუკიდებელი 

ბენგინაბაქსუნ (ვ) მასდ. ყოფნა (გახდომა) 

თავისუფლისა, დამოუკიდებელისა 

ბენგინაბესტესუნ (ვ) მასდ. გათავისუფლება 

(გაათავისუფლო, გაათავისუფლებინო) 

ბენგინაბესუნ (ვ) მასდ. გათავისუფლება, 

განთავისუფლება 

ბენგინალუღ (ვ) მასდ. თავისუფლება, 

დამოუკიდებლობა 

ბეჲნშ || ბე ჲნშ არს. მღვდელი; ქალაბე ჲნშ დიდი 

მღვდელი, მღვდელობა 

ბეჲღაბურ ზედს. უსინდისო, თავხედი, კადნიერი 

ბეჲღაბურბაქსუნ მასდ. თავის შერცხვენა, სახელის 

გატეხვა 

ბეჲღაბურბესუნ მასდ. შერცხვენა, სახელის გატეხვა 

ბეჲღაბურჩილუღ არს. სირცხვილი, აუგი 

ბეჲღაბურჩილუღბესუნ მასდ. სასირცხვილო 

საქმის ჩადენა 

ბეჲჯან (ვ)არს. ცოლისდა 

ბერ [-ურ-უხ]არს. ბალიში 

ბერეჩ ო  [-ურ-უხ]არს. ბალიშისპირი; ბერეჩ ო (ნ) 

(ნათ.) 

ბერრაჩ ო (ვ) იხ. ბერეჩ ო 

ბერხესტესუნ მასდ. დაფქვევინება 

ბერხესუნ მასდ. ყოფნა დაფქვილისა 

ბერხეცი მიმღ. დაფქვილი 

ბერხსუნ მასდ. დაფქვა (წისქვილზე) 

ბეს მასდ. კეთება, შესრულება 

ბესალლუღ არს. მათხოვრობა, გლახაობა 

ბესალლუღბესუნ არს. მათხოვრობა, გლახაობა 

ბესალო  მიმღ.(გასუბსტ.) მათხოვარი, გლახაკი; 

ბესბესუნ მასდ. მოკვლა 

ბესბიო მიმღ.(გასუბსტ.) მკვლელი 

ბესდესუნ მასდ. გამოყენება, მოხმარება 

ბესესტესუნ (ნ), ბეცეცსტუნ (ვ) დანიშვნა 

(დაანიშნინო) 

ბესესუნ (ნ), ბეცესუნ (ვ) მასდ. ყოფნა დანიშნულისა 

ბესეცი (ნ), ბეცეცი (ვ) მიმღ./არს. დანიშნული, 

საქმრო ან საცოლე 

ბესსუნ მასდ. თხოვნა, სურვილი 

ბესტესუნ მასდ. გაკეთებინება 

ბესუნ მასდ. კეთება 

ბექსუნ არს. ნემსი 

ბეღსუნ მასდ. დანახვა 

ბეღ  არს. მზე 

ბეღ აჭო არს. მზიანი ადგილი 

ბეღ ბათკალ არს.(< მიმღ.)  მზის ჩასვლა, დასავლეთი 
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ბეღ ბათკსუნ მასდ. მზის ჩასვლა 

ბეღ ბიყესუნ მასდ. მზის ჩაბნელება 

ბეღ ლა (ნ) ზედს. მზიანი 

ბეღ ლუ (ვ) იხ. ბე ღლა 

ბეღ ჭეღლ || თ რ ф არს. აღმოსავლეთი 

ბეყ  [-ურ-უხ]არს. ნემსი; 

ბეყ ლუღსუნ მასდ. ნაჩხვლეტის ან ნემსის გაკეთება 

ბეშ ნაცვ. ჩვენი 

ბეშ ზმნს. წინ 

ბეში იხ. ბეშ 

ბეშუნ ზედს. ადრინდელი 

ბეშფესუნ მასდ. წინასწარმეტყველობა 

ბეშ  ზმნს. წინ 

ბეშ ბაфსტუნ იხ. ბეშ ბაჲსუნ 

ბეშ ბაჲსუნ მასდ. პირველობა, წინ წასვლა 

ბეშ -ბეშ  ზმნს. დასაწყისში, წინათ, უწინ 

ბეშ უნ ზედს. წარსული, დაწყებითი, წინა 

ბეშ ჩ ესუნ მასდ. შეხვედრა, შეგებება 

ბეცესტუნ (ვ) იხ. ბესესტუნ 

ბეცესუნ (ვ) იხ. ბესესუნ 

ბეცეცი (ვ) იხ. ბესეცი 

ბეხ ზმნს. თავზე, თავს ზემოთ 

ბეხ (ვ) იხ. ბეჰ 

ბეხაყსუნ (ვ) იხ. ბეჰაყსუნ 

ბეხბაфტესუნბასაქსუნ მასდ. გაგება, განმარტება, 

მიხვედრა 

ბეხბასაქსუნ მასდ. გაგებინება, განმარტებინება 

ბეხთადესუნ (ვ) იხ. ბაჰთასტუნ 

ბეხნუტბაфტალ ზედს. არაგამგები, მიუხედრელი 

ბეხ  [-ურ-უხ]არს. სიმსივნე, შეშუპება 

ბეხ -ბეხ ესუნ მასდ. შეშუპება, დასივება 

ბეხ-ბეხ ეცი ზედს. მთლიანად დასივებული, 

შესივებული, შეშუპებული 

ბეხ ევქსუნ მასდ. გაბერვა  

ბეხ ეცი იხ. ბეხ ი 

ბეხ ი მიმღ. გაბერილი, შეშუპებული 

ბეხ სუნ მასდ. დაბერვა, შესივება, ყურება 

ბეხ უნ, ბე ხბი აბს./მიმღ. გაკეთებული, 

შესრულებული 

ბეჰ არს. ავანსი (ე.წ. ბე) 

ბეჰაქქსუნ (ნ) მასდ. ავანსის მიღება, აღება 

ბეჰთასტუნ (ნ) მასდ. ავანსის მიცემა 

ბე დალა(ყ) [-უხ||-ხო]არს. ბაყაყი 

ბე დულ [-უხ||-ხო]არს. ნიჩაბი, ბარი 

ბე ზარ ზედს. დაღლილი, დაქანცული, დატანჯული 

ბე ზარბესუნ მასდ. დაღლა, დაქანცვა (დაღალო, 

დაქანცო) 

ბე ზარბქსუნ მასდ. დაღლა 

ბე ზარრუღ არს. დაღლილობა, დაქანცულობა 

ბე ჲვან, ბე ჲვანგა [-უხ||-ხო]არს. უდაბნო, ველი, 

უკაცრიელი ადგილი 

ბე ჲქოфბაქსუნ მასდ. ყოფნა  ნაწყენისა, 

დაჩაგრულისა; წყენინება, ჩხუბი 

ბე ჲქოфბესუნ მასდ. წყენინება 

ბე ჲქოфლუღ არს. წყენა, მწუხარება, სევდა 

ბია არს. დაისი, საღამო, ბინდი 

ბიამუნ არს. სიკვდილამდე, სიცოცხლის დროს 

ბიას (ვ), ბიჲას (ნ)არს. სიღამო 

ბიასუნ (ვ), ბიჲასინ (ნ) არს.,ზმნს. სიღამო, საღამოს 

ბიასჭო (ვ), ბიჲასჭო (ნ) ზმნს. საღამოსთვის, საღამოს 

4-5 საათს შორის 

ბიბი იხ. ბინ 

ბიბიკ არს. ბიბილო 

ბიესუნ მასდ. სიკვდილი 

ბიზ [-ურ-უხ] არს. სადგისი 

ბიზ-ბიზ ზმნს. ყალყზე, აშვერილად 

ბიზ-ბიზბაქსუნ მასდ. ყალყზე დგომა 

ბიზდესუნ მასდ. წაწვეტება, გამახვილება 

ბითესუნ მასდ. წოლა 
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ბილბილ (ვ) იხ. ბულბულ 

ბინ [-ურ-უხ] არს. პატარძალი; თ ზა ბინ 

ახალმოყვანილი რძალი 

ბინა [-მ-უხ]არს. საძირკველი, საფუძველი; 

ბინაბესუნ მასდ. სახლის საძირკვლის ჩაყრა 

ბინბესუნ მასდ. ჩააცვა პატარძალს საქორწილო კაბა 

(ქორწილის დღეს) 

ბინბქსუნ მასდ. პატარძლად გახდომა 

ბინიკ [-ურ||-ხო]არს. თოჯინა 

ბინლუღ არს. პატარძლისთვის 

ბინ რ , ბინ ვრ  (ე. ჯ.), ბინ რ საქ არს. საძირკვლის 

ჩაგდება, დაგდება 

ბინყაჭ არს. თავის ტკივილი 

ბიჲა იხ. ბეგა 

ბიჲაბაქსუნ იხ. ბეგაბაქსუნ 

ბიჲაბესუნ იხ. ბეგაბსუნ 

ბიჲალუღ (ნ) იხ. ბეგალუღ 

ბიჲაჲინშაქსუნ (ნ) იხ. ბეგამიშბაქსუნ 

ბიჲაჲინშსუნ (ნ) იხ. ბეგამიშბსუნ 

ბიჲას (ს) იხ. ბიას 

ბიჲასინ (ნ) იხ. ბიასუნ 

ბიჲას-სავახ ზმნს. დილით და საღამოს 

ბიჲაჭო (ნ) იხ. ბიასჭო 

ბიჲინყაჩ  იხ. ბიუნყაჩ 

ბიპ რიცხვ. ოთხი 

ბიპალინ რიცხვ. ოთხნი, ოთხი 

ბიპბაჩ რიცხვ. ოთხასი ათასი 

ბიპ-ბიპ რიცხვ. ოთხ-ოთხად 

ბიპეწწე || ბიპეწსე რიცხვ. თოთხმეტი 

ბიპინჴი რიცხვ. ოთხ-ნახევარი 

ბიპლუღ რიცხვ. ოთხიანი 

ბიპქა რა ნ რიცხვ. ოთხჯერ 

ბიპღაზარ რიცხვ. ოთხი ათასი  

ბიპყო (ვ)რიცხვ. ოთხმოცი 

ბიპყობეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაცამეტი 

ბიპყობიპ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაოთხი 

ბიპყობიპეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდათოთხმეტი 

ბიპყოვიწ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაათი 

ბიპყოვიწღაზარ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცი ათასი 

ბიპყოვუღ  (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაშვიდი 

ბიპყოვუღ ეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაჩვიდმეტი 

ბიპყოვუჲ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაცხრა 

ბიპყოვუჲეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაცხრამეტი 

ბიპყომუღ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაშვიდი 

ბიპყომუღეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდარვა 

ბიპყოპა  (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაორი 

ბიპყოპა წწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდათორმეტი 

ბიპყოსა (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაერთი 

ბიპყოსაწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდათერთმეტი 

ბიპყოუჴ  (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდაექვსი 

ბიპყოუჴ ეწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდათექვსმეტი 

ბიპყოღაზარ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცი ათასი 

ბიპყოხიბ (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდასამი 

ბიპყოჴო (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდახუთი 

ბიპყოჴოწწე (ვ)რიცხვ. ოთხმოცდათხუთმეტი 

ბიპშამატ არს. ოთხშაბათი 

ბიპჩო ზმნს. ირგვლივ (ზედმიწ. ოთხივე მხარეს) 

ბიჟ  შორ. ბიჟ! (შეძახილი ხბორების გასარეკად) 

ბირდან (ნ), ბურდან (ვ) ზმნს. უცებ, 

მოულოდნელად, შემთხვევით 

ბირდანბირ (ნ), ბურდანბირ (ვ) იხ. ბირდან 

ბირინძ || ბირინწ [-უხ||-ხო] არს. ბრინჯი 

ბისი [-უხ||-ორ-ხო] ზედს. ძველი, არქაული, 

წარსული 

ბისიბაქი მიმღ. მოძველებული, გაცვეთილი 

ბისიბაქსუნ მასდ. ყოფნა მოძველებულისა, 

გაცვეთილისა 

ბისიბესუნ მასდ. გაცვეთა 
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ბისი-ბისი არს. ძველმანი 

ბისილუღ არს. სიძველე 

ბისტუნ || ბიტსუნ მასდ. დარგვა, დაცემა 

ბისტუნ || ბიტსუნ მასდ. ვარდნა 

ბიტეცი მიმღ. დათესილი, დანერგული 

ბიტსუნ მასდ. თესვა 

ბიღ (ვ) იხ. ბ ღ 

ბიღეხბესუნ მასდ. მომკა მარცვლეული კულტურის 

ბიღლუ (ვ) იხ. ბ ღლა 

ბიღნუტ (ვ) იხ. ბ ღნუტ 

ბიღ  || ბ ღ (ნ) [-ურ-უხ]არს./ზედს. შუაგული, შუა 

ბიღ ი (ნ) იხ. ბი  

ბიღ იბაქსუნ (ნ) იხ. ბი ბაქსუნ 

ბიღ იბესთესუნ || ბ ღ ბესტესუნ (ნ)  

ბიღ იბესტესუნ (ნ) იხ. ბი ბესტესუნ 

ბიღ იბესუნ (ნ) იხ. ბი ბესუნ 

ბიღ იბსუნ იხ. ბი ბსუნ 

ბიღ ილუღ (ნ) იხ. ბი ლუღ 

ბიღ იბაქსუნ || ბ ღ ბაქსუნ (ნ) მასდ.  ყოფნა მძიმისა 

ბიღ ილ ზმნს. შუაში 

ბიღ უნ || ბ ღ ნ (ნ) არს./ზედს. შუაგული, შუა 

ბიღ უნჯი || ბ ღ ნჯი (ნ) ზედს. შუა 

ბიყესუნ მასდ. ყოფნა დაკავებულისა, დაჭერილისა 

ბიყეციო მიმღ.(გასუბსტ.) დაკავებული, 

დაპატიმრებული 

ბიყსახ არს. დაჭერა 

ბიყსუნ მასდ. დაჭერა, მორგება 

ბიში არს. ნამცხვარი 

ბიში [-უხ||-ორ-ოხ]არს. ღვეზელი, ნამცხვარი 

ბიჭ [-ურ-უხ]არს. უკანონოდ შობილი 

ბიჭი [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. დაუმწიფებელი, მკვახე; 

ბიჭი ჲეყ უმი ხორცი 

ბიჭილუღ არს. სიმკვახე; 

ბიჭლუღ არს. გაიძვერობა 

ბიჭლუღბესუნ მასდ. მოტყუება, შეცდენა 

ბიხაღონბაფარფიაელ არს. ღმერთისაგან 

დაწყევლილი ბავშვი 

ბიხაჯუღ (ვ)არს. ღმერთი 

ბიხაჯუხნუტ (ვ) ზედს. უღმრთო, უღვთო 

ბიხესტესუნ მასდ. იხ. ბიხსუნ 

ბიხესუნ მასდ. დაბადება 

ბიხეცი მიმღ. დაბადებული 

ბიხოღოჲ (ვ) ზედს. ღვთაებრივი, ღვთიური 

ბიხოღოქუშტიკ (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] არს. 

ცისარტყელა 

ბიხსუნ მასდ. დაბადება, შობა, გაჩენა 

ბიфარ არს. წყევლა, ანათება 

ბიфარფესუნ მასდ. წყევლა 

ბი  (ვ), ბიღ ი || ბიღ ი || ბ ღ  (ნ) ზედს. მძიმე 

ბი ბაქსუნ (ვ) ბიღ იბაქსუნ მასდ. ყოფნა მძიმისა 

ბი ბესტესუნ (ვ) ბი ღი ბესთუესუნ მასდ. მძიმედ 

ყოფნის (გახდომის) იძულება  

ბი ბი არს. ხიდი; ბი ბინლახო ხიდის ზედა, ხიდზე 

ბი ბინუტ ზედს. უხიდო 

ბი ბისუზ იხ. ბი ბინუტ  

ბი ლუღ (ვ) ბიღ ილუღ || ბი ჰილუ არს. სიმძიმე 

ბჲაბჲა არს. კუნელი 

ბობოჩ ალ (ვ) ბოღოჩალ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. ბეჭედი 

ბოზ [-ურ||-უხ] ზედს. ნაცრისფერი, რუხი 

ბოკესუნ || ბოკსუნ მასდ. დაწვა 

ბოკი [-ორ||-ორ-ხო] მიმღ. დამწვარი; 

ბოკი-ბარსტუნ მასდ. მორალური ტანჯვის განცდა 

ბოკი-ჩ ამესუნ მასდ. დაწვა, გატრუსვა 

ბოკი-ჩ ამეცი მიმღ. დამწვარი 

ბოკოსბესტესუნ მასდ. დაწვა, ცეცხლის წაკიდება 

ბოკოსბესუნ მასდ. დაწვა, ცეცხლის წაკიდება 

ბოკოსპი, ბოკოსპი-წიფსუნ მასდ. ტკივილის 

მიყენება 
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ბოკსუნ მასდ. დაწვა, ცეცხლის წაკიდება 

ბოკუნ აბს. დამწვარი 

ბოლ ზედს. უხვი, ბარაქიანი, დოვლათიანი 

ბოლბაქსუნ მასდ. უხვად, ბლომად ყოფნა, 

გამრავლება 

ბოლ-ბოლ იხ. ბოლ-სალ 

ბოლლუღ არს. სიუხვე, სიმრავლე, ბარაქა 

ბოლლუღბესუნ მასდ. გამრავლება ვინმესი, რამესი 

ბოლ-სალ ზედს. გაშლილი, თავისუფალი 

ბონესდა ზმნ. გამოჭრა 

ბოჲ [-ურ-უხ] არს. სიმაღლე 

ბოჟკა (ვ) პოჟკა (ნ) [-უხ||-ოხ] არს. კასრი 

ბორზუნ (ვ) [-ურ] || ბორზუ არს. პური, ხორბალი; 

ბორზუნუნჴი ო მოსავლის ნახევარი 

ბორჯ (ნ) [-ურ-უხ] არს. ვალი, მოვალეობა 

ბორჯაყსუნ მასდ. ვალში აღება 

ბორჯბესტესუნ (ნ) მასდ. ვალში აღების იძულება 

ბორჯბესუნ (ნ) მასდ. ვალში აღება, ვალებში 

ჩავარდნა 

ბორჯლუ (ნ) [-ორ||-ჲ-ოხ]არს. მევალე 

ბორჯნუტ (ნ) ზედს. უვალო 

ბორჯსუზ (ნ) იხ. ბორჯნუტ 

ბოსესტესუნ მასდ. გადაგდებინება 

ბოსესუნ მასდ. მივარდნა, დატაკება, დასევა 

ბოსსუნ მასდ. გადაგდება, გადასროლა, 

გადატყორცნა 

ბოსტესუნ || ბოსდესუნ მასდ. გამოჭრა 

ბოსტუნ მასდ. გაჭრა, გამოჭრა, თარგვა; 

ბოსტუნ (ნ) მასდ. სროლა, გადაგდება 

ბოტ [-ურ-უხ] ზედს. მოჭრილი 

ბოტესტუნ მასდ. ყოფნა გაჭრილისა, გამოჭრილისა, 

გაძარცულისა 

ბოტეცი მიმღ. დაჭრილი, გამოჭრილი, გატეხილი 

ბოტეციო იხ. ბოტეცი 

ბოღაბესუნ მასდ. პოვნა 

ბოღოპსუნ მასდ. ყვირილი 

ბოღოჩალ (ნ) იხ. ბობოჩ ალ 

ბოღ აბესტესუნ (ვ) იხ. ბაღ აბესტესუნ 

ბოღ აებსუნ (ვ) იხ. ბაღ აჲესუნ 

ბოღაეციო (ვ) იხ. ბაღ აჲეციო 

ბოღ ალობაქსუნ, ბოღ ალოჲბაქსუნ მასდ. ყოფნა 

ღრმად  

ბოღ ალობესუნ, ბოღ ოლოჲბესუნ მასდ. 

გაღრმავება 

ბოღ ალოლუღ, ბოღ ალოჲლუღ არს. სიღრმე 

ბოღ ალუ (ვ), ბოღ ალოჲ (ნ) [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. 

ღრმა 

ბოღ აბსუნ (ვ) იხ. ბაღ აბსუნ 

ბოღ ო არს. ბღავილი, ზმუილი, ბუბუნი, ღრიალი 

ბოღ ოდესუნ || ბოღ ოდესტესუნ მასდ. 1. ატირება, 

აყვირება; 

ბოღ ოფსუნ მასდ. ბღავილი 

ბოყ (ვ) [-უხ]არს. 1. კვირთი; 2. შეკრება, შეგროვება 

ბოყესუნ (ვ) ყოფნა შეგროვილისა, აკრეფილისა 

ბოყო(ჲ)[-უხ||-ხო] არს. ცომი 

ბოყოჲშ არფსუნ (ნ), ბოყოჩუჩუფსუნ (ვ) მასდ.  

ცომის მოზელვა  

ბოყოსტესუნ (ვ) მასდ. შეგროვებინება, 

მოწყვეტინება 

ბოყოჩუჩუფსუნ (ვ) იხ. ბოყოჲშ არფსუნ 

ბოყსუნ (ვ) მასდ. შეგროვება, შეკრება, მოწყვეტა 

ბოყ  [-ურ-უხ]არს. ღორი; ახტაბიბოყ  დაკოდილი 

ღორი, ჩოლლაბოყ  გარეული ღორი 

ბოყ ალბესტესუნ მასდ. დათვლევინება 

ბოყ ალბესუნ მასდ. დათვლა 

ბოყ ალესუნ მასდ. ყოფნა დათვლილისა 

ბოყ ალეცი მიმღ. დათვლილი 

ბოყ ბეღალ [-უხ||-ხო] არს./მიმღ. მეღორე 

ბოყ სუნ მასდ. შეგროვება 

ბოშ ზმნს./არს. შიგნით, შიდა ნაწილი 
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ბოში ზედს. მაძღარი; 

ბოშტან თან. -ზე, ში, იქით 

ბოშტუნ მასდ. გაძღომა 

ბოშუნ ზედს. შინაგანი 

ბოშშუნ (ვ) იხ. ბოშტუნ 

ბოშ ესუნ მასდ. ყოფნა დამარხულისა, ჩასმულისა 

ბოშ ეციო მიმღ.(გასუბსტ.) დამარხული, ჩასმული 

ბოშ ტესუნ მასდ. დამარხვა, დაკრძალვა, ჩასმა, 

დასაფლავება 

ბოჩუ ზედს. ხშირი, სქელი 

ბოჩუბაქსუნ მასდ. გასქელება, შესქელება, გახშირება 

ბოჩუბესუნ მასდ. შესქელება 

ბოჩულუღ არს. სიხშირე, სისქელე 

ბოხარიკ (ვ) იხ. ბუხარი 

ბოხესუნ მასდ. ხარშვა, მოხარშვა, მოდუღება 

ბოხეცი მიმღ. მოხარშული 

ბოხი იხ. ბოხეცი 

ბოხლანჯიკ ზმნს. სიგრძეში 

ბოხო(ჲ) [-ურ||-ორ-ოხ] ზედს. გრძელი, თავისუფალი 

ბოხო(ჲ)ბაქსუნ მასდ. დაგრძელება 

ბოხო(ჲ)ბსუნ მასდ. დაგრძელება 

ბოხო(ჲ)ლუღ არს. სიგრძე 

ბოხოდ შ კ არს.გრძელი, ვიწრო ნალი, როელზეც 

თავსდებოდნენ სტუმრები 

ბოხოსტესუნ მასდ. მოხარშვის იძულება, თხოვნა 

ბოხოსტუნ მასდ. გაჭიმვა 

ბოხსუნ მასდ. მოხარშვა 

ბოხ ალ არს. ორი ფუთი 

ბოხ მოღ || ბოხ მოხ არს. ცხვირი 

ბოხ მოღუნდეშიკ არს. ნესტოები 

ბოხ მოხქალა არს. დიდცხვირა 

ბოჴ არს. კოკორი 

ბოჴლამიშბესუნ მასდ. ამოყრა, აღმოცენება 

ბსანე (ნ) ზმნ. აკეთებს 

ბუ ღალუ ზედს. ღრმა 

ბუდ [-ურ-უხ]არს. ბარძაყი, ბარკალი 

ბუვუ (ნ) იხ. ბინ 

ბუიკალ (ნ) ბულუკალ (ვ) [-ხო||-უხ]მიმღ. 

სადღვებელი 

ბუიკალბუჲფსუნ (ნ) || ბულაკალბუ ფსუნ (ვ) 

მასდ. დღვება 

ბულ [-ურ||-უხ ბ-ინ (ერგ., ნათ.), ბ-ე[ხ] (მიც.)]... არს. 

თავი (სხვადასხვა  მნიშვნელობით); ბიხო ოში 

ცირიკ თავიდან ბოლომდე 

ბულф რ ფსუნ (ნ) იხ. ბულთარაფსუნ 

ბულა არს. ზემო მხარე, ზემო უბანი 

ბულა (ვ)არს. ტარა ხორბლისთვის 

ბულაკალ (ვ) იხ. ბუჲკალ 

ბულაკალბუჲფსუნ (ვ) იხ. ბუჲკალბუჲფსუნ 

ბულალა ზმნს. ზევით, მაღლა; თავის მაღლა 

ბულბსუნ მასდ. დაწყება 

ბულბულ (ნ) ბილბილ (ვ) [-ხო||-უხ]არს. ბულბული 

ბულ-ბულა რიცხვ. ერთად 

ბულდირისტუღ არს. თანაგრძნობა, სამძიმარი 

ბულდირისტუღთასტუნ მასდ. თანაგრძნობის 

გამოხატვა 

ბულთარაფსუნ || ბულф რ ფსუნ (ნ)არს. თავბრუ 

ბულ-თურ არს. ვალეტი 

ბული-ბული შორ. ბული-ბული (ინდაურის 

დასაძახებლად) 

ბულინყაჩ (ვ) ბიჲინყაჩ არს. თავისტკივილი 

ბულკოცბესუნ მასდ. თავის დახრა 

ბულლა ზედს. ჩკვიანი; 

ბულლახსუნ მასდ. დაკავშირება  

ბულმუხურ [-უხ||-ხო]არს. ხაში, შიგნეულობა, 

გუჯაბი 

ბულმუხურუნხუპ არს. ცხვირის თავისა და ჯიგრის 

ნახარშზე მომზადებული მომჟაო ფაფა 

ბულნუტ ზედს. უთავო 
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ბულოყა ზმნს. ძირს, დაბლა; თავის დაბლა 

ბულსუზ იხ. ბულნუტ 

ბულუკალბუჲფსუნ (ვ) მასდ. შენჯღრევა 

ბულუნ ზედს. ზედა 

ბულჴაჲ ზედს. თავშიშველი 

ბუჲ ზედს. სავსე, ბარაქიანი 

ბუჲბაქსუნ მასდ. გავსება, ყოფნა სავსედ 

ბუჲბაქსუნ (ვ) მასდ. (მზის, მთვარის) ჩასვლა 

ბუჲბესტესუნ მასდ. ავსებინება 

ბუჲბესუნ მასდ. ავსება 

ბუჲუმიშბესუნ მასდ. ბრძანება 

ბუჟ უფსუნ მასდ. დასივება, შეშუპება, გაბერვა 

ბურანი იხ. ბაღდაჲი 

ბურდან (ვ) ზმნს. უცებ, მოულოდნელად 

ბურდანბურ (ვ) იხ. ბირდანბირ 

ბურმუხურ (ნ) იხ. ბულმუხურ 

ბურუზ, ბურუზ-ბურუზ არს. ძლიერად დაწვა 

ბურუკ (ვ) პურუკ (ნ)არს. თუთის ფოთლები 

ბურუკთადესუნ (ვ) პურუკთასტუნ (ნ) მასდ. 

თუთის ჭიის კვება თუთის ფოთლებით 

ბურუქ (ნ) იხ. ბურქუ 

ბურუღოჲ ზედს. მთიური 

ბურუღოჲბულ არს. მთის მწვერვალი 

ბურუხ [მ-უხ] არს. მთა 

ბურქუ (ნ)არს. სიცხე, პაპანექება 

ბურღანა [-ხუ||-ხო]არს. ჭაობის ფრინველი 

ბურღოუს არს. რქოსანი ხოჭო (ზედმიწ. მთის ხარი) 

ბურყესუნ || ბურჴესუნ მასდ. დაწყება (სხვადასხვა 

მნიშვნელობით) 

ბუსა [-ორ||-ორ-ოხ] ზედს. მშიერი 

ბუსაბაქსალ მიმღ. ღარიბი 

ბუსაბაქსუნ მასდ. მოშივება 

ბუსაბისუნ მასდ. შიმშილით მოკვდომა 

ბუსალუღ არს. შიმშილი 

ბუსაო ზედს.(გასუბსტ.) მშიერი 

ბუსა-ხენეზა არს.,ზმნს. შიმშილი, უპუროდ, 

უწყლოდ 

ბუტ ზედს. დაკეტილი 

ბუტესუნ მასდ. ჩაკეტვა 

ბუტეცი მიმღ. დაკეტილი, დახურული 

ბუტკსუნ მასდ. დახურვა, ჩაკეტვა 

ბუქუნ არს. მუცელი 

ბუღ [-ურ||-უხ]არს. ორთქლი 

ბუღა [-უხ||-ოხ]არს. ხარი 

ბუღალბაქსუნ მასდ. აორთქლება 

ბუღალბესუნ მასდ. აორთქლება, ოფლში გაწურვა 

ბუღანაღ არს. ლანძღვა 

ბუღანღბესუნ მასდ. ჩხუბი, ლანძღვა 

ბუღლა არს. ოღთქლით 

ბუღლამა არს. ლობიო ნიგვზით, მარილითა და 

ხახვით 

ბუღლამა არს. მოშუშული ხორცის კონსერვი 

ბუღლაჲშსუნ (ნ) იხ. ბუღლბაქსუნ 

ბუღნუტ ზედს. უორთქლო 

ბუღსუზ (ნ) იხ. ბუღნუტ 

ბუყ ზედს. თავმომწონე, ამპარტავანი, პრანჭია 

ბუყესუნ მასდ. იყოსასურველი, სანატრელი 

ბუყეციო მიმღ.(გასუბსტ.) სანატრელი, სატრფო 

ბუყსუნ (ვ) მასდ. ნდომა, სურვილი, ოცნება, 

სიყვარული 

ბუყსუნლუღ არს. სურვილი, სიყვარული 

ბუყუნ (ვ) [-უხ]არს. მუცელი; 

ბუყუნ აბს. სურვილი, ნდომა, წადილი 

ბუშ [-ურ-უხ]არს. აქლემი; ბუშეჲ (ნათ.) 

ბუშეფულ არს. შავი ყურძნის ჯიში “აქლემის 

თვალი” 

ბუშკენა არს. აქლემივით, როგორც აქლემი 

ბუხარი (ნ) ბუხარიკ (ვ) [-ჲ-ოხ||-უხ]არს. ბუხარი 
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ბუხაჯუხნუტ (ნ) იხ. ბიხაჯუხნუტ 

ბუხაჯუხსუზ (ნ) იხ. ბუხაჯუხნუტ 

ბუხაჯ ოღოჲ (ნ) იხ. ბიხოღოჲ 

ბუხაჯ უხ (ნ) იხ. ბიხაჯუღ 

ბუხსუნ (ნ) იხ. ბოხსუნ 

ბ ლგ არს. წინასწარი ძვენი ნიშნობის დროს 

ბ რ  || ბერე არს. ჩასაფრება 

ბ ბ  (ნ) იხ. ბი ბი 

ბ ნეღსა ზმნ. დაინახა 

ბ ღ (ნ) იხ. ბიღ  

ბ ღ (ნ) ბიღ (ვ) [-ურ-უხ] ულვაშები 

ბ ღლა (ნ) ბიღლუ (ვ) [-ორ-ოხ||-ორ]არს. უულვაში 

ბ ღსუნ მასდ. ყურება 

ბ ღ  (ნ) იხ. ბი  

ბ ღ ბაქსუნ მასდ. იხ. ბი ბაქსუნ 

ბ ღ ბესტესუნ (ნ) იხ. ბი ბესტესუნ 

ბ ღ ბესუნ (ნ) იხ. ბი ბესუნ 

ბ ღ ლუღ (ნ) იხ. ბი ლუღ 

ბ ღ ლუღ (ნ)არს. სიმძიმე, სირთულე  

ბ ღ ნ (ნ) იხ. ბიღ უნ 

ბ ღ ნჯი (ნ) იხ. ბიღ უნჯი 

ბ ხილდაბაიღალ მიმღ. „შუაში შემავალი“ (ტამაში 

ბურთით) 

 

გ 

 

გა [-ურ-უხ] არს. ადგილი, კერა, სამშობლო სახლი 

გავალ [-უხ||-ხო]არს. მატყლის დიდი ტომარა 

(ხურჯინი) 

გავასან (ნ) იხ. გავასენ, გავასეჲნ 

გავასენ (ნ) || გავასან (ნ) [-ურ||-უხ]არს. სახნისი 

გაზ [მრ. რ. არა აქვს] არს. აირი 

გაზ (ნ) გეზ (ვ) იხ. გეზ 

გალა თანდ. მაგივრად 

გალასაქსუნ მასდ. ბაღის გაშლა 

გალგალდესუნ მასდ. ნძრევა, რხევა 

გალგალესუნ მასდ. რყევა, ქანაობა 

გალგალფუსუნ მასდ. ქანაობა, ნძრევა, რხევა 

გალდესუნ მასდ. რხევა, შეხება, ნძრევა 

გალესუნ მასდ. იხ. გალფესუნ 

გალფესუნ მასდ. რხევა, ნძრევა 

გამ [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. თბილი, ცხელი 

გამათ [-უხ||-ხო]არს. ღვინის დოქი (სპილენძის კოკა) 

მოცულობით 5-8 ლიტრი 

გამბაქსუნ მასდ. ყოფნა ცხელისა, თბილისა 

გამ-გამ ზმნს. სიფიცხით, ცხელ მდგომარეობაში 

გამდესუნ მასდ. თბობა, გაცხელება 

გამესუნ მასდ. თბობა, გაცხელება 

გამლუღ სითბო, სიცხე 

გამლუღტაბუ ზმნ. სიცხე აქვს 

განდალაშ (ნ) იხ. ღუჯა 

განუ თანდ. მაგივრად 

გასაქსუნ მასდ. ლოგინის დაგება 

გაქირბსუნ მასდ. ლოგინის  ალაგება 

გ რდაქ არს. შირმა, რომელსაც იკეთებს პატარძალი 

გ რ მზ  არს. საფლავი, სამარე 

გ რ მზ ლუღ სასაფლაო 

გეგერ (ვ) [-უხ]არს. მტრედი 

გეზ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ბოსტანი, ბაღჩა; კვალი 

ბოსტანში, ნათესში 

გენა (ვ) ზმნს. კვლავ, კიდევ ერთხელ 

გენგ ზედს. ფართო 

გეჲ შორ. შეძახილი, რომლითაც მიმართავენ 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იმყოფებიან 

ჭიის მოსაშენ ადგილას 

გერან [-ურ||-ხო]არს. ნემსისწვერა 

გერგეც არს. წმინდა ადგილი, სალოცავი (წმ. 

გიორგის სახელზე ნაკურთხი) 

გერენ არს. ნერწყვი, დორბლი 
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გილეჲ არს. ჭორი 

გილინ არს. კაპიკი 

გილ არს. ხილეულის მარცვალი 

გირბესუნ მასდ. შეგროვება 

გირდ ბილ არს. დიდი ხერხი (ორი კაცისათვის) 

გირე არს. გოჯი, სიგრძის საზომი (вершок) 

გირესუნ მასდ. შეგროვება 

გირვ ნქ არს. ოქრო 96 სინჯის 

გიწ [-ურ-უხ]არს. ხაზი, შტრიხი 

გლეჲდა არს. თვითმკვლელის საფლავი 

გჲარჲაგ ზედს. საჭირო 

გოგამ არს. კვრინჩხი (ბოტ.) 

გოგინ (ვ) იხ. ქოჲინ 

გოგინბაქსუნ (ვ) იხ. ქოჲინბაქსუნ 

გოგინბესუნ (ვ) იხ. ქოჲინბესუნ 

გოგინლუღ (ვ) იხ. ქოჲუნლუღ 

გოგინხოდ არს. ნედლი ხე  

გოგინხაზ ლ არს. მწვანე ფოთოლი 

გოგინბესუნ მასდ. 1. გამწვანება, 2. გადატ. 

ჩალურჯება (ზედმიწ. ჩამწვანება) 

გოზინაყ  არს. გოზინაყი 

გოლ (ნ), გ ლ (ვ)არს. ტბა, გუბე 

გოლ, გ ლ (ვ)არს. გუბე, ჭაობი 

გონ [-ურ||-უხ]არს. საღებავი, შეღებვა, ფერი 

გონბაქსუნ მასდ. შეღებვა 

გონბესუნ მასდ. შეღებვა, შეფერვა 

გონბი მიმღ. შეღებილი 

გონნუთლუღ არს. უფერულობა, ფერმიხილობა 

გონნუტ|| გონნუთ ზედს. უფერული, ფერმკრთალი 

გორ იხ. გორგორ 

გორგორ [-უხ||-ხო]არს. ლატანი 

გორნაკაჩული (ნ) გორრაკაჩოლი (ვ)არს. კიტრი 

გოროხბაქსუნ მასდ. ყოფნა საწყალისა; ღარიბისა, 

უწყინარისა 

გოროხ ზედს. საცოდავი; გოროხ არციო ნე-ნე-ხა, 

საწყლად ზის და ტირის 

გოროხლუღ არს. სიღარიბე, უვნებლობა 

გოროხჲესუნ მასდ. შეცოდება 

გორრაკაჩული (ვ) იხ. გორნაკაჩული 

გორრფაყლა (ნ) იხ. გორნაფაყლა 

გორფუნ (ვ)არს. ხრამი, გადასავარდნი, უფსკრული 

გოფგოგინ (ვ) იხ. ქოფქოჲინ 

გოღან ზედს. გამხდარი 

გოღანბაქსუნ მასდ. გახდომა 

გოღანბესუნ მასდ. გამოფიტვამდე თავის მიყვანა 

გოღანლუღ არს. სიგამხდრე 

გ გ (ვ) || გ ჲ (ნ) იხ. ქოჲ არს. ცა; მუჭურ გ გ სუფთა 

ცა 

გ გნაჲ არს. ცისა, ცის მნათობნი 

გ დ ქნე ზმნს. უფრო მოკლედ 

გ ზ (ნ) იხ. გეზ ზედს. ბევრი 

გ ლ  (ვ) || გელე (ნ) ზმნს. ძალიან 

გ ლ შ || აჩი (ნ) არს. ცეკვა 

გ ლ შნეხა (ვ) აჩინნე (ნ) ზმნ. ცეკვავს 

გ მ შფურ არს. კამეჩი 

გ მ შჩაფხესუნფურ მასდ. კამეჩის წველა  

გრადუს [-უხ||-ხო]არს. გრადუსი; 

გრამ [მრ. რ. არა აქვს] არს. გრამი 

გრჩაკოტ (ნ) [-ურ||-უხ]არს. კალამი 

გუგამ [-უხ||-ხო]არს. კვრინჩხი 

გუგუმ (ვ) [-უხ]არს. ბორა (ზოოლ.) 

გუგუფსუნ მასდ. ბზუილი, ზუზუნი 

გუიინ არს. ფერი, საღებავი 

გულ [-ურ|-უხ]არს. საცერი 

გუმგუმ [-უხ||-ხო]არს. 1. საცერი; 2. ნახევარ ხმაზე 

სიმღერა 

გუმგუმფესუნ მასდ. სიმღერა 

გუჟ გუჟ  არს. ღიმილი 
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გუჟ გუჟ ფესუნ მასდ. ღიმილი 

გურატ [-უხ||-ხო]არს. შიგნითა პერანგი; არუმუნ 

გურატ ხორბლის ჩენჩო 

გურატ-ჴო ლო ხ [-უხ||-ხო]არს. თეთრეული 

გურდაკ არს. 1. თირკმელი 2. კუჭი (ცხოველის, 

ფრინველის), სინონ. ხორაგუნ-ოკერ (ზედმიწ. 

საჭმლის ჭურჭელი) 

გურდესუნ (ვ) მასდ. წაქცევა, ძირს დაცემა 

გურდონჯ (ვ) [-უხ]არს. ჩანჩქერი 

გურესუნ (ვ) მასდ. ვარდნა 

გურუსტუნ მასდ. აჩხარუნება 

გურუფსუნ მასდ. გრგვინვა, ჭექა-ქუხილი 

გუ გელ [-უხ||-ხო]არს. ბუ 

გუ ქეჲინ (ნ) იხ. გუგუმ 

გ ლბაჲ არს. ალუბალი 

გ ლლუღ არს. ალუბლის ბაღი 

გ ლლ არს. ტყვია 

გ ლჲლ ჰან არს. პიტნა 

გ მიშ არს. ვერცხლი 

გ მიშინ ზედს. ვერცხლის, ვერცხლიანი 

გ მ შ [-უხ||ხო]არს. ვერცხლი 

გ ნახ [-უხ||-ხო]არს. ბრალი, ცოდნა 

გ ნახკარ [-უხ||-ხო]არს. დამნაშავე, ცოდვილი 

გ ნდ არს. გუნდა (ცომის) 

გ ნდ რ  (ვ) [-უხ||-ხო]არს. ნესვი 

გ ნეჲ [-მ-უხ] არს. დიდი სიცხე, პაპანაქება, მზის 

მხარე 

გ ნეჲვანე არს. მზიანი ადგილი 

 

დ 

 

დაბან იხ. ჭაჭიკ 

დაბანბასმა ზმნს. კვალდაკვალ, ფეხდაფეხ 

დაბანინხაზალ [-უხ||-ხო]არს. თაამბაქოს პირველი 

ფოთოლი 

დადალ [-უხ||-ხო]არს. მამალი 

დავა არს. 1. წამალი; 2. ჩხუბი, ცემა-ტყეპა 

დავაბესტესუნ მასდ. 1. მკურნალობა ვინმესი, 

რამესი; 2. წაქეზება 

დავაბესუნ მასდ. 1. მკურნალობა; 2. წაჩხუბება, 

აცემინება 

დავაბუყალ იხ. დავაქარ 

დავანუტ ზედს. 1. უწამლო; 2. უომო 

დავაქარ არს. მოჩხუბარი, ჩხუბისთავი, 

სკანდალისტი 

დავა-შავა არს. ჩხუბი, სკანდალი 

დავრაზ არს. ჭიშკარი 

დავუნ [-უხ||-ხო]არს. ძირთეთრა (ბოტ.) 

დამბალაკ || ტუმპალაკ (ვ)არს. მალაყი 

დამბალაკდუღესტესუნ || დამბალაკდუღსუნ 

მასდ. სასულე საკრავზე აკომპანირება 

დამდამ (ვ) [-უხ] (ნ. ჲჯ , სავახტან) არს. დილა 

დამდამუნ ზედს. დილის (ზედმიწ. დილიანი) 

დამნუნ (ნ. ჭა, აკუჭა) ზმნს. ხვალ, ხვალისთვის, 

სახვალოოდ 

დამპულ [-ურ||-ხო]არს. ქლიავი 

დამპულლახოდ (ვ) იხ. დამპულნახოდ 

დამპულნახოდ || დამპულლახოდ [-ურ-უხ]არს. 

ქლიავის ხე 

დამპულუნ || დამპულნა ზედს. ქლიავის (ზედმიწ. 

ქლიავიანი) 

დამუნენაღოიუღსან-ნეს მასდ. ჩვეულება, 

ქორწილის მე-8 დღეს  სიძე ეპატიჟება სიმამრს და 

სიდედრს 

დამღა არს. დაღი 

დარ, დარდარ (ვ)არს. ფრიალო (კლდე), ორმო, მთა 

დარჩინ არს. დარიჩინი 

დარჩინინხოდ ზედს. დარიჩინიანი 

დაფნაშ ოლოტ არს. ხმა, ხმები 

დაღ არს. დამწვრობა, მოწვა, დადაღვა 
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დაღაჭ არს. აირანით მოხარშული ფაფა 

დაღდაღან [-უხ||ო]არს. აკაკი (მცენ.) 

დაღრამაჭ არს. მჟავე რძე პურით 

დახოდ არს. მოსავალი (მხოლოდ ბოსტნეული და 

ხილეული კულტურებისა) 

დახყა არს. მარცვლეულის საზომი, რომელიც 

კეთდებოდა ცაცხვის ხისაგან და ერთი მხრიდან 

ხურავდნენ თუთის მერქნით 

დახყა || ტახყა არს. ერთი საწყაო სიმინდი 

დახყაკო ჲნ არს. კარაკულისაგან შეკერილი ქუდი, 

რომელიც ჰგავს დახყა-ოს 

დაყყა არს. კასრი 

დაфტარ (ვ)არს. რვეული 

და ნგ (ვ) [-უხ] ზედს. შეშლილი, გიჟი, გადარეული 

და ნგბაქსუნ (ვ) მასდ. გაგიჟება, გადარევა 

და ნგბესუნ (ვ) მასდ. გაგიჟება 

და ნგლუღ (ვ)არს. სიგიჟე; 

და ნგლუღბესუნ (ვ), და ნგლუღნებესა (ვ) მასდ., 

ზმნ. ცელქობა, ცელქობს 

და ნგყულა (ვ) იხ. ნახუნა 

დ გირმანჩი (ვ) იხ. ჟ ომოკოჟჩი 

დ დ  იხ. ამა არს. მამიდა 

დ დ რქ ნ [-უხ||-ხო] ზედს. უსახლკარო, უბინაო 

დ დ რქ ნბაქსუნ მასდ. ყოფნა უსახლკაროსი, 

უბინაოსი 

დ დ რქ ნბესუნ მასდ. ხეტიალის იძულება 

დ დ რქ ნლუღ არს. ხეტიალი 

დ დ ღარ (ვ) იხ. ამაღარ არს. მამიდაშვილი (ვაჟი) 

დ დ ხინარ (ვ) იხ. ამახინარ არს. მამიდაშვილი 

(ქალი) 

დ ზქახ [-უხ||-ხო]არს. დანადგარი, დაზგა 

დ ლ  [-უხ|-ოხ]არს. კვერნა 

დ ლლ გ || დ ლლ ჲ [-უხ||-ხო]არს. პარიკმახერი 

დ ლლ გლუღ არს. პარიკმახერის პროფესია 

დ ლლ გხანა [-უხ||-მ-უხ||-ხო]არს. საპარიკმახერო 

დ მ არს. 1. მხუთრი, ორთქლი; 2. სასულე საკრავზე 

აკომპანირება 

დ მ ნ [-უხ||-ხო]არს. კალთა 

დ მაყსუნ მასდ. მხუტრით მოწამლვა, ჩაის 

მომზადება 

დ მბიყალ [-უხ||-ხო]მიმღ. სასულე საკრავზე 

აკომპანირების გამწევი 

დ მბიყსუნ მასდ. აკომპანირების გარეშე 

დ მირ (ნ) იხ. ზიდო 

დ მირჩი || დ მ რჩი [-ჲ-ოხ||-უხ]არს. მჭედელი 

დ მირჩილუღ || დ მ რჩილუღ არს. მჭედლობა 

დ მირჩიხანა || დ მ რჩიხანა ზედს. სამჭედლო 

დ მ რჩი იხ. დ მირჩი 

დ მ რჩი (ვ) იხ. დ მირჩი 

დ მ რჩილუღ (ვ) იხ. დ მირჩილუღ 

დ მ რჩიხანა (ვ) იხ. დ მირჩიხანა 

დ ნ [-ურ-უხ]არს. მარცვალი 

დ ნ  არს. ცალი 

დ ნდ  არს. საქსოვი ჩხირი 

დ ჲ(ი) ზედს. ნესტიანი; მკვახე (მოუმწიფარი) 

დ ჲჟოლუღ (ვ)არს. გაზაფხული 

დ ჲღარ (ნ) იხ. ამაღარ 

დ ჲხ ჲ რ (ნ) იხ. ამახინარ 

დ რ  (ნ) იხ. კაჭ 

დ რბ დ რ იხ. დ დ რქ ნ 

დ რბ დ რბაქსუნ იხ. დ დ რრქ ნბაქსუნ 

დ რბ დ რბსუნ იხ. დ დ რქ ნბესუნ 

დ რბ დ რბსუნ იხ. დ დ რქ ნლუღ 

დ რდ [-ურ-უხ]არს. დარდი, ტანჯვა, უბედურება 

დ რდააბაфტესუნ მასდ. უბედურებაში ჩავარდნა 

დ რდაზაფსუნ მასდ. ვიღაცაზე დარდი 

დ რდბესუნ მასდ. დარდი, წუხილი 

დ რდენაყსუნ მასდ. ყოფნა დარდით შეპყრობილისა 
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დ რდლუ [-ორ||-ჲ-ორ-ოხ]ზედს. მწუხარე, 

ტანჯული 

დ რდნუტ ზედს. უდარდელი 

დ რდსუზ იხ. დარდნუტ 

დარვაზა [-ურ||-ხო]არს. ჭიშკარი 

დ რზი [-უხ||-ჲ-ოხ] მიმღ. მკერავი 

დ რზილუღ არს. სამკერვალო საქმე 

დ რმ ნ [-უხ||-ხო]არს. წამალი, სამკურნალო 

საშუალება 

დ რმ ნჩი (ნ) იხ. ჟ ომოკოჯჩი 

დ რჲ ზ || დ რქ ზ [-უხ||-ხო]არს. ცელი 

დ რჲ ზუნკოჭ არს. ცელის სახელური, რომელიც 

კეთდება ქამრის დონეზე 

დ რჲ ნ || დ რქ ნ [-უხ||-ხო]არს. ზღვა, ოკეანე 

დ რქ ზ (ნ) იხ. დ რჲ ზ 

დ რქ ნ (ნ) იხ. დ რჲ ნ 

დ ს (ნ) [-ხო]არს. გაკვეთილი, მეცადინეობა 

დ ს რ ნ (ნ) [-ხო] კლასი 

დ სმ ლ || დ სმ რ [-უხ||-ხო]არს. პირსახოცი 

დ სტ  [-მ-უხ||-ოხ]არს. რაზმი, ჯგუფი 

დ სტ ჩინ არს. მოკრეფილი ხილი(დაუბეჟავი) 

დ ფ  არს. დაირა 

დ фტ რ იხ. დაфტარ 

დე ნაწ. ნუ 

დევ [-ურ||-უხ]არს. დევი 

დენდაკ || დეჲდან [-უხ||-ხო]არს. ზედადგარი, 

სამფეხა 

დეჲდან (ნ) იხ. დენდაკ 

დეშიკ [-უხ||-ხო]არს. ნახვრეტი, ნაჩვრეტი, ხვრელი 

დეჰ შორ. ნუ! 

დიბ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ხილის სიუხვე 

დივრუნ-ნეწ, ბასუნ-ნეწ არს. კედლის ტილი, 

ბაღლინჯო 

დიზიკ [-ურ-უხ||-ხო]არს. გველი 

დიზიკინ|| დიზიზკუნ ზედს. გველის, გველიანი 

დიზიკჩალი (ვ) [-უხ||-ორ]არს. სალამური 

დილბანდ [-უხ||-ხო]არს. თარჯიმანი 

დილმანჯ (ნ) იხ. დილბანდ 

დილოვ [-ურ]არს. თარო, კარადი (კედელში), ნიში 

დინქ [-ურ-უხ]არს. ჭედვა 

დინქ  (ნ) იხ. კატარ 

დინჯ [-ურ-უხ] ზედს. მშვიდი, ჩუმი 

დინჯბაქსუნ მასდ. ყოფნა მშვიდისა, ჩუმისა 

დინჯბესუნ მასდ. დამშვიდება, გაჩუმება ვინმესი, 

რამესი 

დინჯლუღ არს. სიმშვიდე, სიჩუმე 

დირაკ (ვ) [-უხ]არს. 18-19 ლიტრის ღვინის ტარა 

დირბაშ [-ორ||-ოხ] ზედს. ცოცხალი, სწრაფი, 

საქმიანი 

დირბაშბაქსუნ მასდ. ყოფნა ცოცხალისა, სწრაფისა, 

საქმიანისა 

დირბაშლუღ არს. სიცოცხლე, სიჩქარე, საქმიანობა 

დირი [-უხ||-ორ-ოხ] მიმღ. ცოცხალი, ჯანმრთელი 

დირიბაქსუნ მასდ. ყოფნა ცოცხალისა, 

ჯანმრთელისა 

დირიგ [-უხ||-ჲ-ხო]არს. ბოსტანი, ბახჩა 

დირიგლუღ არს. ბოსტანის ნაკვეთი 

დირილუღ არს. მხნეობა, სიცქვიტე, სიმარდე 

დირისთ || დ რ ს ზედს. ცოცხალი, ჯანმრთელი, 

მთელი 

დირსთოოღონ || დ რ სტუღონ შორ. ნახვამდის! 

დიშლ ნქ იხ. ულუხნუტ 

დი პ (ვ)არს. ცისარტყელა 

დომბათმა (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] არს. შავი ჭირი 

დონგა (ნ) იხ. ბალანკოწ 

დონლუღ არს. ხელფასი; 

დორაქ არს. 48 ფუნტი 

დოსტ [-ურ-უხ]არს. მეგობარი, ამხანაგი 
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დოღაჯ [მრ. რ. არა აქვს] არს. აირანიდან 

მომზადებული კერძი წვნიანი ბრინჯითა და 

მწვანილით 

დოღრამაჯ არს. ბურახის შეჭამანდი 

დოხსან (ნ) იხ. ბიპყოვიწ 

დოხსანბიპ (ნ) იხ. ბიპყობიპეწწე 

დოხსანვუი (ნ) იხ. ბიპყოვუჲეწწე 

დოხსანვუღ (ნ) იხ. ბიპყოვუღეწწე 

დოხსანმუღ (ნ) იხ. ბიპყომუღეწწე 

დოხსანპა  (ნ) იხ. ბიპყოპაწწე 

დოხსანსა (ნ) იხ. ბიპყოსაწწე 

დოხსანუჴ  (ნ) იხ. ბიპყოუჴ ეწწე 

დოხსანხიბ (ნ) იხ. ბიპყოხიბეწწე 

დოხსანჴო (ნ) იხ. ბიპყოჴოწწე 

დოჴყაზ არს. ალაკაფის კარი 

დო მპალ (ვ) იხ. დო ფყალ 

დო მფალ მიმღ. მსუქანი, გაბერილი 

დო პალ (ვ)არს.(<მიმღ.) ორმაგი ჭიის პარკი 

დო ფ (ვ) იხ. ტო პ 

დო ფესუნ მასდ. ყოფნა მოკლულისა, 

დახვრეტილისა 

დო ფკალ || დო მპალ [-უხ||-ხო] არს. ჩინური  

ფარანი (ბოტ.) 

დო ფსტუნ მასდ. სროლა, მოკვლა 

დო ფსუნ მასდ. აფეთქება, დარტყმა 

დო ფსუნ (ვ) იხ. ტო ფსუნ 

დოყ ალაბესუნ მასდ. რქენა, რჩოლა 

დ გ ნ გ (ნ. დ გ ნ ჲ) არს. კოჟრი, კორძი, აბედა 

ფეხზე 

დ ვლ თლუ, დ ლ ზ არს. მეთუნუქე; 

დ ლ ზუნლეკერ თუნუკის ჭურჭელი 

დ ვრ ნ (ნიჯ.)არს. მექორწინეთათვის 

დასახმარებლად მოტანილი ფული 

დ ვ || დევ [-ურ-უხ]არს. დევი, ეშმაკი 

დ ზმ შბესუნ იხ. ფორთბესუნ 

დ ზუმ იხ. ფორთ 

დ ზ მლ  იხ. ფორთბალ(ო) 

დ რ [-უხ||-ხო]არს. ეპოქა, დრო, ერა 

დ რდი [-უხ||-ჲ-ხო]არს. ლექი, ნალექი 

დ რდ რკალ არს.(< მიმღ.) პატარა ჩანჩქერი 

დ შ არს. მკერდი (იხ. ა ბ || შ ა ყ) 

დ შ კ [-უხ||-ჲ-ხო]არს. ლეიბი 

დ შ მ  (ვ)არს. კაკლისა და თხილის საბერტყი 

გრძელი ჯოხი 

დ შლუღ [-უხ||-ჲ-ხო] || დ შლიკ არს. წინსაფარი 

დუზ, დ ზ ზმნს./ზედს. პირდაპირ, პირდაპირი, 

თანაბარი, ბოთე, დოყლაპია 

დუნია, დ ნჲ  მშვიდობა, სამყარო 

დუპ (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] არს. ცისარტყელა 

დურაჯალ არს. ურმის საყრდენი 

დურუტ [-უხ||-ხო]არს. მორი, ხის მასალა, კუჭი 

დურუტუნკოჯ არს. ხის სახლი 

დუფ არს. ცისარტყელა 

დუღსუნ მასდ. დარტყმა, ცემა 

დ გლ გ (ვ) [-უხ]არს. ბორა (ზოოლ.) 

დ გუნ არს. კოჟრი 

დ გუნლა ზედს. კოჟრიანი 

დ ზბესუნ მასდ. გათანაბრება 

დ ლქ რ [-უხ||-ხო]არს. ხურო, დურგალი 

დ მბ ლ [-უხ||-ხო]არს. მოკლე, ქონდრისკაცი 

დ რ ს (ვ) იხ. დირისტ  

დ ქ ნ [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მაღაზია 

დ ქ ნჩი არს. გამყიდველი 

დ ქ ნ [-უხ||-ხო], დ გ ნ არს. შეკვრა, კვანძი, 

ნასკვი 

დ ქ ნბესუნ მასდ. კვანძის შეკვრა 

დ მ ციციკ არს. ზიზილა (ბოტ.) 

დხი (ვ) ზედს. მწვანე 

დხტაკ [-უხ||-ხო]არს. ფიცარი, დაფა 
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დ ნდ ღ [-უხ||-ხო]არს. ნისკარტი 

დ ღამიღა არს. ფეხების გაჩაჩახვა 

დ ღამიღაბაქსუნ მასდ. გაფშეკა 

დ ღამიღადესუნ მასდ. ფეხების გაჩაჩხვა 

 

ე 

 

ე (ვ) ჰე (ნ) ნაცვ. რა? როგორი? რომელი? 

ეგ თ || ქ თ არს. დარიგება, სწავლა-დარიგება 

ევახ (ვ) ჰევარ (ნ) ნაცვ. როდის? რა დროს? 

ევახტა ნაცვ. როდის? 

ევახხტალწირიკ (ვ) ჰევახტალწირიკ (ნ) ნაცვ. 

სანამდე, როდემდე 

ეველიკ [-უხ||-ხო]არს. მჟაუნა 

ეზ არს. ხვნა, ხნული 

ეზ (ნ) იხ. იზ 

ეზბალო [-უხ||-ხო] მიმღ.(გასუბსტ.) მხვნელი, 

მიწათმოქმედი 

ეზბსუნ მასდ. ხვნა 

ეზესუნ მასდ. ყოფნა მოხნულია (მოხნულია) 

ეზეცი მიმღ. მოხნული 

ეთთივარ (ვ) ეხთიბარ არს. ნდობა 

ეთ რ ნაცვ. როგორ? 

ეთ რ, ეჯ რ  ნაცვ. როგორ? რანაირად? 

ეკა (ვ), ჰიკ  (ნ) ნაცვ. რა? 

ეკაბაქაინ (ვ) ჰიკ ბაქაჲინ (ნ) ნაცვ. რაც არ უნდა 

იყოს, ყველანაირი 

ეკალ (ვ), ჰიკალ (ნ) ნაცვ. არაფერი 

ეკალნუტ (ვ), ჰიკალნუტ (ნ) ზმნს. არაფრით 

ეკალუღ (ვ), ჰიკალუღ || კალუღ (ნ) ზმნს. რისთვის? 

რაში? 

ეკარა ზმნს. რამდენი? 

ეკატაი ნაცვ. რისი? 

ეკკა ზმნს. რაგინდარა? რაც კი 

ელ (მრ.რ. არა აქვს) არს. 1. მარილი; 2. მამლის 

ყივილი 

ელაბაქსუნ || ხელაბაქსუნ მასდ. ყოფნა (გახდომა) 

მაკედ (ცხოველებზე ითქმის) 

ელას [-უხ||-ხო]არს. ფიცი 

ელასლა ზედს. ნაფიცი 

ელასნუტ ზედს. დაუფიცარი 

ელასფესტესუნ მასდ. ფიცის დადებინება 

ელასფესუნ მასდ. ფიცის მიცემა 

ელახოჲ ზედს. მარილიანი 

ელახპი მიმღ. მარილიანი 

ელდუხსუნ მასდ. მარილის დაყრა 

ელემ [-უხ||-ხო]არს. 1. ზოოლ. ვირი; 2. საყრდენი 

ელენო ნენეფი ზმნ. მარილი დნება (ზედმიწ. ტირის) 

ელეყავ (ნ) იხ. ელლალეკერ 

ელლალეკერ (ვ) ელეყავ (ნ) [-ურ-უხ]არს. სამარილე 

ელმუღოლეჲსუნ მასდ. გაცოცხლება 

ელმუღოჲდირისტუღ არს. ჯანმრთელობა 

ელმუღოსუნბოშტუნ მასდ. სასოწარკვეთა 

ელმუხ [-უხ||-ხო; Pl. Tantum]არს. სული 

ელმუხეфსუნ მასდ. ჯანმრთელობის შენარჩუნება 

ელმუხთასტუნ მასდ. სიკვდილის პირას ყოფნა 

ელმუხლა (ნ) იხ. ელმუხლუ 

ელმუხლაბაქსუნ მასდ. ყოფნა ძლიერისა, 

ჯანმრთელისა 

ელმუხნუტ ზედს. სუსტი, გამხდარი 

ელნუტ ზედს. უმარილო 

ელხ თ (ნ) იხ. იხთილ თ 

ელხ თბესტესუნ (ნ) იხ. იხტილ თბესტესუნ 

ელხ თბსუნ (ნ) იხ. იხტილ თბესუნ 

ელხ თჩი იხ. იხთილ თჩი 

ემა (ვ) ჰემა (ნ) ნაცვ. რამდენი? 

ენე(ხ) ზმნს. კიდევ უფრო, კიდევ უფრო მეტი 

ენეфსა ზმნ. დაიჭირა 



36 
 

ენკიზა არს. სვია 

ეჲსუნ (ნ) იხ. ესუნ 

ერეყ არს. თხილი 

ერეყლა ზედს. თხილიანი, თხილით 

ერეყლუღ არს. თხილის ბაღი  

ერეყნა(ჲ) ზედს. თხილის, თხილიანი 

ერეყნახოდ [-ურ||-უხ]არს. თბილის ხე 

ერქექ არს. ცხვარი 

ესენ, ჯებაქი უსენ (ვ), ჯ ვ ქი უსენ (ნ) ზმნს. 

შარშან, გასულ, განვლილ წელიწადს  

ესენინ (ნ) იხ. ესენუნ 

ესენლუღ ზედს. შარშანდელი 

ესენუნ (ვ) ესენინ (ნ) ზედს. შარშანდელი 

ესუნ (ვ) ვჲსუნ (ნ) მასდ. მოსვლა, ჩამოსვლა 

ესჩუნ (ვ) იხ. ეჩსუნ 

ესჭუნ მასდ. მოტანა 

ეტა (ვ) ჰეტაჲ (ნ) ნაცვ. როგორი? რისგან? 

ეტაბახტინ (ვ) ჰეტაჲნაკ (ნ) ნაცვ. რატომ? რის 

გულისთვის? 

ეტე ნაცვ. რით? 

ეტენკ (ვ) ჰეტაჲნაკ (ნ) ნაცვ. რატომ? 

ეტუხო (ვ) იხ.ჰეტუხუნ 

ეფსენ ზმნს. წელს, ამ წელს 

ეფსენინ არს. მიმდინარე წელი 

ეფსენლუღ ზედს. ამ წლის, მიმდინარე წლის  

ექა ზმნს. როგორ? 

ექარა ზმნს. რამდენი? 

ეღალ-თაღალ [-უხ||-ოხ] მიმღ. მომსვლელი, 

სტუმარი 

ეღალნე, ეღალ-უსენ ზმნს. მომავალ წელს, გაისად 

ეღალო [-უხ||-ორ-ოხ] მიმღ.(გასუბსტ.) მომსვლელი 

ეღალუსენ არს. მომავალი წელი 

ეღარიბალო (ნ) იჭარიბელო მიმღ.(გასუბსტ.) 

მალარიული, მალარიით დაავადებული ადამიანი 

ეღარიბესუნ (ნ) იღარიბესუნ (ვ) მასდ. მალარია, 

ციებ-ცხელება; მალარიით ავად ყოფნა 

ეღარიბი (ნ) იღარიბი (ვ) მიმღ. მალარიით 

დაავადებული 

ეღარიხ (ნ) იღარიხ (ვ)არს. ცხელი, სიცხე 

ეღელ (ნ) იღელ (ვ) [-ხო||-უხ]არს. ცხვარი 

ეღელინ (ნ) იღელუნ (ვ) ზედს. ცხვრის, ცხვრიანი 

ეყ (ვ) ჲეყ (ნ) [-ურ-ოხ]არს. ხორცი 

ეყარა ნაცვ. რამდენი? 

ეყბარსუნ (ვ) მასდ. ცუდი შეგრძნება 

ეყლა (ვ) ჲეყლა (ნ) ზედს. ხორციანი 

ეყნუტ (ვ) ჲეყნუტ (ნ)ზედს. უხორცო 

ეშ  [-ურ-უხ] არს. ვაშლი 

ეშ ლუღ არს. ვაშლის ბაღი 

ეშ ნახოდ არს. ვაშლის ხე 

ეშ ტ შორ. ფუ! (ზიზღის გამომხატველი) 

ეჩიუყ (ვ) [-უხ]არს. მაღაზია 

ეჩსუნ, ეჩეს, ეჩესუნ, ეშჭუნ მასდ. მოტანა, მოყვანა 

ეწ, ეწესუნ არს., მასდ. გაშრობა (წყლის, წყაროსი) 

ეწევკესტესუნ მასდ. გაშრობა ვინმესი, რამესი 

ეწევკსუნ მასდ. გაშრობა 

ეწეცი მიმღ. გამშრალი 

ეჭ [-ურ-უხ]არს. კალო 

ეხ (ვ) ეჲეხ (ნ)არს.  მეხსიერება 

ეხ [-ურ-უხ]არს.  მკა, სამკალი 

ეხბალ [-უხ||-ხო] მიმღ. მთიბავი, მცელავი 

ეხბესტესუნ მასდ. მკა, თიბვა  

ეხბესუნ მასდ. მკა, თიბვა 

ეხეфსუნ (ვ) ეჲეხეфსუნ (ნ) მასდ. ხსოვნა 

ეხთიბ რ (ნ) იხ. ეთთივარ 

ეხლ თ (ნ) იხ. იხთილ თ 

ეხლ თბესტესუნ (ნ) იხ. იხთილ თბესტესუნ 

ეხლ თბესუნ (ნ) იხ. იხთილ თბესუნ 

ეხლ თჩი (ნ) იხ. იხთილ თჩი 
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ეხლემფახლა არს. მსხვილი (ზედმიწ. ვირი) ლობიო; 

პურიტაფახლა || გ რჯინფახლა ლობიოს სუფი; 

ფახლინშილახუპ თხელი ფაფა ლობიოსაგან; 

ფახლინოფტაჲ სუფი ნედლი ლობიოსაგან; 

ჭ ჲნაფახლა ნედლი ლობიო მოხხრაკული 

კარაქში; ფახლინტოლმა ლობიოს ტოლმა; 

იახნიფახლა მოხარშული ლობიო 

ეხნახაშ არს. ივნისი, თიბათვე 

ეხნახუპ არს. ხორციანი ფაფა 

ეხტილ თ (ნ) იხ. იხტილ თ 

ეხტილ თბესტესუნ (ნ) იხ. იხტილ თბესტესუნ 

ეხტილ თბესუნ (ნ) იხ. იხთილ თბესუნ 

ეხტილ თჩი (ნ) იხ. იხტილ თჩი 

ეჯიზ (ვ) იხ. ჯიზ 

ეჯურა (ვ) ჰეჯურა (ნ) ნაცვ. რომელი? როგორ? 

როგორი? 

ეჰე-ეჰე შორ. ეჰე-ეჰე! 

ეфან (ვ) იხ. ვა ნ 

ეфესტესუნ მასდ. შენარჩუნების დაძალება 

ე ბ ზედს. შეკერილი 

ე ბბაქი მიმღ. შეკერილი 

ე ბესტუნ მასდ. შეკერინება 

ე ბსუნ მასდ. ყოფნა შეკერილისა (შეკერილია) 

ე ბსუნ მასდ. კერვა 

ე ბუნ აბს. საკერავი 

ე ველ (ი ველ გა) არს. წმინდა სალოცავი ადგილი 

ე ველ, ი ველ არს. წმინდა, წმინდა ხატი 

ე ნებესა, ე ნებსა ზმნ. კერავს 

ე ქ [-ურ-უხ]არს. ცხენი 

ე ქებულ მჟავე, მსხვილი, მოგრძო კომში 

ე ქენ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. ცხენოსანი, მხედარი 

ე ქლა ზედს. ცხენოსანი, მხედარი 

ე ქნუტ ზედს. უცხენო 

 

ვ 

 

ვა (ნ) იხ. ვახ 

ვაგონ [-უხ||-ხო]არს. ვაგონი 

ვაინაკ (ნ) ვენკ (ვ) ნაცვ. შენი გულისთვის 

ვალგადლესუნ (ნ) მასდ. ნჯღრევა 

ვალლა (ვ) არს. ღმერთის დაფიცება 

ვანნა [-უხ||-ოხ]არს. ვანა 

ვაჲ შორ., არს. 1. ვაი! 2. ტირილი, ბღავილი 

ვაჲეხ არს. გლოვა 

ვაჲეხარწესუნ (ნ) მასდ. 1. გლოვა, ძაძა; 2. ვიღაცის 

სიკვდილის მიღწევა 

ვაჲინკომ არს. სამხედრო კომისარი 

ვარ [-ორ||-ოხ] არს. 1. ერთი ადამიანის მიერ 

მომკული მინდორი; 2. ცოფიანი ძაღლი 

ვარბაქი(ო) მიმღ. 1. ცოფიანი; 2. გათავხედებული, 

გაცოფებული 

ვარბაქსუნ მასდ. გაცოფება, გათავხედება; ყოფნა 

ცოფიანისა 

ვარბესტესუნ მასდ. გაცოფება, გათავხედება 

ვინმესი 

ვარბესუნ მასდ. გაცოფება, გათავხედება ვინმესი 

ვარდ [-უხ||-ურ-უხ] არს. ვარდი 

ვარდლუღ არს. ვარდების ბაღი 

ვარდნახოდ არს. ვარდის ბუჩქი 

ვართივ რ არს. პერისცვალება, მარიამობა 

ვარრუღ არს. ცოფი; სითავხედე, სიცოფე 

ვარხ ა არს. ცოფიანი ძაღლი 

ვაღამბაქი არს.(<მიმღ.) ხორბლის გვიანი აღება 

ვაშ შორ. ვაიმე, ღმერთო! 

ვაჩა (ვ)1 იხ. ვეჩ  

ვაჩა (ვ)2 არს. ყლორტი, ნაყარი 

ვაჩათასტუნ (ვ)1 იხ. ვეჩ თასტუნ 

ვაჩათასტუნ (ვ)2 მასდ. აღმოცენება, გაზრდა 

ვახ ნაცვ. შენ 

ვახთსუზ  იხ. ვახტნუტ 
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ვახს ზ (ნ)არს. დაისი, მზის ჩასვლა 

ვახტ არს. 1. ბედნიერება; 2. დრო, ვადა 

ვახტნუტ არს. 1. ძალიან დაკავებული, 

გადატვირთული ადამიანი; 2. უბედური 

ადამიანი 

ვახტუნეხბი არს.(<მიმღ.) (მარცვლეულის) ხორბლის 

დროული აღება 

ვა  (ვ) იხ. ვე  

ვა ბაქსუნ (ვ) ვე ბაქსუნ (ნ) მასდ. დაჯერება, რწმენა, 

ნდობა 

ვა დესუნ (ვ) ვე სტუნ (ნ) მასდ. დარწმუნება 

ვა ლუღ (ვ) ვე ლუღ (ნ)არს. ნდობა, რწმენა 

ვა ნ (ნ) ეфან (ვ) ნაცვ. თქვენ 

ვა ჲნაკ (ნ) ვე ნკ (ვ) ნაცვ. თქვენი გულისთვის 

ვ დ  არს. დრო, ვადა 

ვ დ -ვ დ  ზმნს. დროდადრო, ზოგჯერ 

ვ დ ნუტ ზედს. უდროო 

ვ დ სუზ იხ. ვ დ ნუტ 

ვ ზ არს. ქადაგება, დარიგება 

ვ ზბესუნ მასდ. ქადაგება, დარიგება 

ვ ზთადალო მიმღ.(გასუბსტ.) მოძღვარი, 

დამრიგებელი 

ვ ზთადესტუნ მასდ. დარიგება, სწავლა ვინმესი 

ვ ზთასტუნ მასდ. ქადაგება, დარიგება 

ვ იბესუნ მასდ. ოხვრა 

ვ ლ დ ზედს. მცოდნე, დაჩვეული 

ვ ლ დბაქსუნ მასდ. ყოფნა მცოდნესა, საქმეში 

ჩახედულისა 

ვ ლ დბესუნ მასდ. საქმეში ჩახედვა 

ვ ლ დდუღ არს. გაცნობა, საქმის 

ცოდნა,შეჩვეულობა 

ვ ლ მბ რ არს. შვრია 

ვ ლ ჩინფუშა არს. ტკბილი კომში, ზამთრის 

ვ რ ვ რდ არს. ირგვლივ ყურება 

ვ რ ვ რდბესტესუნ მასდ. არემარეს შემოწმება 

ვ რ ვ რდბესუნ მასდ. ირგვლივ ყურება 

ვ რდიშ არს. ჩვეულება 

ვ რდიშბესტესუნ მასდ. შეჩვევინება 

ვ რდიშბესუნ მასდ. შეჩვევა 

ვ რდიშლუ არს. ჩვეულებრივი 

ვ რთივ რუნარ არს. მსხლის ადრეული ჯიში 

ვ რთივ რუნერეყ არს. ადრეული თხილი 

ვ რთივერ [მრ. რ. არა აქვს] არს. საეკლესიო 

დღესასწაულi 

ვ რთიკ რიციციკ არს. მინდვრის ყვავილებიდან 

გაკეთებული ჯვარი 

ვ რქ რ ზედს. ჯანმრთელი 

ვ სიჲ არს. აღთქმა, ანდერძი 

ვ სიჲ ბესუნ მასდ. ანდერძის დატოვება 

ვ ქილ [-უხ||-ხო]არს. ადვოკატი, მეურვე 

ვ ქილბაქსუნ მასდ. ყოფნა ადვოკატისა, მეურვისა 

ვ ქილლუღ არს. ადვოკატურა, მეურვეობა 

ვ ქილლუღბესუნ მასდ. ადვოკატობა, მეურვეობა 

ვედრ  (ნ) ვედრი (ვ) [-ოხ||-უხ] არს. სათლი 

ვედრი იხ. ვედრ  

ველ [-ურ-უხ]არს. მამალი თხა, სინონ. ქუჩი 

ველლაჲ ზედს. თხის, თხიანი  

ველჩიკ არს. თიკანი 

ვენკ (ვ) იხ. ვაჲნაკ 

ვერსთ [-ურ-უხ]არს. კილომეტრი 

ვეჩ  (ნ) ვეჩა (ვ)არს. ფუტკრის ნაყარი 

ვეჩ თასტუნ (ნ) ვაჩათასტუნ (ვ) მასდ. რევა 

ვე  (ნ) ვა  (ვ) [-ურ-უხ] ზედს., არს. 1. მორწმუნე; 2. 

რწმენა, ნდობა, რელიგია 

ვე ბაქსუნ (ნ) იხ. ვა ბაქსუნ 

ვე დესტუნ (ნ) იხ. ვა დესტუნ 

ვე ნკ (ვ) იხ. ვა ჲნაკ 

ვე სტუნ (ნ) იხ. ვა დესუნ 

ვი ნაცვ. შენი 
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ვიჟ (ნ) იხ. ვიშ 

ვიშ (ვ), ვიჟ (ნ)არს. კანაფი 

ვიჩეღარ არს. ძმისწული (ბიჭი) 

ვიჩეჩუბუხ არს. ძმის cოლი 

ვიჩეხინარ არს. ძმისწული (გოგო) 

ვიჩი [-მ-უხ]არს. ძმა 

ვიჩიბაქსუნ მასდ. დაძმობილობა 

ვიჩიბესუნ მასდ. დაძმობილება 

ვიჩიკენა ზმნს. ძმურად 

ვიჩილუღ არს. 1. ძმობა. ძმობის გაწევა; 2. ძუძუმტე 

ვიწ რიცხვ. ათი 

ვიწალინ არს. ათი (კაცი) 

ვიწბაჩ რიცხვ. ათასი 

ვიწ-ვიw რიცხვ. ათ-ათი 

ვიწლუღ რიცხვ. ათეული 

ვუღ  || ვუღ რიცხვ. შვიდი 

ვუღ ალინ რიცხვ. შვიდეული 

ვუღ ბაჩ რიცხვ. შვიდasი 

ვუღ ეწწე || ვუღ ეწსე რიცხვ. ჩვიდმეტი 

ვუღ -ვუღ  რიცხვ. შვიდჯერ 

ვუღ ი ნჴ ი რიცხვ. შვიდნახევარი 

ვუღ ლუღ რიცხვ. შვიდიანი 

ვუღ უნჯი რიცხვ. მეშვიდე 

ვუღ ჰაზარ რიცხვ. შვიდი  ათასი 

ვუიალი არს. ცხრა (კაცი)  

ვუჲბაჩ რიცხვ. ცხრაასი 

ვუჲ რიცხვ. ცხრა 

ვუჲეწწე || ვუჲეწსე რიცხვ. ცხრამეტი 

ვუჲეწწეჰაზარ რიცხვ. ცხრამეტი ათასი 

ვუჲინჴ ი რიცხვ. ცხრანახევარი 

ვუჲლუღ რიცხვ. ცხრიანი 

ვუჲუნჯი რიცხვ. მეცხრე 

ვუჲჰაზარ რიცხვ. ცხრა ათასი 

ვ რ სტუნ მასდ. გადაგდება, სროლა, ტყორცნა 

 

ზ 

 

ზა ნაცვ. მე (მიც.); ზა ზაბა (ზა-აბა) მე ვიცი 

ზაგნუხ არს. ზანზალაკი 

ზაგს არს. მმაჩის ბიურო 

ზავოტ [-უხ||-ხო]არს. ქარხანა 

ზალ [-ურ-უხ]არს. დარბაზი 

ზალუმ ზედს. მკაცრი, არაადამიანური, მწვალებელი 

ზამაროჲ (ნ) იხ. ზამარუ 

ზამარუ || ზამაროჲ არს. კრუნჩხვა, დაბუჯება, 

გაშეშება 

ზამარუბაქსუნ მასდ. დაბუJება, გაშეშება 

ზამბაღ არს. ზამბახი 

ზანგუ არს. ბურთის თამაში 

ზანუტ ზედს. უჩემო 

ზაჲ ზედს. გაფუჭებული 

ზაჲბაქსუნ მასდ. გაფუჭეba 

ზაჲბესუნ მასდ. გაფუჭება, დაღუპვა 

ზაჲნაკ || ზენკ ნაცვ. ჩემთვის, ჩემი გულისთვის 

ზაპესუნ მასდ. გაფრთხიელბა, თავის დახსნა 

გადარჩენა 

ზაპსუნ მასდ. მოწევა 

ზარაზართარ იხ. ზ რ ზ რთ რ არს. ბზობა 

ზარალთადალ არს.(<მიმღ.) მავნებელები 

ზარალთადეცი მიმღ. დაზიანებული 

ზარaфატ [-ხო] ზედს. ლაზღანდარა, ხუმარა 

ზარაфათნუტ ზედს. უხუმრო 

ზარაфათსუზ იხ. ზარაфათნუტ 

ზარაфათჩი (ნ) [-ჲ-ოხ] ზედს. ლაზღანდარა, ხუმარა 

ზარაфატბესუნ მასდ. ლაზღანდარობა, ხუმრობა 

ზეთ არს. ზეთი 

ზიდ არს. იფანი 

ზიდო არს. რკინა 
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ზიდოდაპკალ (დ მრჩი) მიმღ. მჭედელი 

ზიდონანკოდა არს. რკინის ბარი 

ზიზამ არს. ღვიძლი 

ზინზილიკ [-ურ||-ხო]არს. ლოლო 

ზინჯილ [უხ||-ხო]არს. რკინის ჯაჭვი 

ზირა [უხ]არს. კლიავი 

ზირინზ [-ურ-ხო]არს. კოწახური 

ზიქილ [-ურ||-ოხ] არს. მეჭეჭი 

ზოზო [მრ. რ. არა აქვს] არს. ღმუილი 

ზოზოდესუნ მასდ. აღმუილება 

ზოზფსუნ მასდ. ღმუილი 

ზოლ არს., ზმნს. 1. ზოლი, ტყავის ნაჭერი; 2. 

პირდაპირ 

ზოლ-ზოლ ზედს. ზოლებიანი 

ზოლლაჲშსუნ (ვ) მასდ. ძლიერი ცემა 

ზოლლაღ (ნ) [-ხო]არს. ზოლი 

ზომ ზედს. ნასწავლი 

ზომბაქსუნ მასდ. სწავლა, ათვისება 

ზომბესუნ მასდ. სწავლა  

ზორ [-ურ-უხ]არს. ძალა, ძალადობა 

ზორაფა [-უხ||-ოხ]არს. ღერო  

ზორბა [-ურ||-ორ-ოხ] ზედს. ძლიერი, მძლავრი, 

დიდი 

ზორბალუღ || ზორინლუღ არს. 1. ძალადობა; 2. 

სიჯანსაღე, ძლიერება 

ზორლუ ზედს. მაგარი, ძლიერი 

ზოფა (ნ) [-ოხ]არს. ერთი მეტრი სიგრძის ჯოხი 

ზოფალჲშსუნ მასდ. ჯოხით ცემა 

ზოღ (ნ) იხ. ზოყ 

ზოყ || ზოღ [-ურ-უხ]არს. ყლორტი, ღივი, ღოღი 

ზოყალ (ვ) მიმღ. გამოანგარიშებული, გამოთვლილი 

ზოყალ [უხ-ხო]არს. შინდი 

ზოყალბესუნ (ვ) მასდ. ანგარიში, გამოთვლა 

ზოყალესუნ მასდ. გამოანგარიშება, გამოთვლა 

ზოყალუნმ თ არს. მოხარშული შვინდი 

ზრ ნგზრ ნგისდუნ მასდ. რეკვა 

ზუ ნაცვ. მე 

ზუბუნ [-უხ|-ხო]არს. სათბუნებელი, ჯუბა 

ზურნა არს. ზურნა 

ზურნაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მუსიკოსი, რომელიც 

ზურნაზე უკრავს 

ზურულ (ვ)არს. პანტა 

ზ ღ ზედს. დახეული 

ზ ღზ ღ [-უხ||-ხო]არს., ზედს. 1. კაჭკაჭი; 2. 

სულდახეული 

ზ ღჟ ომო იხ. ქალოჟ ომო 

 

თ 

 

თა თანდ. -მდე 

თადესუნ მასდ. მიცემა 

თავად არს. თავადი 

თავარ [-უხ||-ხო] არს. 1. ნაჯახი, ცული; 2. 

მუსულმანი (ვ) 

თავაყა არს. თხოვნა, შუამავლობა 

თავაყაბესტესუნ მასდ. თხოვნის დაძალება, 

შუამავლობა 

თავაყაბესუნ მასდ. თხოვნა, შუამავლობა 

თაზა || თ ზ  ზმნს., ზედს. ხელახლა, ახალი 

თაზაპესუნ მასდ. გაზმორება 

თათარლუღ არს. ადგილი, სადაც ცხოვრობდნენ 

აზერბაიჯანელები 

თაისუნ მასდ. წასვლა 

თალაშ  [-უხ||-ხო] არს. ნაფოტი 

თამ არს. გემო 

თამადა [-უხ||-ხო]არს. თამადა 

თამბესუნ მასდ. შესრულება 

თამფანუნარ არს. მსხლის რბილი, უგემური ჯიში,  

თან [-უხ||-ხო]არს. პიროვნება, ადამიანი, ვინმე 
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თანაკ (ნ)არს. მელანი 

თანგაჰ არს. სიმდიდრე, ქონება 

თაჲ (ნ) იხ. თა გ 

თაჲ (ნ) იხ. თა გ 

თაჲфა [-უხ||-ხო]არს. გვარი, ტომი 

თაჲა არს. თივის ზვინი 

თაჲეს, თაჲესბაქსუნ მასდ. სიარულის ცოდნა 

თაჲთაყ ზედს. კოჭლი 

თაჲინოყ არს. თივის ფუძე 

თაჲნბეს, თაჲნბესუნ მასდ. დადგენა  

თაჲსუნ მასდ. სიარული, მანქანით წასვლა 

თაჲსუნ-თაჲსუნ ზმნს. გზადაგზა 

თარ არს. უბედურება 

თარ ზმნს. ამგვარად, მაშასადამე 

თარა თარ არს. 1. თრიალი; 2. გასეირნება 

თარადესუნ მასდ. 1. თრიალი; 2. გასეინება 

თარაკა, თარაქ-თარაქა აბს. სეირნობისას 

თარალ [-უხ||-ხო] ზედს. ზარმაცი  

თარანქუ || თ რ ნგ  არს. ფიჩხი 

თარაფ (ვ) [-უხ]არს. ხონჩა 

თარაფესუნ მასდ. 1. ტრიალი; 2. სეირნობა 

თარაყ შორ. ასე! 

თარნა არს. გამოცხობა 

თარნა (ვ) იხ. თარუნ 

თარუნ [-უხ||-ხო]არს. თონე 

თარფა (ვ) [-უხ]არს. კვირტი 

თარჩ არს. 6 ფუნტი 

თარხამოჲ (ნ), თ რ ნგო არს. ქორწილის 

დამთავრების მაუწყებელი მელოდია 

თარხუნ არს. ტარხუნა 

თარ ხ (ნ)არს. ისტორია, თარიღი 

თასდუნ მასდ. მიცემა 

თაფ არს. დაჭყლეტილი ხილი 

თაფან (ნ) [ხო]არს. მუცელი, კუჭი 

თაფანინყაჩ არს. მუცლის ავადყოფოფა; ქალა თაფან 

ღიპიანი; თაფანოთარიშსუნ ყველგან ჭამა; 

თაფანბუჲ ფეხმძიმე 

თაფანინხოლუღ არს. ღორმუცელობა 

თაფანინხორ (ნ) [-ურ-უხ] ზედს. ღორმუცელა 

თაფთუფესუნ (ვ) მასდ. ჩხუბი 

თაღ [-უხ||-უხ]არს. ბუჩქი 

თაღალლაღ [-უხ||-ხო]არს. ხის ყაისნაღი სართავი 

ჯარასათვის 

თაღარ (ვ) იხ. ქურუ არს. წონის ერთეული 

(ხორბლის ან შვრიის), რომელიც უდრის 20 ფუთს 

თაშსუნ მასდ. 1. წაღება, ზიდვა; 2. მოგება 

თაშტუნ || თაშ უნ მასდ. მიტანა, წაღება, წაყვანა 

ხელ თაშტუნ ტვირთის ზიდვა; ჲაყა თაშტუნ 

მშიდად ცხოვრება; პიჲენ თაშტუნ სისხლის 

დკარგვა; ბულა ტაშტუნ მობეზრება, მოწყენა; 

აჩიფი ტაშტუნ მოგება თამაშის დროს 

თაშ უნ (ვ) იხ. თაშტუნ  

თაც || ტაზ [-უხ||-ხო] არს. ტაშტი 

თახთაბითი იხ. ბარუნნეწ 

თაჯიკ (ნ) [-ხო] არს. 1. მუსულმანი; 2. 

აზერბაიჯანელი 

თაфოდ არს. განსხვავება, სხვაობა 

თ გ || თაჲ არს. სქელი ტოტი; თანატოლი 

თ გ რ არს. სეტყვა 

თ მიზ ზედს. სუფთა 

თ მიზ-თარ ღ ზედს. სუფთა 

თ მიზლუღ არს. სისუფთავე 

თ ნქ  არს. ფული 

თ რ ვ ზ არს. ბოსტნეული 

თ რ ნგონუნკირო არს. ფიჩხის საჭრელი 

თ რ შ არს. ხარჯვა, გაფლანგვა 

თ რ შბესტესუნ მასდ. ხარჯვის დაძალება, ფლანგვა 

თ რ შბესუნ მასდ. ხარჯვა, ფლანგვა 

თ რ ჯ  ლერწამისებური მცენარე 
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თ რბეს || თ რბესუნ მასდ. გადაჩვევა  

თ რც || თ რს ზედს. ჯიუტი 

თ რს (ნ) იხ. თ რც 

თ ქალთ  არს. საოფლე 

თ ქ  [-უხ||-ხო]არს. ჯიხვი 

თ ქ-თ ქ ზედს. იშვიათი 

თ ქი შორ., კავშ. დაე! ოღონდაც 

თე ნაწ. არა 

თე ზმნს. თითქოს 

თე ყუნ (ვ)არს. საჩუქარი 

თეთ შორ. შორს წადი! 

თეთუ ნაწ. არ 

თელეფა (ნ) [-უხ]არს. სოკო 

თელეფუნ არს. თეთრი სოკო 

თემ არს. ეპარქია 

თენ ნაწ. არ 

თვანშან (ნ)არს. შეფასება, ნიშანი 

თვი! შორ. წადი! 

თიჲა არს. ბარის მჭრელი პირი 

თირ [-ურ-უხ] არს. მორი; გოჭი; მწკრივი, რიგი 

თირთირფესუნ მასდ. ფართხალი, ჭყუმპალაობა 

თიქ ზედს. შვეული, ვერტიკალური 

თიქალა არს. ციცაბო აღმართი, ციცაბო 

თიქ  არს. წილი, ნაწილი 

თიქ -თიქ  ზმნს. ნაწილ-ნაწილ 

თიქ -თიქ ბესუნ მასდ. გაჭრა, გახევა 

თიქ-თიქ ზმნს. შვეულად, ვერტიკალურად 

თიქოყა არს. ციცაბო დაღმართი 

თობაში არს. ქორწილის ხელმძღვანელი და 

მმართველი 

თოგ|| თოჲ არს. 1. ფასი 2. ღირსება 

თოგდესუნ მასდ. გაყიდვა 

თოგიხ|| თოგიხო ზედს. ძვირი; თოგიხ-ნე ძვირია; 

თოგიხ-ლუ ძვირფასი 

თოზ [ურ-უხ]არს. მტვერი, ყვავილის მტვერი 

თოი (ნ) იხ. თოგ 

თოჲეხ (ნ) იხ. თოგიხ 

თორ ზედს. ჭუჭყიანი 

თორ [-ურ-უხ] არს. ბადე 

თორესუნ მასდ. გაჭუჭყიანება, ამოსვრა 

თორთორ ზედს. ჭუჭყიანი 

თორმორბაქსუნ (ვ) მასდ. გათხუპნა, გასვრა 

თოროკალ(ნ) [-ხო]არს. ქალამანი  

თორფესუნ მასდ. 1. ჩაწება 2. გათხუპნა, გასვრა 

თოს [-ურ-უხ]არს. ტაბურეტი 

თოფ (ნ) იხ. ნიქო 

თოფ [-ურ-უხ]არს. 1. ზარბაზანი; 2. ბორბალი 

თოფა არს. გროვა, გუნდა 

თოფა-თოფა ზმნს. გუნდებად, გროვებად 

თოფბესუნ იხ. ყალაბესუნ 

თოშ (ვ) შორ. თოშე! (ასე აჩერებენ ვირს)  

თოშ ამფესუნ (ვ) მასდ. დაგვა 

თოშთან ზმნს. გარეთ 

თოშო არს. ანკარა (გველი) 

თოშ ოლ (ნ) [-ხო] ზედს. სუსტი, უმწეო 

თოხმაღ არს. ფილთაქვა 

თოხყა [-უხ||-ხო]არს. ქამარი 

თოყ ული იხ. თოჴ ლი 

თოჴ ან (ვ) [-უხ]არს. ლეღვი 

თოჴ ანუნხოდ [-ურ-უხ]არს. ლეღვის ხე 

თოჴ ლი არს. ჩიჩახვი 

თო ф არს. ბებერა 

თო ф-თო фესუნ მასდ. ბებერებით დაფარვა 

თო ф-თო фტი მიმღ. ბებერიანი 

თო фტესუნ მასდ. გაბერვა, გასივება 

თო фტი მიმღ. ბებერიანი 

თ კჯი არს. დაბეგვრა 

თუატ შორ. დაიჭირე! 
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თუზლუღ არს. სამი პური, ერბო კვერცხი და სამი 

სანთელი (მაყრის პურ-მარილი) 

თუთ [-ურ-უხ]არს. თუთა 

თუთმა არს. შეტევა 

თუთმალა ზედს. ბნედიანი 

თუთმახოდ [-ურ-უხ]არს. თუთის ხე 

თულ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ბარტყი, ღლაპი 

თულა არს. მონადირე ძაღლი 

თუმ [-ურ-უხ]არს. 1. ფესვი, წარმომავლობა, გვარი, 

ფუძე; თუმდუღსუნ დაფუძნება; 2. ფსკერი 

თუმელ ზმნს. ფსკერზე, ფსკერისკენ 

თუმენეხბესუნ მასდ. მომკაფესთან ახლოს ყოფნა 

თუნგი არს. სპილენძის დოქი წყლისთვის 

თუნთუნ არს. სურდო 

თურ არს. ფეხი; თურინთასუნ ფეხით სიარული; 

თურხორფესუნ თრევა (ფეხის თრევა); 

თურელჩურფსუნ ფეხზე დგომა; თურლახსუნ  

ფეხის დადგმა; თურინლოხოლ ფეხზე; 

თურელჰასტუნ ადგომა; თურლამანდესუნ  

წაბორძიკება; თურზაფსუნ კოჭლობა; 

თურინოყახუნ ქაშ ფესუნ შარიანობა; თურინ 

ლოხოლთაცი ჴაჲბაქსუნ ჩქარა წასვლა და 

გაბრუნება; თურინოყა ფალაზსაქსუნ ფიანდაზის 

ფეხქვეშ დაფენა 

თურანყაჭინ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. ფეხშიშველი 

თურაჯ [-უხ||-ხო]არს. 1. ფრინველი, რომელიც 

ველზე ბინადრობს; 2. ნესვის ერთ-ერთი ჯიში 

თურაჯინჲემიშ არს. გოგრას სახეობა 

თურთოშ (ვ) [-უხ]არს. კახპა 

თურ-თურა ზმნს. ფეხდაფეხ 

თურინ ზედს., ზმნს. 1. ფეხის; 2. ფეხით; თურინ-

უპერ (ნიჯ. თოროვალ) ფეხის ჭურჭელი, 

ფეხსაცმელი 

თურინდიქ [-ურ-უხ]არს. მისვლა-მოსვლა სახლში 

თურინო ზედს.(გასუბსტ.) ფეხით მოსიარულე 

თურსუბუქ || თურსუჰუკ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. 

კეთილმოსურნე 

თურსუზ იხ. თურნუტ 

თურსუჰუკ (ნ) იხ. ტურსუბუქ 

თურუნყავ [-ურ-უხ]არს. ფეხსაცმელი 

თურჴაჲ ზედს. ფეხშიშველი 

თუშ (ნ)არს. ლოყა 

თუში-თუში შორ. თუში-თუში! 

თუშიკ არს. ქოჩორი 

თუშყურ არს. უყურო დოქი 8 ლ. მოცულობით 

თუჯ არს. თუჯი 

თუჯნა ზედს. თუჯის („თუჯიანი“) 

თ ლქი არს. მელია; გადატ. უნთ ლქინ ჴომუშ 

თურრეშენ მელიის უკანა ფეხი ხარ 

თ ნ [-ურ-უხ]არს. წყალსადენი (კრამიტით 

გაკეთებული) 

თ ნდ ზედს. 1. მაგარი, ბასრი, ცხარე; თ ნდჩაჲ 

მაგარი ჩაი; თუნდოყოჲ ცხარე ძმარი; 2. მკაცრი 

თ ჲო შორ. თუო! (ასე ეძახიან კამეჩებს) 

თ შ (ატრ.), თ შო (გასუბსტ.) ზედს. პირდაპირი 

თ რ ღ არს. დიზენტერია, კუჭის აშლილობა 

თ რ ღბაфტესუნ მასდ. დიზენტერიით ავად 

გახდომა, კუჭის აშლა 

თ შ  არს. სისინი 

თ შ ფსუნ მასდ. სისინი, შიშხინი 

თ შ ყალო მიმღ. შუშხუნა 

 

ი 

 

ი (ნ), ი  (ვ) არს. მოსმენა 

იანვარინმი არს. იანვრის ყინვა 

იასოღ არს. წესრიგის მმართველი ქორწილში 

იბაბაქსუნ მასდ. მოსმენა 

იბაქსუნ || ი ბაქსუნ მასდ. მოსმენა 

იდბარ [-უხ] ზედს. ულამაზო, უშნო, საზიზღარი 
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იდსუნ იხ. ისტუნ 

იზ (ნ) ნაცვ. თავისი, ჩემი 

იზაკ (ვ) [-უხ]არს. ჭიანჭველა 

იზბაში არს. სოფლის მამასახლისი 

იზჟ  (ვ) იხ. იჟ  

ილ [-ურ-უხ] არს.სარეველა 

ილანბაქლუღ (ნ) იხ. დიზიკჩალი 

ილბესუნ მასდ. მარგვლა 

ილიმ-ილიმ ზმნს. უკვალოდ, მთლიანად 

იმაჯი არს. შაბათობა, კოლექტიური მუშაობა 

(ქვრივების დასახმარებლად) 

იმოღოკოჭ ზედს. ყურის („ყურიანი“) 

იმუხ (ნიჯ. უ მუ ხ) არს. ყური 

იმუხლახსუნ მასდ. მოსმენა  

იმუხნუტ ზედს. უყურო 

იმუხქალა ზედს. დიდყურა 

ინ [-ურ-უხ]არს. რწყილი 

ინაბ [-უხ||-ხო]არს. 1. ძალიან ტკბილი წითელი 

კენკრა; 2. ავადმყოფობა 

ინეოყო არს. ძმარი 

ინგან რიცხვ. არც ისე ბევრი 

ინი (ვ) ზედს. ახალი 

ინსან [-უხ||-ხო]არს. ადამიანი 

ინსანკენა იხ. ადამარკენა 

ინსანლუღ იხ. ადამარრუღ 

ინსაф არს. სინდისი, ნამუსი 

ინსაфუნ ზედს. სინდისის, სინდისიანი; ნამუსის, 

ნამუსიანი 

ინსაфლუ (ატრ.), ინსაфლუო (გასუბსტ.) ზედს. 

სამართლიანი, ნამუსიანი, ადამიანური 

ინსაфნუტ ზედს. უსინდისო, უსამართლო 

ინსაфნუტლუღ არს. უსინდისობა, უსამართლობა 

ინსაфსუზ იხ. ინსაфნუტ 

ინსაфსუზლუღ იხ. ინსაфნუტლუღ 

ინქირბალ არს. წიწმატელა (ბოტ.) 

იჟ  (ვ) იჟ  || ჟ  (ნ) არს. თოვლი 

იჟ ენ (ვ) იჟ ენა || ჟ ენა (ნ)არს. ზამთარი 

იჟ ენ (ნ) ზედს. თოვლის, თოვლიანი 

იჟ ენინ (ვ) იჟ ენინ || ჟ ენინ (ნ) ზედს. ზამთრის 

ირადბაქსუნ მასდ. მოშორება 

ირაზიბაქსუნ მასდ. შეთანხმება 

ირამ არს. შედედება, აჭრა 

ირამესუნ მასდ. 1. აჭრა (რძეზე); 2. შედედება 

(სისხლზე) 

ირამეცი მიმღ. 1. აჭრილი (რძე); 2. შედედებული 

(სისხლი) 

ირამფესუნ მასდ. 1. რძის აჭრა; 2. სისხლის 

შედედება 

ირარიბესუნ (ვ) იხ. ერარიბსუნ 

ირ ნქ იხ. გონ 

ირ ნქდუღსუნ იხ. გონბესუნ 

ირ შპ ნ დღიური შეშა 

ირ ჰ თ არს. გლეხი ირ [ჰ] თ-ნე ირ [ჰ] თ-თე 

[ირ ჰ თ-ე (ნ)] გლეხია 

ირ ჰ თ ზედს. მშვიდი, მოხერხებული 

ირ ჰ თტუღ არს. სიმშვიდე, სიჩუმე, მყუდროება, 

მოხერხებულობა 

ირ ჰ ნ არს. ბაზილიკი 

ირებაქსუნ (ვ) იხ. ორობაქსუნ 

ირიზ (ნ) იხ. ყაჯილ არს. კვალი, ნაკვალევი 

ირისტუნ მასდ. ზიზღის გამოწვევა 

ირიტ არს. ზიზღი 

ირიტფსუნ მასდ. ზიზღი 

ისა ზმნს. ეხლავე, ამ წუთას 

ისაბესუნ მასდ. მოახლოება 

ისტამ არს. ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც 

ლავაშს აცილებენ თონის კედელს 

ისტინ ნაცვ. რატომ? რისთვის? 

ის  (ნ) იხ. ისა 
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იტალბესუნ მასდ. სირცხვილი 

იღარიბალო (ვ) იხ. ეღარიბალო 

იღარიბესუნ, ირარისუნ მასდ. ცხელება, ციება 

იღარიბი (ვ) იხ. ეღარიბი 

იღარიკატ (ვ) [-უხ] ზედს. წვნიანი 

იღარიტუბსა ზმნ. აციებს, ციებ-ცხელება აქვს 

იღარიღ (ვ) იხ. ერარიხ არს. სიცხე 

იღელ (ვ) იხ. ეღელ 

იღელუნ (ვ) იხ. ეღელინ 

იყ (ვ) ჟეყ (ნ)არს. ფერფლი, ნაცარი 

იყბა (ვ) ჟეყაბა (ნ)არს. ფერფლით, ნაცრით 

იშაბაქსუნ მასდ. დაახლოება 

იშლა (ვ) ზედს. გათხოვილი 

იშო (ვ) იხ. უშე 

იშპილკა [-უხ||-ოხ] არს. სარჭი, თმის ჩხირი 

იშტალ (იშტახ) (მრ. არა ქვს) არს. მადა 

იშტაღენ ზედს. მადიანი 

იშტაღლუ ზედს. მადიანი, გემრიელი 

იშუ არს. ადამიანი 

იშუ (ვ) [-უხ], იშყარ (ნ) [-ხო]არს. მეუღლე, ქმარი, 

მამაკაცი 

იშუ-ჩუბუხ არს. ცოლ-ქმარი, მეუღლეები 

იშყარ (ნ) იხ. უშე 

იშ ა (ვ), იშ ა || შ ა (ნ) ზედს. ახლობელი 

იშ აბაქსუნ (ვ) იშ აბაქსუნ || ჷშ აბაქსუნ მასდ. 

მიახლოება, დაახლოება 

იშ აბესუნ (ვ) იშ აბესუნ || შ აბესუნ (ნ) მასდ. 

მიახლოება, დაახლოება 

იშ ალუღ (ვ) იშ ალუღ || შ ალუღ (ვ)არს. სიახლოვე 

იშ აო (ვ) იშ აო || შ აო (ნ) ზედს.(გასუბსტ.) 

ახლობელი, მეგობარი 

იშ კესუნ (ვ) მასდ. დავარცხნა, თმის დაწნა 

იშ კსუნ იხ. უშ კსუნ 

იშ კუნ (ვ) [-უხ]არს. ნაწნავი 

იშ კუნლა (ვ) იხ. უშ კუნლა 

იშ კუნნუტ (ვ) იხ. უშ კუნნუტ 

იშ კუნსუზ (ვ) იხ. უშ კუნნუტ 

იშ ოუნ ზმნს. ღამეს, ღამით; შ უნე-ბი ღ შუაღამეს 

იჩ ნაცვ. თვითონ 

იჩალატ იხ. მა ი ნმაწი 

იჩალუნჩ ო არს. მიწის ზედაპირი 

იჩაჲ ნაცვ. თავისი 

იჩი ნაცვ. თავისი 

იჩინ ნაცვ. თვითონ 

იჩუხ ნაცვ. თავისთავს 

იხ (ვ) იხ. ეჲეხ 

იხბაфსტუნ (ვ) იხ. ეჲეხბაфსტუნ 

იხბასაქსუნ მასდ. გახსენება 

იხოჭერი ზედს. დავიწყებული 

იხტილ თ (ვ) იხტლ თ არს. საუბარი 

იხტილ თბესტესუნ (ვ) მასდ. ალაპარაკება 

იხტილ თბესუნ (ვ)მასდ. საუბარი, ლაპარაკი 

იხტილ თჩი (ვ)არს. მოსაუბრე 

იჴ (ვ) იხ. ოჴ 

იф (ნ) იხ. ეф 

ი ველ (ვ) [მრ. რ. არა აქვს] ზედს. წმინდა 

ი ჲაჰ არს. პიურე 

 

კ 

 

კა არს. გრენაჟი 

კაბენ რა ვქნათ? 

კადა [-უხ||-ო] არს. უფროსი ძმა 

კავაჲ არს. ახალუხი 

კავუჭ არს. ცარცი 

კაზეთ [-უხ||-ხო]არს. გაზეთი 

კაზკალ (ნ) იხ. კაცკალ 
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კათკუნ || კატპუნ არს. ადგილი, სადაც ჩამოდის 

ნაწვიმარი წყალი 

კაიზ არს. ორი ფუტი ხორბალი და ფუთნახევარი 

შვრია 

კაკალა არს. ცურცლი, კურკლი 

კაკანიკ (ვ) კანკოროჲ (ნ) ზედს. მრგვალი 

კაკანიკდ შ კ არს. მრგვალი ფორმის პატარა 

ბალიში  

კაკანიკლუღ არს. წრე, სიმგრვალე 

კაკულლა-მაკულლა არს. საბავშვო თამაშის 

სახელწოდება 

კალ (ვ) [-უხ||-ურ-უხ]არს. ბატკანი 

კალა (ვ) ზედს. კოჭლი, ხეიბარი 

კალამჭა [-უხ||-ოხ]არს. შალის ზონრები 

ქალამნებისათვის 

კალაფსუნ (ვ)არს. კოჭლობა 

კალაშეჲთან არს. კოჭლი ეშმაკი, რომელიც იტაცებს 

ადამიანებს და კლავს (მითოლ.) 

კალესუნ მასდ. კითხვა 

კალთენ იხ. ისტინ 

კალუნ ზმნს. რატომ? რისთვის? კალუნთაცი? 

რატომ წახვედი? 

კალუშ არს. კალოში 

კალფესუ არს. კითხვა 

კალფი ზედს. 1. განათლებული, სწავლული; 2. 

მოწვეული 

კამაჯ [-უხ|-ხო]არს. ნერგი 

კამაჯლუღ არს. სანერგე ნაკვეთი 

კანაკ [-უხ||-ხო]არს. მორგვი, გორგალი 

კანაკბაქი მიმღ. მორგვად გადაქცეული 

კანაკბესტესუნ მასდ. მორგვის გაკეთების დაძალება 

კანაკბესუნ მასდ. დახვევა, გორგლის გაკეთება 

კანდირ არს. თოკი 

კანკოროჲ (ნ) იხ. კაკანიკ 

კანკოროჲლუღ (ნ) იხ. კაკანიკლუღ 

კანტაზ [-უხ-ხო]არს. თავის ქალა, კეფა 

კანცარა || კანცარიკ [-ოხ-უხ]არს. წნული კალათი 

კანცარიკ იხ. კანცარა 

კარავ არს. პრასი 

კარამეცი ზედს. ნაღრღნი 

კარამკალ არს. ატამი 

კარამფესუნ მასდ. ღრღნა 

კარკაჟ (ვ) იხ. კატაჟ 

კარტოპი [უხ||-ჲ-ოხ]არს. კართოფილი 

კარტოპილუღ არს. საკართოფილე ნაკვეთი 

კარტოპინი ჲაჰ არს. კარტოფილის პიურე 

კატაჟ (ვ) კარაკაჯ (ნ)არს. კენწერო, მწყვერვალი 

კატარ (ვ) [-უხ]არს. 1. ქალის თავსაფარი, კოკოშნიკი, 

ჩიხტი; ბიბილო (მამლის) 

კატიკ არს. ძალიან მწიფე ხილი ან კენკრა 

კატიქ არს.  სასა 

კატპესუნ მასდ. ბარვა, თხრა 

კაღ არს. საბავშო თამაში 

კაშა (ვ) კ შ  (ნ)არს. თითი 

კაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] ზედს. ბრმა, უსინათლო 

კაჩიბაქსუნ მასდ. დაბრმავება 

კაჩიბესუნ მასდ. დაბრმავება 

კაჩოლი (ვ) [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. კიტრი 

კაჩული (ნ) იხ. კაჩოლი 

კაცბაქსუნ მასდ. დახრა, მოღუნვა 

კაცბაჩან [-უხ||-ხო] ზედს. კუზიანი 

კაცკალ [-უხ|-ხო]არს. კიბე  

კაცკაწფესუნ მასდ. დანაკუწება 

კაცპიჟ ე არს. ღორღი, ხრეში 

კაცპუნ (ვ)არს. როში 

კაცფესუნ (ვ) მასდ. დაჭრა, გაკვეთა 

კაწკალ არს. კიბე 

კაწკალო მიმღ.(გასუბსტ.) გამანადგურებელი 

კაწფესუნ მასდ. გაჩეხვა, გახევა 
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კაწწი მიმღ. გაჩეხილი 

კაჭ არს.  

კაჩ (ვ) || კ ჭ არს. მარცვალი, საკვები (ფრინველის), 

საკენკი; საჭმელი, საკვები (ადმიანის, ცხოველის); 

კაჭ-თასტუნ საკენკის მიცემა, დაყრა 

კაჭ [-უხ] (ვ) არს. 1. ხეობა, ღარტაფი; 2. ჭურჭელი, 

რომელშიც იზილება ცომი 

კაჭა || კ ჭ არს. ძნა, შეკვრა 

კაჭაფსუნ || კ ჭ ფსუნ მასდ. ძნის შეკვრა 

კაჭკაჭფესუნ მასდ. გაჭრა, გატეხვა 

კაჭკუნ || კ ჭკ ნ || კევი(ე. ჯ.) არს. ცოხნა, 

საცოხნელი 

კაჭლუღ არს. კლდიანი ადგილი 

კაჭოლი არს. კიტრი 

კაჭუპ || კაპიჭ არს. ჯოხი 

კაჭუპუნფაყნა არს. ლობიო 

კაჭფესუნ მასდ. ღეჭვა 

კაჭ  ზედს. ბრმა 

კაჯ (არუმუნ)არს. მოცულობა წისქვილში, 

რომელშიც იყრება მარცვლეული 

კაჯილ || კაჟილ არს. გარეული ღორი, ტახი 

კაჯუხ (ვ), კაჟუხ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. წვერი 

კაфტარ არს. ჯადოქარი 

კა ვან (ვ) || ჴ ავუნ (ნ) [-უხ||-ხო] არს. მინდორი, 

ნაკვეთი, სახნავი 

კა კაპ (ნ), კე კეპ (ვ) [-ურ-უხ]არს. მუხლი 

კა ნკალ [-ურ||-ხო]არს. გუნდა, კოშტი 

კა ნკულაბაქი [-ურ||-ხო] მიმღ. გუნდად 

გადაქცეული 

კა ნკულბესუნ მასდ. დამრგვალება 

კა ნკულებესტესუნ მასდ. გუნდად გადაქცევის 

დაძალება 

კა ნკულენბასუნ მასდ. გუნდად გადაქცევა 

კა ნკულეცი მიმღ. დამრგვალებული,შეხვეული 

კა ჲეარ არს. მსხლის ადრეული (წვრილი) ჯიში 

კ ვენ იხ. კაბენ 

კ ზ რ (ნეშ უმრუმ)არს. სტაფილო 

კ ლუღ (ნ) იხ. ეკალუღ 

კ ჲინ (ნ) იხ. კალუნ 

კ პიჩ (ნ) იხ. კაჭუპ 

კ ჟ (ნ)არს. ვარცლი 

კ ჟილ (ნ) იხ. კაჯილ 

კ ჟუხ (ნ) იხ. კაჯუხ 

კ რ ვ არს. წვრილი შავი ყურძენი (საფერავი) 

კ შ (ვ) ზედს. აჭრილი, დამჟავებული 

კ შ  (ნ) || კაშა (ვ) იხ. კაშა 

კ შ ბესუნ მასდ. ქექვა, ჩიჩქნა, უთანხმოების 

შემოტანა 

კ შბაქსუნ მასდ. დამჟავება, აჭრა 

კ შეცი (ვ) ზედს. აჭრილი, დამჟავებული 

კ შპუნ (ვ)არს. აჭრილი რძე 

კ ჭ (ნ) იხ. კაჩ 

კ ჭ  (ნ) იხ. კაჩა 

კ ჭ პსუნ (ნ) იხ. კაჩაფსუნ 

კ ჭკ ნ იხ. კაჭკუნ 

კ ჭკ ნ ნ ნხაზალ არს. კურდღლის ბალახი 

კ ჭკ ნ ნხოდ არს. ხისპირა (ბოტ.) 

კევენ იხ. კაბენ 

კენა (ვ) კინ  (ნ) კავშ. როგორც, მსგავსად 

კერეკ (ვ) კირაკ (ნ)არს. ყურძენი 

კერცალ || კ რცალ [-უხ||-ხო]არს. შოშია 

კერცალუნმეც არს. საშოშიე 

კერწალ არს. კაჭკაჭი (ე. ჯ) 

კესუნ მასდ. ჩასვლის დაძალება 

კეჭ (ვ) იხ. ჟ ე ნეჭალ 

კეჭნამე ლ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ვირთხა 

კი ზმნს. სულ ცოტა 

კიკი არს. ცხენის ჭიხვინი 

კიკიფესუნ მასდ. ცხენის ჭიხვინი 
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კინ  (ნ) იხ. კენა 

კინტი (ვ) არს. რკალი 

კინწალ [-უხ||-ხო] არს. ნახშირი 

კირ [-ურ-უხ]არს. სახურავის კავები, გადასახური 

სამშენებლო ხე-მასალა 

კირაკ (ნ) იხ. კერეკ 

კირამიტ (ნ) იხ. კირამუტ 

კირამუტ || კირამიტ [-უხ||-ხო]არს. კრამიტი 

კირაქტულ (ნ) იხ. კერეკ 

კირიმირი ზმნს. მოღრეცილად 

კირო არს. წალდი 

კირონუნომოხ არს. წალდის პირი 

კირუხ არს. საფეთკელი 

კირუხ [-უხ||-ხო]არს. ვარცხნილობა, ნაწნავი 

კიუსიჩი (ვ)არს. დოქი 

კიწიბესუნ (ვ) მასდ. დაპატარავება, შემცირება 

კიწი-კიწი ზმნს. სულ ცოტა, ცოტ-ცოტა 

კიწირი არს. წყლის დოქი 

კიწკელუღ ზმნს. ბავშვობიდან 

კნაკბაქსუნ მასდ. მორგვად გადაქცევა 

კნიკ არს. იდაყვი 

კობესუნ (ვ) მასდ. გაკრეჭა 

კობი (ვ)მიმღ. გაკრეჭილი 

კოდა [-უხ||-ოხ] არს. ხის ნიჩაბი (მარცვლეულის 

გასანიავებელი) 

კოდოღოცამ არს. ბედისწერა, ბედი 

კოდოხ [-უხ||-ხო]არს. შუბლი 

კოდოჴჴაჲ ზედს. ალალმართალი 

კოვა [-უხ]არს. ჯოხი, კეტი 

კოი (ვ) [-უხ] ||კოჲ, კოჲნ, ქუიდ არს. თავსაფარი, 

ფაფახი 

კოკალ არს. პატარა გუნდა (ცომისა) 

კოკოლი (ვ) [-უხ] ზედს. თონის კედელს 

მოწყვეტილი 

კოკოც [-უხ||-ხო]არს. ქათამი 

კოკოცინკოჯ არს. საქათმე 

კოკოცუნიღარიყატ (ვ)არს. ქათმის ბულიონი 

კოკოწუნიღარიქათ არს. ქათმის ბულიონზე 

გამზადებული თხელი ფაფა 

კოკოწუნოშალა არს. ქათმის სუპი 

კომოთალ არს. ხის სოკოვანი დაავადება 

კომოთალუნციციკ არს. ქრისტესისხლა 

კონაქ (ვ)არს. ლიბრი 

კონღოჲ (ნ) იხ. კონჯუღოჲ 

კონჯუხ [-უხ||-ხო]არს. პატრონი 

კონჯუხნუტ არს. უპატრონობა 

კოჲ არს. 5-12 ფუთის მოცულობის ქვევრი 

კოპი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. კვიცი 

კოჟ-კოჟ იხ. კოჯ-კოჯ 

კოჟინეოტუ არს. მამამთავარი, გვარის 

ფუძემდებელი 

კოჟ(ჯ)ინოყ არს. სახლის ფუძე 

კოჟლა (ნ) იხ. კოჯლა 

კოჟლუღ იხ. კოჯლუღ 

კოჟნუტ (ნ) იხ. კოჯნუტ 

კორი ზედს. მრუდე 

კორიბაქსუნ მასდ. დახრა, მოღუნვა 

კორიბესუნ მასდ. გაღუნვა, მოღუნვა 

კორიბო ხმო ღ ზედს. ცხვირმოგრეხილი 

კორი-მორი ზმნს. მრუდედ, ირიბად, 

ზიგზაგისებურად 

კორიოზან ზედს. კისერმოგრეხილი 

კორიჟ ომოხ ზედს. პირმოგრეხილი 

კორმოოტ (ვ)[-უხ]არს. ფუღურო 

კორმოტლა (ვ) ზედს. ფუღუროვანი 

კორომფუწ არს. ტარო 

კორომფუწ (ვ) ყარამფუზ (ნ)არს. ფლავის ქერქი, 

ფლავის ძირი 
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კოროწ (ვ) ზედს. ჩამოშვებული, ჩამოკიდებული 

კორწიკ [-უხ||-ხო]არს. ხილის კურკა 

კორწიმორწი არს. თეთრყვავილა  

კოსკავალგა (ვ) [-მ-უხ]არს. საძოვარი 

კოტმან [-უხ|-ხო]არს.  ზვინი, ბჯა  

კოტორ [-მ-უხ||-ხო] კუტორ არს. ნაჭერი, ნაწილი, 

ნატეხი 

კოტორ-კოტორ ზმნს. ნაჭრებად, ნაწილებად 

კოტორ-კოტორბაქსუნ მასდ. ნაწილებად დაყოფა 

კოტორ-მოტორ არს. ნაჭრები 

კოფკალ (ვ)არს. ჯიბლიბო 

კოფკარ [-უხ||-ხო]არს. ზღვარი, საზღვარი 

კოქნიქ (ვ)არს. იდაყვი 

კოღოჲ იხ. კონჯუღოჲ 

კოშიკ (ვ) [-უხ]არს. ფეხსაცმელი, ჩექმები 

კოჩ [-ურ||-უხ] || კოჭ არს. სახელური 

კოც ზედს. დახრილი, მოღუნული 

კოცბესუნ მასდ. დახრა, მოღუნვა 

კოწიკ [-უხ||-ოხ]არს. წებო 

კოჯ || კოჟ [-ურ-უხ]არს. სახლი, შენობა  

კოჯინქ ტიქნე არს. საწყისი, საყრდენი, სათავე 

კოჯ-კოჯ || კოჟ-კოჟ ზმნს. ეზო-ეზო, კარდაკარ 

კოჯლა || კოჟლა [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. ოჯახიანი, 

სახლის (ბინის) მქონე 

კოჯლა-მეცლა ზედს. ოჯახიანი, სახლის მქონე 

კოჯლუღ ||კოჟლუღ არს. 1. სამშენებლო მასალა; 2. 

სურსათის მარაგი ოჯახისთვის 

კოჯმესლუღ არს. მეოჯახეობა 

კოჯნუტ || კოჟნუტ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. 

უსახლკარო 

კო ინ (ვ) [-უხ]არს. თავსაფარი 

კრაქენფესუნ მასდ. კაკანი 

კრაфინკა [-უხ||-ოხ]არს. გრაფინი 

კუდ (ვ) [-უხ] არს. კასრი 

კუზ || კუწ არს. თვლემა 

კუზფესუნ || კუწფესუნ || კურფესუნ (ე.ჯ.) მასდ. 

თვლემა 

კუი (ვ) [-უხ]არს. ზარნაშო 

კუინ || კუჲინ არს. კვამლი 

კუინბესუნ || კუიჲნბესუნ მასდ. ბოლვა, გაბოლება 

კუინლა ზედს. კვამლიანი 

კუკ (ვ)არს. ჩალა, ნამჯა 

კუკუზ არს. ცუცქით ჯდომა 

კუკუზბაქსუნ მასდ. ჩაცუცქება 

კუკუზბესუნ მასდ. ჩაცუცქულად დასმა 

კუკუნ არს. ბზუილი 

კუკუფსუნ მასდ. ბზუილი, ზუზუნი 

კულ [-ურ-უხ]არს. მიწა, ნიადაგი 

კულეჯამ არს. თიხის ჯამი 

კულლუხყუჲანბესა ზმნ. შევარბილეთ 

კულტდესუნ მასდ. ყლუპებით სმა 

კულტესუნ მასდ. იხ. ყურტესუნ 

კუნკულ (ვ) [-უხ]არს. ხოჭო 

კუნკური [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. გვრიტი 

კუნუკ არს. ძეობის, შვილის ყოლის აღნიშვნა 

კუპურ არს. ბუტონი 

კურ [-ურ-უხ]არს. კლდე 

კურკურბესუნ მასდ. მოფერება, ალერსი 

კურწკალ (ვ) იხ. კუზკალ 

კურწკალ (ვ) იხ. კუზფესუნ 

კუტორ არს. ნაჭერი 

კუფკუფ არს. დაუფიქრებელი, არასერიოზული 

ადამიანი 

კუფკუფლუღ არს. დაუფიქრებლობა, 

არასერიოზულობა 

კუშტესუნ მასდ. ფსონის გაკეთება 

კუწ (ვ) იხ. კუზ 

კუწდესუნ (ვ) მასდ. აშენება 
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კუწევკსუნ მასდ. ჩაცუცქულად დასმა 

კუწესუნ მასდ. ჩაცუცქვა 

კუწტალ (ვ)არს. ლეკვი; 

კ ჲინ (ნ) იხ. კუინ 

კ ჲინბესუნ (ნ) იხ. კუინბესუნ მასდ. окуривать 

კ ჭ ნ (ნ) იხ. კუჭან 

კ ზტალ (ნ)არს. მაისის ყვავილი 

კ რ [-ურ-უხ]არს. კუპრი 

კ რცალ (ნ) იხ. კერცალ 

კ ტ მ ზმნს., არს. ცოტა, ნაწილი 

კ ტ მ-კ ტ მ ზმნს. ცოტ-ცოტა, ნაწილ-ნაწილი 

კ წ მ არს. ჩქმეტა 

კ წ მესუნ მასდ. ყოფნა გაპუტულისა 

კ წ მეცი ზედს. გაპუტული 

კ წ მფესტესუნ მასდ. დააძალოუჩქმიტოვიღაცას 

კ წ მფესუნ მასდ. ჩქმეტა 

 

ლ 

 

ლადესტუნ მასდ. წასმევინება, გადასმა 

ლადესუნ მასდ. წასმა, გათხუფნა, მიტმასნება 

ლადეცი მიმღ. გათხუფნული, წასმული 

ლავა არს. თავდასხმა 

ლავაბაქსუნ მასდ. 1. თავდასხმა; 

ლავაშ [-უხ||-ხო]არს. 1. ლავაში; 2. მჟავე პასტილა 

ლავკესუნ მასდ. ჩაცმა 

ლაზუმ ზედს. საჭირო 

ლაიჭესუნ მასდ. აწევა 

ლალ (ატრ.)[-ურ||-უხ], ლალო (გასუბსტ.) ზედს. 

მუნჯი 

ლალაქან არს. ქალის ფეხსაცმელი, ქოში 

ლალბაქსუნ მასდ. დამუნჯება; გაჩუმება 

ლალბესუნ მასდ. დამუნჯება; გაჩუმება ვინმესი 

ლამ არს. მოლოკვა 

ლამანდესუნ მასდ. მოხვედრა, შეხვედრა, პირისპირ 

შეყრა 

ლამესუნ მასდ. ყოფნა გალოკილისა 

ლამეცი მიმღ. მოლოკილი 

ლამფესტესუნ მასდ. გალოკინება 

ლამფესუნ მასდ. მოლოკვა, გალოკვა 

ლაჲ არს. მოცელილი ბალახის ერთი კვალი 

ლაჲეცი მიმღ. გაცვეთილი 

ლაჲსუნ (ნ), ლაჲღეს, ლაჲეს მასდ. ამოსვლა, ასვლა 

ლაჲჩესუნ იხ. ლაჲსუნ 

ლაპარს. დაგდება, დაფარვა 

ლაპდესუნ მასდ. დაგდება, დაფარვა 

ლაპესუნ მასდ. მივარდნა, ცემა 

ლაპეცი მიმღ. დაფარებული 

ლაპტესტუნ მასდ. დაგდებინება, დაფარებინება 

ლარაპსუნ მასდ. თავდასხმა 

ლარაყ ზედს. მიწებებული, დამაგრებული 

ლარი მიმღ. მსგავსი, როგორც... , მსგავსი, 

ანალოგიური 

ლარიკენა იხ. ლარი 

ლასტუნ მასდ. წასმა 

ლაფ ზმნს. 1. სულ, სრულებით; 2. ზუსტად, 

ზედმიწევნით 

ლაფალ, ლაფან არს. კოპიტი 

ლაფალნახოდ იხ. ლაფალ 

ლაფესთუნ მასდ. ჩაცმა 

ლაფსუნ მასდ. ჩაცმა 

ლაღლაღი მიმღ. ყბედი, ტყუილად მოლაპარაკე 

ლაღლაღილუღ არს. ლაქლაქი, ყბედობა 

ლაღ ალდესუნ მასდ. ამოვლება 

ლაღ არ (ნ) ლაგარ (ვ) ზედს. მღვრიე 

ლაყ  ზედს. ლაყე, აყროლებული 

ლაყ ლუღ არს. მერყეობა, რხევა 
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ლაშ ქოჲბესუნ || ლასკობესუნ მასდ. ცოლის 

შერთვა 

ლაჩ აყდესუნ მასდ. მიწებების დაძალება, დამაგრება 

ლაწურ (ვ)არს. ჟინჟღვლა 

ლაწურდესუნ (ვ) მასდ. მიშხეფ-მოშხეფება, 

მოპკურება 

ლაწურეცი მიმღ. გაშხეფებული 

ლაჭევკესუნ მასდ. აწევა 

ლაჭურ ზედს. დახვეული, შემოხვეული 

ლაჭურ (ნ) იხ. ლაჭურ 

ლაჭურდესტუნ მასდ. დახვევის დაძალება 

ლაჭურდესტუნ (ნ) იხ. ლაჭურდესტუნ 

ლაჭურდესუნ მასდ. დახვევა, შემოხვევა 

ლაჭურდესუნ იხ. ლაჭურდესუნ 

ლაჭურესუნ მასდ. დახვევა, შემოხვევა 

ლაჭურესუნ (ნ) იხ. ლაჭურესუნ 

ლაჭურეცი იხ. ლაჭურ 

ლაჭურეცი (ნ) იხ. ლაჭურ 

ლახესტუნ მასდ. დადებინება, დადგმევინება 

ლახესუნ მასდ. ყოფნა დადებულისა, დადგმულისა 

ლახო || ლახოლ თანდ. -ზე 

ლახოხ (ნ) იხ. ლახო 

ლახსუნ მასდ. დადება, დადგმა 

ლახტა არს. შენადედი 

ლახტაბიყი მიმღ. შედედებული 

ლახტაბიყსუნ მასდ. შედედება 

ლახტა-ლახტა ზმნს. შენადედებად 

ლაфტესტუნ მასდ. ხელის შეხების დაძალება 

ლაфტესუნ მასდ. ხელის მოკიდება 

ლა მ არს. წასმა, სრესა, ფშვნეტა 

ლა მდესუნ მასდ. წასმა, სრესა, ფშვნეტა 

ლა ნგ [-ურ-უხ] არს. ნაბიჯი 

ლა ნგბესუნ მასდ. სიარული 

ლა ნგლაგ (ვ)არს. ყარყატი 

ლა პ ზედს. გაბრტყლელებული 

ლა პესტუნ || ლა პდესუნ მასდ. ათქვეფა 

ლა პესუნ მასდ. გაბრტყელება 

ლა პეცი მიმღ. გაბრტყელებული 

ლ გ ნ იხ. ლ ჰ ნ 

ლ გ რ (ვ) იხ. ლაღ არ 

ლ ზ თ არს. სიამოვნება 

ლ ზ ტტუ ზედს. გემრიელი, ტკბილი, სასიამოვნო 

ლ კედ ჲრაზ არს. ორმხრივი ლეკური ცელი 

ლ ლი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. აკვანი, ჰამაკი 

ლ ლიბესუნ მასდ. აკვანის გამოთლა 

ლ მბ  [-უხ||-ოხ]არს. ეკლიანი ბუჩქნარი 

ლ მბ -ლ მბ  ზმნს. ჯგუფ-ჯგუფად 

ლ მბ ლუღ არს. ადგილი ეკლიანი ბუჩქნარით 

ლ მფ  [-უხ||-ოხ]არს. ლამპა 

ლ ჟ  არს. საწველებული, დურკი 

ლ ფ  [-უხ||-ოხ]არს. გული (კაკლის); უყნალ ფ  

კაკლის გული; ერეყუნ ლ ფ  თხილის გული 

ლ ჩ ჲ არს. თავსაფასი 

ლ ჩ ყდესუნ მასდ. მიწებება, დამაგრება 

ლ ჩ ყესუნ მასდ. მიწებება, დამაგრება 

ლ ჩ ყეცი მიმღ. მიწებებული, დამაგრებული 

ლ ჩ ყსტუნ მასდ. დამაგრება 

ლ ჯიკ არს. 4,5 ლიტრის მოცულობის რძის დოქი 

ლ ჰ ნ || ლ გ ნ [-უხ||-ხო]არს. ტაშტი 

ლეე იხ. ტილე 

ლევეტ || ლოვოტ [-უხ||-ხო]არს. ქვაბი 

ლეთ არს. კვნესა 

ლეთფესტუნ მასდ. აკვნესება 

ლეთფესუნ მასდ. კვნესა, ღმუილი 

ლეკ (ვ) [-უხ||-რ-უხ]არს. დაღესტნელი (ლეკი) 

ლეკერ (ვ) არს. ჭურჭელი; ამწილეკერ ცარიელი 

ჭურჭელი; კულლელეკერ თიხის ჭურჭელი 

ლიკ რ (ვ) [-უხ||-ხო] არს. ბილიკი 
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ლილ [-უხ-უხ]არს. ლია 

ლინქ [-ურ-უხ]არს. ძალაყინი, ბერკეტი 

ლიპლიკალ არს. კეფა 

ლიპლიპკალ არს. საფეთქელი 

ლიპტესუნ იხ. ყიჭპესუნ 

ლიფლიფდესუნ მასდ. თვალის ხამხამი 

ლობი იხ. ფაყლა 

ლოდა [-უხ||-ოხ]არს. თიხის ქოთანი 

ლოვღაპაჭიკ, ლოღღაპაჭიკ ზედს. ბლენძია, 

ტრაბახა, გლახა ამპარტავანი, ყოყლოჩინა 

ლოკ არს. ქოთანი (ე.ჯ.) 

ლოკმა არს. ნაჭერი 

ლოლმფურ (ვ)არს. შვრია 

ლოლო (ვ)არს. ნანას თქმა 

ლოლობესუნ (ვ) მასდ. ნანას თქმა 

ლოროწ [-უხ||-ხო]არს. აკვანი 

ლოხოლ (ნ) იხ. ლახო 

ლოხოხ (ნ) იხ. ლახო 

ლოხპურნი (ნ) ზმნს. კოლექტიურად, კომპანიაში 

ლ ლი არს. აკვანი 

ლ ჲინ (ნ)არს. შესახედაობა, გარეგნობა 

ლ რაღ არს. მძიმე ავადმყოფი 

ლუყმა (ნ) იხ. ლოყმა 

ლ ლ  იხ. თ ნ 

ლ ლყ მბ რ [-უხ||-ხო] ზედს. ძალიან მთვრალი 

 

მ 

 

მა ნაწ. არ  

მაა|| მაჲა ზმნს. სად? 

მაგა(ი)-ტაჰა(ჲ) იხ. ტაღაჲ-მაღაჲ 

მადჲან იხ. ხუნი 

მაზღალ (ნ) [-ურ] არს. ამბრაზურა 

მათ || მ თ არს. სიროფი, ზღმარტლის ან შვინდის 

წვენი (საწებლად მომზდებული) 

მაინყო (ვ)არს. ნიკაფი 

მაიф [-უხ||-ხო] ზედს. დასახიჩრებული, ინვალიდი 

მაკკული არს. საბავშვო თამაშის სახელწოდება 

მალ (ნ) [-ურ||-უხ] ზედს. პატარა, ცოტა, 

მცირერიცხოვანი 

მალა (ვ) ზმნს. სად? 

მალა [-უხ||-ხო]არს. ფარცხი 

მალან (ვ) მაჲინ (ნ) ზმნს. საიდან, სად 

მალასტუნ მასდ. ფარცხვა 

მალ-მალ ზმნს. ცოტ-ცოტა 

მალ-მულ ზმნს. ცოტა 

მალ-ქელე ზმნს. მეტ-ნაკლებად 

მალჯა არს. პატარა ნაჭერი 

მალჯა ზმნს. ცოტა 

მალჯა-მალჯა იხ. კ ტ მ-კ ტ მ 

მამაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ბებიაქალი 

მამპასი არს. მონპასიე 

მამუშ აკ || მუმუშ აკ არს. ია (ბოტ.) 

მამ რ (ნ) იხ. მოჟივ 

მან არს. 18 კგ., 25 ფუნტი 

მანდაკ ზედს. დაღლილი 

მანდაკბაქსუნ მასდ. დაღლა 

მანდაკბესუნ მასდ. დაღალო 

მანდაკლუღ არს. დაღლილობა 

მანდაკ-მანდაკ ზედს. დაღლილი 

მანდესუნ მასდ. დარჩენა 

მანდიო მიმღ.(გასუბსტ.) ნარჩენი 

მანიფუშფუშ არს. ფილტვი 

მანიჯ რ  ნაცვ. რომელი? 

მანიჯ რ  ზმნს. როგორ? 

მანო ნაცვ.(გასუბსტ.) რომელი?; მანოა რომელია? 

მანუ || მანი || მანუ (ნიჯ.) ნაცვ. რომელი? როგორი? 
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მანუქი ნაცვ. რომელი? 

მანქალ [-უხ||-ხო] არს. ცელი 

მანშურ არს. ნიშანი 

მანშურდესუნ მასდ. ჩვენება 

მანჯუკ (ვ) [-უხ]არს. ფაბრიკა 

მან თ არს. მანეთი 

მაჲა (ნ) იხ. მაა 

მაჲზა არს. გრძელი სუფრა, რომელზეც აწყობდნენ 

პურს ან ყურძენს 

მაჲზარ არს. პურის დასაფერებელი 

მაჲიфკა არს. მაისობა 

მაჲინ (ნ) იხ. მალან 

მაჲის არს. მაისი (თვე) 

მაჲნ ზედს. შავი; მანბესუნ შავი კეთება, შავად ქცევა; 

მაჲნს მოშავო, რუხი; მაჲნფუნ მჭვარტლისაგან 

გაშავებული 

მაჲნთუთ არს. შავი თუთა 

მაჲნფუშფუშ არს. თირკმელი 

მარ არს. ჩირქი 

მარაზ არს. დაღლილობა 

მარალ იხ. მუ ყ; არს. ირემი 

მარან [-უხ||-ხო]არს. საწყობი, მარანი 

მარან (ვ) [-უხ]არს. სალესი, ძელაკი 

მარბა ზედს. დაჩირქებული 

მარბიყსუნ მასდ. დაჩირქება, აბსცესი 

მარრა ზედს. დაჩირქებული 

მარრესწა ზმნ. თავდება, იწურება 

მარჩ იხ. მუჩ 

მარჩამაჩ არს. ხანგრძლივი ცმაცუნი 

მარც არს. დაბოლოება, დამთავრება 

მარცეს მასდ. დაბოლოება, დამთავრება 

მარცალ მიმღ. გასათავებელი 

მარცასუნ, მარცატან აბს. გათავებისას 

მარცევკსუნ || მარცესუნ მასდ. დამთავრება, 

დასრულება, ბოლომდე მიყვანა 

მარცი მიმღ. დამთავრებული, დასრულებული 

მარხალ არს. თოვლის გროვა, ხვავი  

მარხალბესუნ მასდ. შეგროვება 

მარხალფურრეფი ზმნ. თოვლის გროვის 

გადაადგილება 

მარ ღ [-უხ||-ხო] არს. ბალახზე დატოვებული ცელის 

კვალი 

მარ ღ არს. ჩასაფრება, თვალთვალი 

მასლაჰათ არს. რჩევა 

მასლაჰათბესუნ მასდ. ლაპარაკი, მოლაპარაკება 

მასლაჰათთოჲი არს. ნათესავების თათბირი 

ქორწილის ჩატარების შესახებ 

მასპურ არს. გასანიავებელი ადგილი 

მასფესუნ მასდ. განიავება 

მასყარა არს. დაცინვა, ირონია 

მასყარაბესუნ მასდ. დაცინვა 

მატაჲ ზმნს. სად? 

მატაჲნაკ ნაცვ. ვისთვის, რომლისთვის 

მატაჲქი ნაცვ. რომელი 

მატინ ნაცვ. რომელი 

მაუფაპოჲლა ნაწ. თურმე 

მაფმაწი ზედს. სულ  თეთრი  

მაღა (ჲ) ზმნს. აქ, ამ მხარეს 

მაღაიასუზ (ნ)არს. მონანიება, დანანება 

მაღარა [-უხ||-ხო]არს. მასრა, კოჭი 

მაღულ ზმნ. (კავშ. კ.) კარგია, რომ... 

მაღუნ (ატრ.), მაღუნო (გასუბსტ.) ზედს. აქეთა 

მაღ  [-ურ||-უხ]არს. სიმღერა 

მაღ კალო [-უხ||-რ-ოხ] მიმღ. მომღერალი 

მაღ ფესუნ მასდ. სიმღერა 

მაყარბაში არს. მაყრების ხელმძყვანელი 

მაყყაშ [-ურ||-ხო]არს. პინცეტი 
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მახ  (ნ) იხ. მაჴ  

მახ ა (ნ)არს. მუჭა, ხელისგული 

მახ ლუღ (ნ) იხ. მაჴ ლუღ  

მახ ნახოდ (ნ) იხ. მაჴ ნახოდ 

მაშა [-უხ||-ოხ]არს. მაშა 

მაშალ არს. ვეფხვი 

მაშარ არს. ხერხი 

მაციდოშ (ნ) იხ. ა ჴმაწი 

მაცპესუნ მასდ. ბრინჯის გასუფთავების ხერხი 

მაწი ზედს. თეთრი 

მაწიბესუნ მასდ. გათეთრება 

მაწითუთ არს. თუთა (თეთრი) 

მაწიკულ არს. ცარცი 

მაწილუღ არს. სითეთრე 

მაწიჟე არს. შაქარი (ზედმიწ. თეთრი ქვა) 

მაწიტუ პ არს. ბოლოკი 

მაწიყაბაღ არყის ხე (береза) 

მაწიყუვანღ [-უხ||-ოხ] ალვის ხე 

მაჭარ (ვ) [-უხ]არს. მაჭარი 

მახატ (ნ) იხ. მახატბე ქ 

მახატბე ქ [-ურ-უხ]არს. მახათი 

მახმურ (ვ) მახპურ (ნ)არს. ხავერდი 

მახმურინ ზედს. ხავერდის, ხავერდოვანი 

მახპურ (ნ) იხ. მახმურ 

მახპურინ (ნ) იხ. მახმურინ 

მაჴ არს. სარი  

მაჴ  || მახ  [-ურ-უხ]არს. რკო 

მაჴ ლუღ || მახ ლუღ არს. მუხნარი 

მაჴ ნახოდ || მახ ნახოდ [-ურ-უხ]არს. მუხა 

მაჯა (ვ) [-უხ] 1. ყურძნის მტევანი; 2. ბუმბული 

მაჯალ არს. საშუალება, თავისუფალი დრო 

მა  არს. 1. ტვინი; 2. კიკინი 

მა ინ (ნ.), მა ჲნ (ვ.) ზედს. შავი 

მა ინბაქსუნ მასდ. გაშავება  

მა ინბესუნ მასდ. გაშავება ვინმესი, რამესი 

მა ინგო არს. ლოყა 

მა ჲინ (ნ) ზედს. შავი 

მა ჲინმაწი არს. შიგნეული 

მა ჲნს რმ არს. მინდვრის სარეველა ბალახი 

მა ჲნტულ არს. შავი ყურძენი 

მა ჲნყაბაღ არს. ალვის ხე 

მა ჟმეინ არს. ლანგარი 

მა ფმაჲინ (ნ) იხ. მა ფმაინ 

მა ფსუნ მასდ. კიკინი 

მ დ  (ნ) იხ. ყურსაღ 

მ ზ  ზმნს. ვინ იცის, შესაძლებელია 

მ ზ  [-უხ||-ოხ]არს. 1. დესერტი; 2. სანახაობა, 

კომედია  

მ ზ ბესუნ მასდ. წახემსება 

მ ზ ლუ ზედს. სასაცილო 

მ ზ ნდ  არს. საბაზრო ფასო 

მ ლიმ (ნ) იხ. ვარჟაპეთ 

მ ნქ ლ არს. ნამგალი, ინსტრუმენტი ბუჩქოვანი 

მცენარის საჭრელად; მანგალლებაქე გამრუდადა 

ნამგლის ფორმა მიიღო 

მ რ ქ ჲ არს. კომპანია, ჩხუბი 

მ რდ ზედს. 1. მამაცი, გმირი; 2. გულუხვი 

მ რდ არს. მარტი 

მ რჯ ნ [-უხ||-ხო]არს. 1. მარჯანი; 2. ფურ-კამეჩი, 

რომელიც ბევრ იწველება 

მ შქ თილ [-უხ||-ხო]არს. ღამურა 

მ ჭ რი არს. მაჭარი 

მ ჰ ლ  იხ. შაყყა 

მ ჰ ნ ბესუნ მასდ. მიზეზის მოძებნა  

მ ჰლინ ზედს. უხეში 

მ ჰლუმ იხ. მანშურ 

მ ჰნ არს. მიზეზი, საბაბი 

მე იხ. მონო 
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მე [-ურ||-უხ] იხ. დანა 

მეთარ იხ. მეთარ 

მეთარ || მეთ რ ზედს. ასეთი, მსგავსი  

მეთარ || მეთ რ ზმნს. ასე, ამნაირად 

მეთარლუღ ზმნს. მაშასადამე 

მეთარ-მეთარ ზედს. ასეთები, მსგავსები 

მელინ ზმნს. აქედან 

მელწირი ზმნს. აქამდე 

მემა რიცხ. ამდენი 

მენო (ვ) იხ. მეც 

მეჲვა არს. ხილი 

მეჲიდ იხ. პური არს. გვამი, მიცვალებული 

მეჲიდკენა ზმნს. მკვდარივით 

მეჲინ (ნ) იხ. მელინ 

მეჲმუნ [-უხ||-ხო] || მ ჲმუნ არს. მაიმუნი 

მეჟ მაჲი (ნ) იხ. მეჯმეი 

მესნუყალ [-უხ||-ხო]არს. ლაყე კვერცხი 

მეტარრუღენ ზმნს. 1. მაშასადამე; 2. ასეთ 

მდგომარეობაში 

მეტუ იხ. მოტო 

მეღლუღ რიცხვ. რვიანი 

მეღ ეწ არს. მუმლი 

მეშ უ ზმნს. ამაღამ 

მეჩ ო არს. მოცემული მხარე; მოცემული პირი 

მეც|| მეს [-ურ-უხ]არს. ბუდე 

მეჭ [-ურ-უხ]არს. ჭინჭარი 

მეჭლა ზედს. ჭინჭრის, ჭინჭრიანი 

მეჭლუღ არს. ადგილი, სადაც იზრდება ჭინჭარი 

მეხ არს. ნამგალი 

მეჴ [-ურ-უხ]არს. ჭიაყელა 

მეჴბა ზედს. ჭიანი, დაჭიანებული 

მეჴბაфტი იხ. მეჴბა 

მეჴლა [ნ] იხ. მეჴბა 

მეჯმეი (ვ) [-უხ||-ხო]არს. დიდი სპილენძის ლანგარი 

მე ლ [-ურ-უხ]არს. თაგვი 

მე ლუმ არს. ძირმაგარა, ჩირქროვა, ჭია საქონლის 

ზურგზე 

მე მელ [-უხ||-ხო]არს. ზღმურდლი 

მთლამიშყუნბესა ზმნ. გაფარცხვა მოხვნისა და 

დათესვის შემდეგ 

მი არს. სიცივე 

მია || მიაჲ ზმნს. აქ 

მიბსუნ მასდ. გაყიდვა, შეცივება 

მიგილინ შორ. აი! შეხე! 

მილ არს. ჩხირი 

მილიარდ არს. მილიარდი 

მილიონ არს. მილიონი 

მინდოვ არს. კისერი, მხარი 

მინდოვ ზედს. მდიდარი 

მიჲა (ნ) იხ. მია 

მიჲანთაჲ არს. ბზე 

მიჟმიჟ არს. ლაბა 

მიჟოვ (ვ) არს. ხავსი 

მირასხო არს. მეზობლები 

მირ ბ (ბადაღღო)არს. გამანაწილებელი ადამიანი 

მირ ბ არს. მურაბა 

მის არს. სპილენძი 

მისკარ [-უხ||-ხო]არს. ლურსმანი 

მისკარ [-უხ||-ხო]არს. სპილენძის ფული 

მისყალ [-უხ||-ხო]არს. 1 გრამი, 1 ოქრო (წონის  

საზომი ერთეული) 

მიშიკ (ატრ.), მიშიკო (გასუბსტ.) (ნ) ზედს. პატარა, 

პაწია, უმცროსი 

მიჩატკან [-უხ||-ხო]არს. ფარდა 

მიხ არს. ლურსმანი 

მიხჩა არს. საყრდენი, საბრჯენი 

მო ნაცვ. ეს 

მოზი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. ხბო 
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მოთალ არს. ყველი მჟავე რძით (რძეს ასხავენ 

გუდაში, ამატებენ ხორბალს, გამოდის ყველის 

ნაჭრები და სითხე)  

მომ [-ურ-უხ]არს. თაფლის სანთელი 

მომოწ (ვ)არს. წვინტლი 

მონო || მენო ნაცვ. ეს (მე-2 პირის მიმართ) 

მონუტ ზედს. უამისო 

მოსუზ იხ. მონუტ 

მოტოღოჲ || მეტუღოჲ ნაცვ. ესენი 

მოღორ (ვ)არს. ცდუნება, მომხიბვლელობა 

მოღორ (ვ) მოღურ (ნ)ზედს. ფხიზელი; 

მოღორბალო (ვ) მიმღ.(გასუბსტ.) მომხიბვლელი, 

მაცდუნებელი 

მოღორბაქსუნ (ვ) მასდ. ყოფნა მოხიბლულისა, 

შეცდენილისა 

მოღორბაქსუნ (ვ) || მოღურბაქსუნ (ნ) მასდ. 

გაღვიძება 

მოღორბესუნ (ვ) || მუღურბესუნ (ნ) მასდ. 

გაღვიძება 

მოღორდესუნ (ვ) მასდ. შეცდენა, მოხიბლვა 

მოღორლუღ (ვ)არს. ცდუნება, მოხიბლვა 

მოღორსტუნ (ვ) მასდ. შეცდენა, მოტყუება, 

გზისაბნევა 

მოღ  არს. ჭვარტლი, მური 

მოყ  [-ურ-უხ]არს. მური 

მოშაკ [-ურ-ხო]არს. ჯიქი 

მ ჰქ მ ზედს. მტკიცე 

მუ არს. ქერი 

მუგინ (ვ)არს. საიდუმლოება, ზიარება, ნაკურთხი 

ღვინო საზიარებლად 

მუგულ (ვ) მუნგულ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. ცოცხი 

მუზ [-ურ-უხ]არს. ენა (სხვადასხვა მნიშვნელობით) 

მუზლა ზედს. 1. ენაჭარტალა; 2. ჯიუტი 

მუზლაბაქსუნ მასდ. მოუთმენლობა 

მუზნუტ ზედს. მუნჯი 

მუთუღოჲ იხ. მოტოღოჲ 

მული (ვ)არს. მული 

მულინჴი  რიცხვ. რვანახევარი 

მუმუშ აკ (ნ) იხ. მამუშ აკ 

მუნანჩსუნ მასდ. მისალმება 

მუნდარ ზედს. საზიზღარი, უწმინდური 

მუნდარა არს. უსაქმურობა, სიზარმაცე 

მუნდარბაქსუნ მასდ. 1. (ცხოველების) გაწყდომა; 2. 

წაბილწება, გაუწმინდურება 

მუნდარლუღ ზედს. უწესო, უწმინდური 

მუნდარსტუნ (ნ) მასდ. ზარმაცობა, უსაქმოდ ყიალი 

მუნდარჩილუღ არს. უწესობა, უწმინდურობა 

მურ (ვ) [-უხ]არს. ლელქაში 

მურ [-უხ]არს. ღერძი 

მურდუф (ნ) იხ. დუპ 

მურჩ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ლერწამი 

მუსტუნ მასდ. ყნოსვა 

მუტულ [-ურ||-ხო]არს. როში, ბრინჯის მარცვალი 

ჩენჩოიანად 

მუღ რიცხვ. რვა 

მუღბაჩ რიცხვ. რვაასი 

მუღეწწე რიცხვ. თვრამეტი 

მუღ-მუღ რიცხვ. რვაჯერ 

მუღუმჯი რიცხვ. მერვე 

მუღურ იხ. მოღორ 

მუღურბაქსუნ (ნ) იხ. მოღორბაქსუნ 

მუღუსენ(ლუღ) ზედს. რვაწლიანი; მუღხაშ(ლუღ) 

რვათვიანი; მუღშამათ(ლუღ) რვაკვირიანი; 

მუღღი(ლუღ) რვადღიანი 

მუღჰაზარ რიცხვ. რვა ათასი 

მუყინ (ვ) იხ. ჭაპკინ 

მუყლუღ არს. სიხარული 

მუყ  [-უხ||-ურ-უხ] იხ. ირემი 

მუყ  იხ. მოყ 
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მუყ ა არს. რქა 

მუყ ალა ზედს. რქიანი 

მუყ იჲ (ვ)არს. ვახშამი 

მუშ არს. 1. ქარი; 2. რევმატიზმი 

მუშა არს. ქროლა, დაბერვა 

მუშადესუნ მასდ. ქროლა, დაბერვა 

მუშალაფსუნ მასდ. შებრძოლება 

მუშბა ზედს. რევმატიზმით დაავადებული 

მუშკეტ არს. მუსკატი 

მუშლა არს. 1. ქარიანი [დღე, საღამო]; 2. 

რევმატიზმიანი ადამიანი 

მუშტი (ვ) [-ურ||-ჲ-ოხ] არს. მუშტი 

მუშტულუღ არს. მხიარული ამბავი 

მუშტულუღჩი არს. მხიარული ამბავის მომტანი 

მუჩ არს. კოცნა 

მუჩა || მუჭ ა (ე. ჯ.) არს. ტკბილი 

მუჩანაყ || მუჭ ანაყ (ე. ჯ.) არს. რძე 

მუჩბესტესუნ მასდ. კოცნის დაძალება 

მუჩესუნ მასდ. ყოფნა ნაკოცნისა 

მუჩ-მუჩფსუნ მასდ. კოცნა, ამბორი 

მუჩულ იხ. მუ ჭუ ლ 

მუჩული [-ჲ-ოხ]არს. ვარსკლავი 

მუჩფსუნ მასდ. კოცნა 

მუჭა (ვ)არს. მუჭა 

მუჭინბოშ (ვ)არს. ხელისგული 

მუჭურ ზედს. ნათელი, უღრუბლო 

მუჭურ-ბეს, მუჭურ-ბესუნ მასდ. გათლა, გაფცქნა 

მუჭ ა ზედს. ტკბილი 

მუჭ აბესუნ მასდ. დატკბობა 

მუჭ ალუღ არს. სიტკბო, სიტკბობა 

მუჭ ანაყნაჩ ო არს. რძის სახე, პირი, ნაღები 

მუჭ ა-ნე-ბაქსა ზმნ. ტკბება 

მუჭ ა-ნე-ბსა ზმნ. ატკბობს 

მუჭ ულ (ვ) მუჩულ არს. ლარტყა 

მუხ [-ურ-უხ]არს. ფრჩხილი, ბრჭყალი 

მუჴ  ზედს. მხიარული 

მუჴ ალ [-უხ||-ხო]არს. კევრი 

მუჴ ალუნ ზედს. კევრიანი 

მუჴ ბაქსუნ მასდ. სიხარული, მოლხენა 

მუჴ დესუნ მასდ. გამხიარულება 

მუჴ -მუჴ  ზმნს. სიხარულით, მხიარულად 

მუჴ უ არს. სიძე 

მუჰურ არს. ბეჭედი 

მ ზდ რ [-უხ||-ხო]არს. მოჯამაგირე 

მ ზდ რრუღ არს. მოჯამაგირეობა 

მჩულ (ვ) [-უხ]არს. გრძელი ჯოხი 

მჭრინენჟალ არს. მაჭარი 

მჴაინ ზედს. შავი  

მჴელ არს. თაგვი 

მ რ ღ არს. გასეთქილი ტუჩი, მოტეხილი 

დოქისპირი 

მ ღმ ღ იხ. ჟანგ 

 

ნ 

 

ნაზ არს. ახირება, ჭირვეულობა 

ნაზბესუნ მასდ. ჭირვეულობა, კაპრიზობა 

ნალ [-უხ||-ხო]არს. ნალი 

ნალბანდ [-უხ||-ხო]არს. მჭედელი 

ნალლა ზედს. დაჭედილი 

ნალნუტ ზედს. უნალო 

ნამ ზედს. ნესტიანი 

ნამაკ [-უხ||-ხო]არს. წერილი 

ნამზაფსუნ მასდ. დანესტიანება 

ნამლუღ არს. სინესტე 

ნამუსენ არს. ნამუსი, სინდისი 

ნამუსლუ ზედს. კეთილსინდისიერი, პატიოსანი 

ნამუსნუტ ზედს. უსინდისო, უნამუსო 
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ნამუსსუზ იხ. ნამუსნუტ 

ნანა [-უხ||-ხო]არს. დედა 

ნანა-ბაბა იხ. ბაბა-ნანა 

ნანა-ბალა არს. დედა-შვილი, დედა ბაბავშვებით 

ნანა-ბაბა არს. მშობლები, დედ-მამა 

ნანაბაქსუნ მასდ. ყოფნა დედისა 

ნანანდესუნ მასდ. ცრემლებამდე დედის მიყვანა 

ნანალუღ არს. 1. დედობა, დედობრივი; 2. 

დედინაცვალი 

ნანანუტ ზედს. უდედო 

ნანაჲ ზედს. დედობრივი; ნანაჲ მუზ მშობლიური ენა 

ნანახუნბაქსუნ მასდ. დაბადება 

ნანეჲ! შორ. ვაი! 

ნაქო არს. დედა 

ნაღარა არს. დოლი 

ნაღარა-ზ რნა არს. დოლი ზურნით 

ნაღარაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მედოლე 

ნაღდ ზედს., ზმნს. ნაღდი, ნაღდად 

ნაღლფესუნ მასდ. მოყოლა 

ნაღ ლ [-ურ||-ხო]არს. ზღაპარი, მოთხრობა 

ნაღ ლჩი მთხრობელი 

ნაყ არს. დო 

ნაყდუღალ არს. არაკულტივირებული ბალახი 

ნაყელ არს. მაწონი 

ნაყელახუპ არს. ფაფა, რომელსაც ჭამენ აჭრილი 

რძით 

ნაყელიჲ არს. მჟავე რძე 

ნაყლახუპ არს. ფლავი დოთი 

ნაყნახუპ არს. ფაფა აირანით 

ნაჩაღ [-ურ||-უხ]არს. ავადმყოფი 

ნაწილ არს. საუზმე 

ნაწილბესუნ (ვ)არს. საუზმობა, წახემსება 

ნახა, ნახაჩალი [-უხ||-ხო]არს. თევზის სახეობა 

ნახანგ არს. პროვინცია 

ნახირჩლუღ არს. მწყემსობა 

ნახრჭაჭი არს. შოშია 

ნახუნა [-უხ||-ოხ] ზედს. დამჭკნარი, ბლაგვი, 

ქმედუუნარო 

ნახ რ არს. მსხვილფეხა საქონლის ჯოგი, ნახირი 

ნახ რჩი იხ. ბელებე ღა ლ 

ნახ შ არს. 1. ბედი, იღბალი; ნახატი, მოხატულობა, 

ჩუქურთმა 

ნახ შნუტ ზედს. უბედური 

ნაჰაყ ზედს., ზმნს. ტყვილი, ტყვილად 

ნაфის არს. სურვილი 

ნაфისენზაფსუნ მასდ. მოწონება 

ნა ვ [-ურ||-უხ]არს. ღარი 

ნა ვალა არს. მსხვილად დაფქული მარცვლის ცომი 

ნა ინახოდ [-ურ-უხ]არს. ხის სახეობა 

ნა ინე (ვ) ზმნს. გუშინ 

ნა ჲნა იხ. ნაინახოდ 

ნ ვ  [-უხ||-ოხ]არს. შვილიშვილი 

ნ ვ ლ დ [-უხ||-ოხ]არს. უცნობი, გაუზიარებელი 

ნ ვ ლ დლუღ არს. უცნობობა 

ნ ვ ნ თიჯ  არს. შვილივილები და 

შვილთაშვილები 

ნ ზიკ ზედს. თხელი 

ნ ზიკბაქსუნ მასდ. გაწვრილება 

ნ ზიკბესუნ მასდ. გაწვრილება 

ნ ზიკლუღ არს. სითხელე, სივიწროვე 

ნ ზიკურტსუნ მასდ. დღითიდღე გახდომა 

ნ თიჯ  არს. შვილთაშვილი 

ნ ჲ, ნ ჲინ ნაწ. არ 

ნ მ რდ [-უხ||-ხო] ზედს. ვერაგული, უნამუსო 

ნ რ ზი ზედს. უკმაყოფილო 

ნ რ ზილუღ არს. უკმაყოფილება 

ნ რგი არს. ხახვის ჩითილები 

ნ რგიზ არს. ნარგიზი (ბოტ.) 
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ნ რქი არს. სათესლე ხახვი 

ნ რქილუღ არს. ადგილი, სადაც თესავენ სათესლე 

ხახვს 

ნ რქ მ შ [-უხ||-ხო]არს. დარიშხანი 

ნ ს ზედს. ავბედი, უხიერო, უიღბლო 

ნ ф ს არს. სუნთქვა 

ნეიშ , ნოჲშ, ნ ჲიშ არს. მსხვერპლი 

ნეიშ ბაქსუნ მასდ. ყოფნა (გახდომა) მსხვერპლისა 

ნეიშ ბესუნ მასდ. მსხვერპლად შეწირვა 

ნე ფნეშ უმ ზედს. სულ ყვითელი 

ნეშ უმ ზედს. ყვითელი 

ნე შ უმფახლა არს. ყვითელი ლობიო ადრეული 

ჯიშისა (ივნისი, ივლისი) 

ნედუნ მასდ. შედედება || იხ. ნელესუნ 

ნეთ არს. წარბი 

ნეპ არს. სიზმარი 

ნეპახ ზედს. 1. მძინარე 2. ნამძინარევი 

ნეპახბესუნ მასდ. დაძინება 

ნეპახესუნ მასდ. ძილი, დაძინება 

ნეპახ-ნეპახ ზმნს. ნამძინარევზე 

ნეპენ ზმნს. სიზმარში 

ნეპნუტ ზედს. უძილო 

ნეპსუზ იხ. ნეპნუტ 

ნესტუნ მასდ. შედედება 

ნეტ [-ურ-უხ]არს. წამწამი 

ნეღ [-ურ-უხ]არს. ცრემლი 

ნეღციფსუნ მასდ. ცრემლების დაღვრა 

ნეწ [-ურ-უხ]არს. ტილი 

ნეწბა [-უხ||-ო-როხ] ზედს. ტილიანი 

ნეწეფსუნ მასდ. ტილის მოკვლა 

ნეჴ არს. ბზენარევი ალიზი 

ნი ა იხ. ნახუნა 

ნიგბ რ არს. ხილეულის პირველი გასინჯვა 

ნიგბ რბესუნ მასდ. ხილეულის პირველი გასინჯვა 

ნიზა (ვ) ზედს. 1. მწყურვალე; 2. უწყლო 

ნიზა [-უხ||-ოხ]არს. შუბი 

ნიზაბაქსუნ მასდ. წყურვილი 

ნიზალუღ არს. უწყლობა 

ნიკარ არს. პორტრეტი 

ნიკო (ე.ჯ.)არს. ბურთი 

ნიკ-ტესუნ, ნიკ-დესუნ მასდ. რქენა  

ნინი არს. უსიტყვო სიმღერა 

ნინიბესუნ მასდ. უსიტყვოდ მღერა 

ნიჲ თ არს. განზრახვა, მიზანი, ჩანაფიქრი 

ნიჲ თბესუნ მასდ. განზრახვა 

ნიჲ თნუტ ზედს. უმიზეზო 

ნიჲალ არს. ღორი 

ნისჲ  ზედს., არს. 1. უფასო, მუქთა; 2. ნისია 

ნიქ რ ნ ზედს. მრელვარე, შფოთიანი 

ნიქ რ ნბაქსუნ მასდ. ღელვა, შფოთვა 

ნიქ რ ნბესუნ მასდ. ამყოფინება შიშის, 

მღელვარების მდგომარეობაში 

ნიქ რ ნილუღ არს. მღელვარება, შფოთვა 

ნიქო (ვ) [-უხ||-ურ-უხ]არს. ბურთი 

ნიშან არს. პატარძლისათვის განკუთვნილი ფული, 

რომელზეც ის ყიდულობს ვერცხლის ნივთს; 

ნიშან არს. სამიზნე, ვაშლი, ვინც ჩამოაგდებს იღებს 

საჩუქრად ნეფესაგან ცხვირსახოცს 

ნიშტარ [-უხ||-ხო]არს. საპარსავი, სამართებელი 

ნიშყატ არს. პროსფორა 

ნოიენბერ || ნოჲაბ რ არს. ნოემბერი 

ნოჩ (ნ) [-ურ||-უხ]არს. ყურძნის წვენი 

ნოჭეტულ არს. შავი წვნიანი ყურძენი 

ნოხსან [-უხ||-ხო]არს. ნაკლი, დეფექტი, ზადი 

ნ ქ რ [-უხ||-ხო]არს. მოსამსახურე 

ნ ჲ თ არს. ნავთი 

ნუვად || ნოვად არს. რიგი 

ნუთჯოკშან არს. მსხალი, ვაშლი (უკურკო ხილი) 
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ნუტ ნაწ. არ 

ნუტაკეცი ზედს. არნახული, მოულოდნელი, 

გასაკვირი 

ნუტწაპბაქალ (ვ) ზედს. უქრობი 

ნუყულ არს. ყველაფერი, რაც პურთან იჭმევა 

ნ фტ  (ატრ.), ნ фტ ო (გასუბსტ.) ზედს. მუქტა; 

ნ фტ -ნე მუქთაა 

ნ ღ რ, ნ ღრა-ნ ღ რ არს. ხუთი-ექვსი დამიანის 

ხმადაბალი ლაპარაკი 

 

ჲ 

 

ჲა კავშ. ან 

ჲაბა [-უხ||-ოხ] არს. ფიწალი 

ჲაბუდა ზედს. ცუღლუტი, უქნარი 

ჲად არს. უცხო, გარეშე პირი 

ჲავან არს. მშრალი საჭმელი 

ჲავანლუღ არს. მშრალზე ყოფნა 

ჲავანუმ არს. მშრალი პური 

ჲავაშ ზედს. ჩუმი, ნელი 

ჲავაშბაქსუნ მასდ. მიყუჩება, მიჩუმება 

ჲავაშბესუნ მასდ. შენელება 

ჲავაშ-ჲავაშ ზედს., ზმნს. ნელი, ნელ-ნელა 

ჲალ არს. ლაფი 

ჲალ (ნ)არს. ფაფარი 

ჲამალუყ არს. საკერებელი 

ჲამალუყბესუნ მასდ. დაკერება, შეკეთება 

ჲამან არს. სიბოროტე 

ჲამანლუღ არს. სიბოროტე 

ჲამანლუღბესუნ მასდ. ზიანის მიყენება 

ჲამაჯ (ნ) [-ხო]არს. ფერდობი, ფერდი 

ჲამაჯლუღ არს. მთის უბე 

ჲან ნაცვ. ჩვენ 

ჲანვარ არს. იანვარი 

ჲანნულ, ჲანულ იხ. ტო ღო ლ ზმნს. გვერდით 

ჲაჲნი კავშ. ესე იგი 

ჲარა [-უხ||-ოხ]არს. ჭრილობა, წყლული 

ჲარალაჲიშაქსუნ (ნ) იხ. ჲარალუბაქსუნ 

ჲარალუ ზედს. დაჭრილი იარაღით 

ჲარალუბაქსუნ || ჲარალაჲიშაქსუნ მასდ. ყოფნა 

დაჭრილისა 

ჲარალუბესუნ || ჲარალამიშბესუნ მასდ. დაჭრა 

ჲარაჲიშსუნ (ნ) იხ. ზერესუნ 

ჲარაფარ არს. მუწუკები 

ჲარაღ [-უხ||-ხო]არს. იარაღი 

ჲარაშუღ (ნ)არს. სილამაზე 

ჲარაშუღლუ (ნ) ზედს. ლამაზი, კოხტა 

ჲარაშუღნუტ ზედს. 1. ულამაზო 2. უწესრიგო 

ჲარაშუღსუზ იხ. ჲარაშუღნუტ 

ჲარახლუ [-ოხ||-ორ-ოხ] ზედს. შეიარაღებული 

ჲარი იხ. ჴ ი 

ჲარმა არს. მსხვილად დაჭრილი ქერი, რომელსაც 

ურევენ ჩალას, ასველბენ და აჭმევენ საქონელს 

ჲას [-ურ-უხ] არს. შავები (სამგლოვიარო 

ტანსაცმელი) 

ჲაფუშყან არს. წებო 

ჲაღი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. მტერი, მოწინააღმდეგე 

ჲაღინლუღ იხ. აღლალუღ 

ჲაღ ნ ზმნს. ალბათ, უეჭველად 

ჲაყ არს. გაგზავნა 

ჲაყ [-ურ-უხ]არს. გზა; ხიდოუნ ჲაყ რკინიგზა; 

ჲაყსაქსუნ  გზის გაყვნა, გზის აშენება; ჲაყა 

თაშტუნ მშვიდად ცხოვრება; ჲაყა ბაфსტუნ 

გამგზავრება; ჲაყ აბასტუნ გაგზავნა; ჲაყბეღ სუნ 

ლოდინი; ჲაყჭოვაქალ გამავალი გზა; ჲაყალ გზად; 

ჲაყათასუნ (გად.) იოლად ნახვა, მსუბუქად 

გადასვლა; ფინ ჲაყ-ნე-ბეღს თვალი გზას უყრებს, 

ელოდებაა, მოლოდინში, თვალი გზაზე უჭირავს  

ჲაყლახსუნ იხ. ჲაყსაქსუნ 
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ჲაყსაქსუნ მასდ. გზის გაყვანა 

ჲაშილ ზედს. მწვანე 

ჲახ ნაცვ. ჩვენ 

ჲახნი არს. სახელდახელოდ მოხარშული ხორცი 

ჲახშულუღ არს. სიკეთე, კეთილი საქმე 

ჲახშულუღბესუნ მასდ. კეთილისაქმისგაკეთება 

ჲ ლლი არს. ფერხული 

ჲ ჲ (ნ) იხ. ყარიჟ ოღულ 

ჲ ჲლაღ [-ხო]არს. საზაფხულო საძოვარი 

ჲ ჲლუღ არს. თავსაფარი 

ჲ ჲნაკ (ნ) ჲენკ ნაცვ. ჩვენი გულისთვის 

ჲ სუზ იხ. კონჯ უხნუტ 

ჲ შ [-ურ-უხ]არს. ასაკი, წელი 

ჲ შილლუღ არს. მწვანილი 

ჲ შლუ იხ. აჰილ 

ჲ ჰ რ [-მ-უხ||-ხო]არს. უნაგირი 

ჲ ჰ რბსუნ მასდ. შეკაზმვა 

ჲ ჰ რნუტ ზედს. უუნაგირო 

ჲ ჰ რრუ ზედს. შეკაზმული 

ჲეგ არს. ქლიბი 

ჲედიჲ რ (ნ) ზმნს. სამახსოვროდ 

ჲეზნა [-უხ||-ხო]არს. სიძე 

ჲეთიმ || ჲეთუმ [-ხო||-უხ]არს. ობოლი 

ჲეთიმლუღ არს. ობლობა 

ჲეთმიშ (ნ) იხ. ხიბყოვიწ 

ჲეთმიშბიპ (ნ) იხ. ხიბყობიპეწწე 

ჲეთმიშვუ (ნ) იხ. ხიბყოვუჲეწწე 

ჲეთმიშვუღ (ნ) იხ. ხიბყოხოწწე 

ჲეთმიშსა (ნ) იხ. ხიბყოსაწწე 

 

ო 

 

ო (ჲ) [-ურ-უხ] არს. თივა, ბალახი 

ობა [-უხ||-ოხ]არს. ტომი 

ობაჩ რიცხ. ხუთასი 

ოგა (ვ) იხ. ოგაჲ 

ოგაჲ ნანა არს. დედინაცვალი 

ოგაჲ ბაბა არს. მამინაცვალი 

ოდოშ  (ვ) ზედს. რძისა, მოუმწიფებელი 

ოვანდ იხ. ოღანდ 

ოზან [-უხ||-ხო]არს. კისერი, ზურგი 

ოზანინთოფ [-ურ-უხ]არს. კეფა 

ოზანკორი იხ. კორიოზან 

ოზანუნ ზედს. კისრის (კისრიანი) 

ოთარიშსუნ მასდ. მწყემსვა 

ოთუზ (ნ) იხ. საყოვიწ 

ოთუზბიპ (ნ) იხ. საყოვუღეწწე 

ოთუზვუ ღ (ნ) იხ. საყოვუღეწწე 

ოთუზვუჲ (ნ) იხ. საყოვუჲეწწე 

ოთუზმუღ (ნ) იხ. საყომუღეწწე 

ოთუზპა  (ნ) იხ. საყოპაწწე 

ოთუზსა (ნ) იხ. საყოსაწწე 

ოთუზუ ჴ იხ. საყოუ ჴეწწე 

ოთუზხიბ (ნ) იხ. საყოხიბეწწე 

ოთუზჴო (ნ) იხ. საყოჴოწწე 

ოთურაღ იხ. არცი 

ოინ იხ. ქალაჲ 

ოლ [-ურ-უხ]არს. სვეტი 

ოლაჯაღ ზედს. გარდაუვალი 

ოლი არს. მუგუზალი 

ოლლა (ჲ) ზმნს. სვეტებით 

ოლუღ არს. ბალახიანი ადგილი 

ოლქინა არს. მხარე 

ოჲ შორ. ვაი! 

ოჲმაღ (ვ) იხ. ხოჲ 

ოჲმაღუნ (ვ) იხ. ხოჲე || ხოჲნა 

ოჲუღ არს. საფრთხობელა 

ოოვეჰ შორ. ძლივს! 
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ოჟ ილ (ვ) || ოჟ ულ (ნ) კუდი 

ოჟ ილლა (ვ) || ოჟ ულლა (ნ) კუდით 

ოჟ ულ (ნ) იხ. ოჟ ილ  

ოჟ ულლა (ნ) იხ. ოჟ ილლა  

ორ ნაცვ. რომელი? 

ორაინინხე არს. წყაროს წყალი 

ორაჲინ (ნ) [-ხო] || ორეინ (ვ) [-უხ]არს. წყარო 

ორაჲინბულ (ნ) || ორეინბულ (ვ)არს. წყაროს კიდე 

ორაჲინინ (ნ) || ორეინუუნ (ვ) ზედს. წყაროს 

ორაჩა არს. გოჭი 

ორბაქსუნ მასდ. როგორ ვიყო, რა ვქნა 

ორბესუნ მასდ. სად წავიღო 

ორე (ვ) იხ. ორო 

ორეინ (ვ) იხ. ორაჲინ 

ორეინბულ (ვ) იხ. ორაჲინბულ 

ორეინუნ (ვ) იხ. ორაჲინინ 

ორელუღ (ვ) იხ. ოროლუღ 

ორთაღ [-უხ||-ხო]არს. თანამონაწილე, კომპანიონი, 

მეწილე 

ორო (ნ) || ორე (ვ)არს. ჩხუბი 

ორობაქსუნ (ნ) || ორებაქსუნ (ვ) მასდ. ჩხუბი, წყენა 

ოროლუღ (ნ) || ორელუღ (ვ)არს. ჩხუბი, წყენა 

ოსალ ზედს. ფერმკრთალი, უფერული, ფერწასული 

ოსთაღარინახუნ (ნ) იხ. ოსთავარინახო 

ოსთაღარ-ოსთაღარ (ნ) იხ. ოსთავარ-ოსთავარ 

ოსტავარ ზედს. მაგარი 

ოსტავარბესუნ მასდ. გამაგრება 

ოსტავარინახო (ვ) ოსტარინახუნ || 

ოსტაღარინახუნ (ნ) ზმნს. ხმამაღლა 

ოსტავარ-ოსტავარ || ოსტაღარ-ოსტაღარ (ნ) ზმნს. 

ძალიან მაგრად 

ოსტავარრუღ არს. გამძლეობა, სიმტიკიცე 

ოსტენ ზმნს. რატომ? 

ოტ არს. სირცხვილი, მორცხვობა, მოკრძალეობა 

ოტალბესუნ მასდ. სირცხვილი 

ოტბალ მიმღ. მორცხვი, მოკრძალეობა 

ოტბესტუნ მასდ. შერცხვენა 

ოტბესუნ მასდ. შერცხვენა 

ოტნუტ ზედს. უსირცხვილო, უნამუსო 

ოტტაჲშსუნ მასდ. ძოვა 

ოღანდ || ოჰანდ ზედს. იღბლიანი 

ოღანდდუ || ოჰანდლუ ზმნს.,ზედს. იღბლიანად, 

იღბლიანი, წარმატებიანი 

ოღანდე ზმნს. უფრო მოხერხებულად 

ოღანდნუტ || ოჰანდნუტ ზედს. უიღბლო 

ოღრაშ [-უხ||-ხო] ზედს. გათახსირებული, არამზადა 

ოღრაშლუღ არს. უნამუსობა, საძაგლობა 

ოღრი იხ. ბაშყალ 

ოღურ || უღურ არს. იღბალი 

ოყ არს. ბოლო, ფსკერი, ფუძე 

ოყ იხ. ოყ   

ოყა ზმნს. დაბლა, ქვემოდ 

ოყაბაქსუნ მასდ. 1. ყოფნა დაბლა; 2. დახრა 

ოყაბესუნ მასდ. 1. დაკლება, დაწევა; 2. დაღუნვა 

ოყალუ ზედს. დაბალი 

ოყასაქსუნ მასდ. ქვევით ჩაგდება 

ოყახო (ვ), ოქახუნ (ნ) ზმნს. ქვემოდან, ქვევიდან 

ოყოშა ზმნს. მერე, შემდეგ, მოგვიანებით 

ოშალინხუპ არს. ბურღულეულის ფაფა, რომელსაც 

ჭამენ სუფთან ერთად 

ახუნ (ნ) იხ. იყახო 

ოყო (ი)არს. ძმარი 

ოყონა (ვ) იხ. ოყოჲახ 

ოყონაბიყეცი (ვ), ოყოჲახბიყეცი (ნ)მიმღ. 

მიმმარინადში ჩადებული (კიტრი) 

ოყოჲახ ზედს. მარინადში ჩადებული 

ოყოჲახბიყეცი (ნ) იხ. ოყონაბიყეცი 

ოყოჲახკაჩული არს. მარინადში ჩადებული კიტრი 
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ოყუნ ზედს. ქვედა, ქვემო 

ოყ || ოყ [-ურ||-უხ] არს. უღელი 

ოშინ (ნ), ოშუნ (ვ) ზედს. შემდეგი 

ოშ  არს. დასასრული 

ოშ ალა არს. საწებელი, სოუსი 

ოჩალ [-მ-უხ]არს. მიწა 

ოჩალაბხბესუნ მასდ. ჩამარხვა, დაკრძალვა 

ოჩალახბესტესუნ მასდ. დამარხვის დაძალება 

ოჩალახესუნ მასდ. ყოფნა დამარხულისა 

ოჩალუნკაჭოლი არს. ნიადაგის კიტრი 

ოჩი არს. ჭუჭყი 

ოჩიბესუნ მასდ. ხსნარით მომზადება 

ოჩინენ ზედს. ჭუჭყიანი 

ოცაფკალ მიმღ. მთიბავი 

ოცაფსუნ მასდ. თიბვა 

ოწ ზედს. დაბანილი, გარეცხილი 

ოწესუნ მასდ. გარეცხვა 

ოწეცი იხ. ოწ 

ოწკალდესუნ მასდ. ბანაობა 

ოწკალფესუნ მასდ. ბანაობა 

ოწკეს, ოწკესტუნ ბანაობის დაძალება, რეცხვა 

ოწკესუნ მასდ. ბანაობა, რეცხვა 

ოწკი მიმღ. დაბანილი, გარეცხილი 

ოწკუნ აბს. ნარეცხი 

ოხ [-ურ-უხ]არს. 1. ისარი; 2. ღერძი 

ოხ [-ურ-უხ]არს. სავარცხელი 

ოხარი (ვ) ზედს. ადვილი 

ოხკესტუნ მასდ. დავარცხნის დაძალება 

ოხკესუნ მასდ. დავარცხნა 

ოხლაყუშ [-ურ-უხ]არს. ოფოფი 

ოხლუღ არს. საგორავი (ცომისა) 

ოხ ალ არს. ნადირობა 

ოხ აილნესტუნ მასდ. შედედება 

ოხ ალბალ(ო) მიმღ. მონადირე 

ოხ ალბესუნ მასდ. ნადირობა 

ოხ ეილ არს. მაწონი 

ოჴ (ნ) [-ურ-უხ]არს. მდინარე 

ოჴეოშ  არს. მდინარის შესართავი 

ოჴეჭოტ არს. მდინარის ნაპირი 

ოჯას [-უხ||-ხო]არს. საფურე ხბო 

ოჯი არს. ჭუჭყი 

ოჯილ || ოჯ ლ არს. კუდი 

ოჰანდ იხ. ოღანდ 

ო ლი || ოლი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მუგუზალი 

ო მა (ვ)არს. მარწყვი 

ო ნე არს. 1. ტირილი; 2. გარდაცვლილის დატირება 

ო ნედესუნ მასდ. ტირილის დაძალება 

ო ნეკა, ო ნეკა-ო ნეკა ზმნს. დატირებისას 

ო ნეკალ [-უხ||-ორ-ოხ] მიმღ. მტირალა 

ო ნეფსუნ მასდ. ტირილი 

ო ფ არს. წვნიანის სანელებლები (გამხმარი 

ოხრახუშის, ქინძის, კამის ფხვნილი) 

ო ფტაჲ (ვ)არს. წვნიანი ლობიოთი 

 

 

 

გ ჲ (ნ), ოგა (ვ) ზედს. არამშობლიური 

გმ შბესუნ მასდ. ქება 

დ (ნ) [-ურ-უხ]არს. ნაღველი 

ზ გ არს. საქონლის კისრის ძარღვი 

ზ გ არს. ხის შუაგული 

ზ ჲ არს. ბირთვი, უჯრედი 

ლ ვაჲ (ნ) ზედს. ზარმაცი, ინერტული 

მ რ არს. სიცოცხლე 

მ რრუღ ზედს. სამუდამო 

რდ ჲ [-უხ||-ხო] (ნ) || რდ კ (ვ)არს. იხვი 

რ შ არს. საძოვარი 

ქ დ არს. დარიგება 
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ქ დთასტუნ მასდ. დარიგება 

ქ ზ (ნ) იხ. უს 

ქ ზ (ვ) იხ. ქიზ 

 

პ 

 

პაბაჩ  რიცხვ. ორასი 

პაბაჩ უნჯი რიცხვ. მეორასე 

პადოფყ ალ მიმღ. ორლულიანი 

პაელმუხ ლა არს. ფეხმძიმე ქალი 

პალტონ არს. პალტო 

პალტონლუღ არს. პალტოს ქსოვილი 

პალუღ  რიცხვ. ორიანი 

პანკურუტ (ნ) ზედს. მჭკნარი, დაბეჩავეული, სუსტი 

პანჴ ი რიცხვ. ორნახევარი 

პაპაყ ოჲ იხ. ქეჯე  

პაპესბესუნ (ნ) იხ. ბაპებესუნ 

პაპი (ნ) იხ. ბაპი 

პაპსუნ (ნ) იხ. ბაპსუნ 

პაპსუნ (ნ) იხ. ბაპსუნ 

პაპურუწ [-ხუ||-ხო] არს. პაპიროსი 

პაპუჭ [-უხ||-ხო] არს. ბავშვის მსუბუქი ფეხსაცმელი 

პარახოდ არს. გემი 

პარტიჲა არს. პარტია 

პასტბესუნ მასდ. მოკუმშვა 

პატარ (ვ) ზედს., ზმნს. პატარა, ცოტა 

პატარაკ არს. ლიტურღია 

პატარაკ არს. საკურთხი 

პატარაკ არს. ქელეხი 

პატიфონ [-უხ||-ხო] არს. პატეფონი  

პატონჯან (ვ) პატ მჯან (ნ) [-უხ||-ხო] არს. 

ბადრიჯანი 

პატონჯანუნ (ვ) პატ მჯანინ (ნ) ზედს. ბადრიჯნის 

(ბადრიჯნიანი) 

პატპალ [-უხ||-ხო] არს. ფეხსახვევი 

პატრუნ [-უხ||-ხო] არს. ვაზნა 

პატ მჯან იხ. პატონჯან 

პაუნჯ ი რიცხვ. მეორე 

პაფიჲინსოღ ოთაშალ მიმღ. ძუნწი 

პაყესტესუნ (ნ) იხ. ბაყესტესუნ 

პაყსუნ (ნ) იხ. ბაყსუნ 

პაყ ათ არს. გადაკეცვა 

პაყ ო (ვ)რიცხვ. ორმოცი 

პაყ ობიპ (ვ)რიცხვ. ორმოცდაოთხი 

პაყ ობიპეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდათოთხმეტი 

პაყ ოვიწ (ვ)რიცხვ. ორმოცდაათი 

პაყ ოვუღეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდჩვიდმეტი 

პაყ ოვუჲ (ვ)რიცხვ. ორმოცდაცხრა 

პაყ ოვუჲეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდაცხრამეტი 

პაყ ომუღ (ვ) რიცხვ. ორმოცდარვა 

პაყ ომუღეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდათვრამეტი 

პაყ ოპა (ვ)რიცხვ. ორმოცდაორი 

პაყ ოსა (ვ)რიცხვ. ორმცდაერთი 

პაყ ოსაწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდათერთმეტი 

პაყ ოუჴ (ვ)რიცხვ. ორმოცდაექვსი 

პაყ ოუჴეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდაცამეტი 

პაყ ოხიბ (ვ)რიცხვ. ორმოცდასამი 

პაყ ოხიბეწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდაცამეტი 

პაჩ ოლა [-უხხ||-ორ_ოხ] ზედს. ორპირი, ორგული 

პაჴ ოპაწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდათორმეტი 

პაჴ ოპაწწე (ვ)რიცხვ. ორმოცდაცამეტი 

პაჰაზარ რიცხვ. ორი ათასი 

პაჰ-პაჰ რიცხვ. ორი ათასი 

პაჰ-პაჰ შორ. (აღფრთოვანების გამოსახატავად) 

პაწწე რიცხვ. თორმეტი 

პაწწეუნჯი რიცხვ. მეთორმეტე 

პა  რიცხვ. ორი 
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პა ბულლა ზედს. ორთავა, ორთავიანი; 

პა ბულლადივიზ ორგვრი მნიშვნელობით, 

ნათქვამი სიტყვა (ზედმიწ. ორთავა გველი) 

პა თურრა || პა თურლა ზედს. ორფეხა 

პა კარანპა რიცხვ. ორჯერ 

პა ლენ რიცხვ. ორივე ერთად 

პა -პა  რიცხვ. ორ-ორი  

პა პაჲ (ნ) პა ბარ (ვ)რიცხვ. ორი წილი 

პა პი არს. ცოცვა  

პა ტ (ვ) პე ტ (ნ) ზედს. დაჭმუჭნული, გასრესილი 

პა ტბაქსუნ (ვ), პე ტბაქსუნ (ნ) მასდ. ყოფნა 

დაჭმუჭნულისა, გასრესილისა 

პა ტბესუნ (ვ), პე ტბესუნ (ნ) მასდ. დაჭმუჭნა, 

გასრესა 

პა ტურლა (ნ) იხ. პათურრა 

პე მპელ [-უხ||-ხო]არს. ნაჭუჭი 

პე პ (ვ)არს. ნალი 

პე ტ (ნ) იხ. პა ტ 

პე ტბაქსუნ (ნ) იხ. პა ტბაქსუნ 

პე ტბესუნ (ნ) იხ. პა ტბესუნ 

პი [-ურ-უხ] არს. სისხლი 

პიბარესუნ მასდ. სისხლის დენა 

პიესტესუნ მასდ. წვალება, ტანჯვა 

პიზ || ფიზ არს. ჭაობი 

პიზ ლუღ არს. ჭაობიანი ადგილი 

პიზ პიზ არს. ჭაობიანი ადგილი 

პილა ზედს. სისხლიანი 

პილღონჯ (ვ) [-უხ]არს. ხვლიკი 

პიმპილ არს. პილპილი; ბოხო პიმპილ გრძელი 

პილპილი, დამფალ პიმპილ ცხარე პილპილი 

პინაკ || პი ნაკ [-უხ||-ხო]არს. ხორბლეულის, 

სიმინდის საზომი მოცულობით 4-8 კგ., 

გამოიყენება ასევე როგორც კაკლის, ხილის 

სანაყავად. მზადდება ხისგან 

პიჲასალ, პიჲასალბაქსუნ მასდ. სისხლის დაღვრა, 

ყოფნა მკვლელისა 

პიჟ არს. ნესვი 

პიჟალ მიმღ. თამაშის წესების დამრღვევი 

პიჟიკ არს. სართავი ჯარას ღვედი 

პიუღ ალ მიმღ. სისხლის მსმელი, მტარვალი 

პიციფსუნ მასდ. სისხლის დავღრა 

პიწუმკალ [-ურ||-ხო] ზოოლ. წურბელა 

პი ონეფსუნ მასდ. მწარედ ტირილი 

პი ონესტუნ მასდ. ტირილის დაძალება; პიუღ ალ 

მტარვალი, ტირანი  

პი მაინბაქსუნ მასდ. წყენინება 

პო (ვ) იხ. პა  

პოჲ ნაწ. ნუთუ 

პოჲევსკესუნ მასდ. ყველაფრის თანაბრად გაყოფა 

პოჲესუნ მასდ. ყოფნა, კმარება 

პოჟკა (ნ) იხ. ბოჟკა 

პოღოჭ [-უხ||-ხო] არს. ხოჭო (სომხ.) 

პო -პო  (ვ) პოღ ო-პოღ ო (ნ) რიცხვ. ორ-ორი 

პურან || პურუნ ზმნს. კვლავ, გამეორებით 

პური [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. მიცვალებული, მკვდარი 

პურიტაჲღარიკატ (ვ) არს. ქელეხი 

პურიტაფართალ არს. მიცვალებულის ტანსაცმელი 

პ რაфისორ არს. პროფესორი 

პ რაკურორ არს. პროკურორი 

პ ჩა-პ ჩ  არს. ჩურჩული 

პ ჩა-პ ჩბესუნ მასდ. ჩურჩული 

 

ჟ 

 

ჟალდესუნ მასდ. ადუღება 

ჟალლეფე ზმნ. მოზღვავდა 

ჟალფესუნ მასდ. დუღილი 

ჟალფიბუჲნებაქი ზმნ. დაიწყო მოზღვავება 
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ჟამანაკ (ვ) [-უხ] არს. დრო, პერიოდი 

ჟე არს. ქვა 

ჟებაქეს, ჟებაქსუნ მასდ. გაქვავება 

ჟეყ (ნ)არს. ფერფლი, ნაცარი 

ჟილდეს, ჟილდესუნ მასდ. არეულობის გამოწვევა 

ჟილფეს, ჟილფესუნ მასდ. არევა, არეულობა, 

ჟივილ-ხივილი 

ჟომოხ არს. პირი 

ჟუკ არს. თითისტარი 

ჟ ალ არს. დუღილი 

ჟ ალდიჩალი არს. მოხარშული თევზი 

ჟ ალესუნ მასდ. ადუღება 

ჟ ალკა არს. მდუღარე წყალი, ადუღებული წყალი 

ჟ ალსტუნ, ჟალდესუნ მასდ. ადუღება 

ჟ ამ (ნ), ჯიამ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ლანძღვა, გინება 

ჟ ამდესუნ (ნ), ჯიამდესუნ (ვ) მასდ. ლანძღვა 

ჟ ამესუნ (ნ), ჯიამესუნ (ვ) მასდ. ყოფნა 

გალანძღულისა 

ჟ ანგ (ვ) იხ. ფორ 

ჟ ე  [-ურ-უხ]არს. ქვა 

ჟ ენალჭურესუნ მასდ. გაქვავება 

ჟ ენეჭალ (ვ) [-უხ]არს. ქვის ღობე 

ჟ იკ არს. შენჯღვრა, განძრევა 

ჟ იკპესუნ მასდ. ნჯღრევა, რხევა 

ჟ იკ-ჟ იკდესუნ მასდ. განძრევა, შენჯღრევა, ქანაობა 

ჟ იკტესუნ (ვ) იხ. ჟ იკსტუნ 

ჟ ილ არს. შფოთვა, ღელვა 

ჟ ოლ [-ურ-უხ]არს. საცობი, კორპი 

ჟ ომოხ [-უხ||-ხო]არს. პირი, ხახა 

ჟ ომოხუნ ზმნს., ზედს. ზეპირად, სიტყვიერი 

ჟ ოღულ (ნ)არს. გაზაფხული 

ჟ ოღულუნ ზედს. საგაზაფხულო 

ჟ უკ [-ურ-უხ]არს. თითისტარი 

ჟ უკურსტუნ არს. რთვა 

ჟ უყტესუნ (ნ) იხ. ჩუ ხტესუნ 

 

რ 

 

რადიო იხ. რადიო 

რაზი არს. თანხმოვანი 

რეჰან არს. რეჰანი 

რუმკა იხ. ურუმკა 

 

ს 

 

სა რიცხვ. ერთი 

სა, საო, სოო, სო (ნ. სოღო), საღი ზმნს. ერთხელ  

საალ ზმნს. კიდევ ერთხელ, განმეორებით 

საბათხეირ შორ. გამარჯობა! 

საბაჩ რიცხვ. ასი, ასეული 

საბაჩბიპ რიცხვ. ას ოთხი 

საბაჩბიპყოვიწ რიცხვ. ას ოთხმოცდაათი 

საბაჩვიწ რიცხვ. ას ათი 

საბაჩ პა რიცხვ. ას ორი 

საბაჩპა ყოვიწ რიცხვ. ას ორმოცდაათი 

საბაჩპაყო რიცხვ. ას ორმოცი 

საბაჩსაყოვიწ რიცხვ. ას ოცდაათი 

საბაჩუნჯი || საბაჩიმჯი რიცხვ. მეასე 

საბაჩუსენლუღ ზედს., არს. ასწლიანი, ასწლეული 

საბაჩყა რიცხვ. ას ოცი 

საბაჩხიბ რიცხვ. ას სამი 

საბაჩხიბყო რიცხვ. ას სამოცი 

საბაჩხიბყოვიწ რიცხვ. ას სამოცდაათი 

საბახეირ შორ. დილა მშვიდობისა!, გამარჯობათ! 

საბოლ ზმნს. ტყვილად, უადგილოდ 

საბულ ნაცვ. ერთი [ადამიანი, საგანი, ცალი]  

საბულ ზედს. მარტოხელა  

საბულ ზმნს. პირდაპირ 
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საბურ იხ. ფორთ 

საბურეშტუნ მასდ. ცხვირის ცემინება 

საგა არს. ადგილი 

საგანუ ზმნს. ერთად 

საგანუხუნ ზმნს. ბითუმად 

სადაღა არს. მოწყალება 

საემა || საჰემა რიცხვ. რამდენიმე 

საემავახტ ზმნს. ერთხანს 

საეარა ზმნს. ერთხელ  

სავარა ჲელ არს. ბოლო შვილი 

სავარბიტუნ არს. გვიან დათესილი ხორბალი 

სავახ (ნ) იხ. დამდამ 

სავახტა ზმნს. ერთ დროს 

სავახტინ (ნ) იხ. დამდამუნ 

საზ არს. დაუხნავი ყანა 

საზ არს. საზი (საკრავი ინსტრუმენტი) 

საზლუღ არს. მინდვრის უხეში ბალახი 

საზორინ ზმნს. ძლივს-ძლივობით, ძლივს 

საზურ (საზ), გ მიშ არს. ლერწამი 

სათაჰარ ზმნს. როგორმე  

სათურბეშ  ზმნს. წინასწარ 

სათურლა (ნ) იხ. სათურრა 

საკი ზმნს. ცოტა 

საკიწი ზმნს. ცოტა  

სალაჯა არს. კიბე, რომელზეც ასვენებენ 

მიცვალებულს 

სალბა არს. ჯოხი 

სალსა ნაცვ. არავითარი 

სალუღ არს. ერთეული 

სამალ ზმნს. ოდნავ, ცოტა 

სამით (ნ)არს. კამა 

სამჯი რიცხვ. პირველი; სამჯი დ ს პირველი  

გაკვეთილი 

სანდუღ [-უხ||-ხო]არს. ზანდუკი 

სანჴ ი რიცხვ. ერთ-ნახევარი 

სანჯი არს. ტკივილი, ჭრა 

საჲა ზედს. გლუვი 

საპატარ ზმნს. ცოტა  

საპუნ [-უხ||-ხო]არს. საპონი 

სასბესუნ მასდ. ყვირილი 

საუმჯი რიცხვ. პირველი 

საუნჯიციციკ არს. პირველი ყვავილი, 

ყვავილიანობა 

საუსენინ ზედს. ერთწლიანი 

საფანდ [-უხ||-ხო]არს. შურდული 

საფარა ნაცვ. რომელიღაც 

საფსა ზედს. მარტოხელა 

საფსალუღ არს. მარტოობა 

საქ რ ნ ზმნს. ერთხელ 

საქ რ ნლუღ ზმნს. ერთხელ და საბოლოოდ 

საქსუნ მასდ. დაქცევა; ხელიდან გავარნა 

საქულ ზმნს. ერთხელ 

საქულლა ზედს. ცალხელა 

საღ-სალამათ ზმნს. მშვიდობიანად 

საღ ნ არს. მოწველა 

საყა ალლუ იხ. კაჟუხლა 

საყობიპ რიცხვ. ოცდაოთხი 

საყობიპეწწე (ვ)რიცხვ. ოცდათოთხმეტი 

საყოვიწ (ვ)რიცხვ. ოცდაათი 

საყოვუღ  რიცხვ. ოცდაშვიდი 

საყოვუ ღეწწე (ვ)რიცხვ. ოცდათვრამეტი 

საყოვუჲ რიცხვ. ოცდაცხრამეტი 

საყოვუჲეწწე (ვ)რიცხვ. ოცდაცხრამეტი 

საყოპა  რიცხვ. ოცდაორი 

საყოპაწწე (ვ)რიცხვ. ოცდათორმეტი 

საყოსა რიცხვ. ოცდაერთი 

საყოსაწწე რიცხვ. ოცდათერთმეტი 

საყოუჴ  რიცხვ. ოცდაექვსი 
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საყოუჴ ეწწე (ვ)რიცხვ. ოცდაცამეტი 

საყოხიბ რიცხვ. ოცდასამი 

საყოხიბეწწე (ვ)რიცხვ. ოცდაცამეტი 

საყოჴო რიცხვ. ოცდახუთი 

საყოჴოწწე რიცხვ. ოცდათხუთმეტი 

საყყალ იხ. კაჟუხ 

საყყალლა იხ. კაჟუხლა 

საჩაღლა ზედს. ფოჩებიანი 

საჩ ხულ კავშ. თანაც 

საწწე რიცხვ. თერთმეტი 

საწწეუნჯი რიცხვ. მეთერთმეტე 

სახოალ, საჩოხოალ ზმნს. ერთი სახის მხრიდან 

საჯ არს. დახვრეტილი და ნაპირებმოღუნული 

თუნუქი, რომელზეც ბრაწავწენ წაბლს 

საჯ [-ურ-უხ]არს. რკინისა ან თუჯის დისკო, 

რომელზედაც აცხობენ კვერუკებს 

საჯურა ზედს. ერთფეროვანი 

საჰად [-უხ||-ხო]არს. საათი 

საჰაზარ რიცხვ. ათასი 

საჰამან არს.  საზღვარი 

საჰამან არს.  განლაგება, წესრიგი 

საჰემა (ნ) იხ. საემა 

საჰორ ზმნს. მყისვე 

სა ამახო ზმნს. ერთის მხრივ 

ს რმ ტულ არს. ყურძენი (თეთრი და შავი) 

ს ქს ნ (ნ) იხ. ბიპყო 

ს ქს ნბიპ (ნ) იხ. ბიპყობიპ 

ს ქს ნვუღ  (ნ) იხ. ბიპყოვუღ  

ს ქს ნვუჲ (ნ) იხ. ბიპყოვუჲ 

ს ქს ნმუღ (ნ) იხ. ბიპყომუღ 

ს ქს ნპა  (ნ) იხ. ბიპყოპა  

ს ქს ნსა (ნ) იხ. ბიჴსა 

ს ქს ნუჴ  (ნ) იხ. ბიპყოუჴ  

ს ქს ნხიბ (ნ) იხ. ბიპყოხიბ 

ს ქს ნჴო (ნ) იხ. ბიპყოჴო 

ს ქ  (ვ) არს. ნიში 

სევიჩეჲჩუჰუხ არს. მაზლის ცოლი 

სევიჩი არს. მაზლი 

სეირ არს. სეირნობა 

სეირბესუნ მასდ. სეირნობა 

სელ არს. წყალდიდობა, ნაკადი 

სელ, სელლახოდ არს. თელა  

სელაკ არს. ცხვრის ტყავისაგან დამზადებული 

საფარი სადღვებისათვის 

სენთიაბ რ არს. სექტემბერი 

სეჲდე (ვ) [-უხ]არს. მამამთილი 

სეჲვან [-უხ||-ხო]არს. აივანი 

სეჲნე (ვ)არს. დედამთილი 

სერ არს. მეგობრობა 

სერბესუნ, სერბეს მასდ. კეთება, დამზადება, 

წარმოება, აშენება, მოწყობა 

სერი ზედს. ნამდვილი, ერთგული 

სერრუღ არს. მეგობრობა 

სილსილ  არს. ხორბლის თხელი გრძელი ჯამი; 

ამჟამად გამქრალია 

სიმავარ [-უხ||-ხო]არს. სამოვარი 

სიმბილ (ვ) იხ. სუმბულ 

სიმსი [-უხ]არს. სალამური 

სინარ არს. მსხლის ჯიში 

სინი არს. მრგვალი სპილენძის ლანგარი 

სინიარ არს. გვიანი, არომატული მსხლის ჯიში 

სინტირი არს. ბალახი, რომელიც მწიფდება მარტის 

ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში 

სინქირ [-უხ||-ხი]არს. ბარძაყი 

სიჲ ჰი არს. სია 

სიჲოღ (ნ) იხ. შილა 

სის (ვ) [-ურ-უხ]არს. ნესტარი 

სიფირ || სუფურ არს. ქვრივი 



69 
 

სიფტინ რიცხვ. პირველი, პირველადი 

სიჯიმ [-უხ||-ხო]არს. თხის მატყლისგან 

დამზდებული თოკი 

სიфთ  არს. წამოწყება 

სო რიცხვ.(გასუბსტ.) ერთი 

სოლახა არს. ცაცია 

სოლლამუ ულ არს. ლერწმის თავებიდან 

გაკეთებული ცოცხი 

სომგსუზ (ნ) იხ. აჲელნუტ 

სოჲუდ არს. ტირიფი 

სოო (ვ) იხ. სოღო 

სოო-სოო (ვ) იხ. სოღო-სოღო 

სორი (ვ)არს. სიცივე 

სოროკალ არს. ტყის მასალა 

სორუშ არს. ანგელოზი 

სოტუკ (ნ) [-ხო]არს. ჰეკტარის მეასე ნაწილი 

სოღო ზედს.(გასუბსტ.) მარტო 

სოღო-სოღო ზმნს. თითო-თითო 

სუфტინ იხ. სიფტინ 

სუბაჲლუღ არს. მემკვიდრეობა , რომელიც იყოფა 

ვაჟიშვილებზე, ვისაც ცოლი არ ჰყავს 

სუბუგბესუნ მასდ. შემსუბუქება 

სუბუკ || სუვუკ ზედს. მსუბუქი 

სუზაგ არს. საწური 

სუთუნ არს. ძელი, ბოძი 

სულუф არს. როში, ფეტვი 

სუმსარ [-უხ||-ხო]არს. გვარი 

სუნ (ვ) [-ურ]არს. იდაყვი 

სუნაჲ ზმნს. ერთი მეორის მიყოლებით 

სუნაჲჴოშტან ზმნს. ზედიზედ, თანმიყოლებით, 

უწყვეტად 

სურუკ (ნ) ზედს. დაკიდული, ჩამოკიდებული 

სურუკბესუნ მასდ. ჩამოკიდება, დაკიდება 

სურუკესუნ მასდ. კიდება 

სუსბაქსუნ მასდ. გონების დაკარგვა 

სუჰუკ (ნ) იხ. სუბუკ 

ს ზჲმა არს. შრატი 

ს ზ გ არს. ქაფქირი 

ს თ ლ (ნ) იხ. ოდოშ  

ს მბ ლ || სიმბილ [-უხ||-ხო]არს. თავთავი 

ს რმ  არს. მუგუზალი 

ს რ თმ  იხ. სოროქალ 

ს ფ რ (ვ) იხ. სიფირ 

სხალ (ნ) [-ხო]არს. შეცდომა 

ს ღან (ნ) [-ხო]არს. მერხი 

ს ღ რჩი [-უხ||-ჲ-ხო]არს. შოშია  

ს ღ რჩინმეს (ნ)არს. საშოშიე 

 

ტ 

 

ტაალდა არს. საფარი, საფარველი 

ტაბრეტკა [-უხ||-ოხ]არს. ტაბურეტი 

ტაზ (ნ) იხ. თაც 

ტაიანტოლდურუმ არს. კაჟიანი თოფი 

ტაკ ზედს. დადგმული, დაყენებული 

ტაკ არს. ჭარხალი 

ტაკესუნ მასდ. დადგმა, დაყენება 

ტაკეცი მიმღ. დადგმული, განლაგებული 

ტაკფი მიმღ. 1. დადგმული, დაყენებული; 2. 

ჩალაგებული, ჩაწყობილი 

ტაკყესუნ მასდ. დარგვა, დათესვა 

ტალაღ არს. ტყირპი, ელენთა 

ტალდალუღ არს. საფარველი 

ტალდანუტ არს. ღია ადგილი 

ტალეკ არს. თეფში 

ტამარ [-უხ||-ხო]არს. ძარღვი, სისხლძარღვი 

ტამენ (ატრ.), ტამენო (გასუბსტ.)ზედს. გემრიელი, 

გემო 
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ტამლუ იხ. ტამენ 

ტამნუთ, ტამსუზ (ატრ.), ტამნუთო, ტამსუსო 

(გასუბსტ.) ზედს. უგემური 

ტანკეტ არს. გიდელი 

ტანკით || ტანკიტ (ნ), ტანკეტ (ვ)[-უხ||-ხო] არს. 

ყურძნის ასაკრეფი კალათა 

ტაჲახ ზედს. ბრძენი 

ტაჲი (ნ) [-ჲ-ოხ] არს. ბიძა (დედის მხრიდან) 

ტაჲილუღ 1. სასიძოს საჩუქრები საცოლის 

ბიძისათვის დედის მხრიდან; 2. დედინაცვლის 

ძმა 

ტაჲნა [-უხ]არს. ფეტვი 

ტაპაკ [-უხ||-ხო]არს. გობი, ხონჩა 

ტაპან [-უხ||-ხო]არს. გობი, ვარცლი 

ტაპეცი მიმღ. დამტვრეული, ნაჭედი 

ტაპკაბუჲ ზედს. გავსებული 

ტაპსუნ მასდ. 1. ცემა, გატეხვა; 2. დანაყვა; 3. კაკუნი 

ტაჟკა [-უხ||-ოხ]არს. მაზიდა 

ტარამ ზედს. მაგრად მოჭერილი, ვიწრო, მაგარი 

ტარამბაქსუნ მასდ. ყოფნა მაგრად მოჭერილისა, 

ვიწროსი, 

ტარამბესუნ მასდ. მაგრად მოჭერა 

ტარამლუღ ზედს. მაგრად მოჭერილი 

ტარგა არს. უბედურება 

ტარტაგ არს. ფეხშემორტყმული ჯდომა 

ტარტაკესუნ მასდ. ფეხშემორტყმული ჯდომა 

ტარტაკეცი მიმღ. 1. ფეხშემორტყმული ჯდომა; 2. 

ფეხშემორტყმული მჯდომარე 

ტარღაციციკ არს. ბაღის ასტრა 

ტატ [-ურ-უხ]არს. 1. ბუზი; 2. ფუტკარი 

ტატაპსუნ მასდ. შეწვა 

ტატაფსუნ მასდ. დანგრევა 

ტატი იხ. ქალნანა (ე.ჯ.) 

ტატი (ვ) [-უხ]არს. ბებია 

ტატმერ (ვ) ზედს. ჯადოქარი, კუდიანი 

ტაფესუნ მასდ. დადგმა, დაყენება, გაწესება 

ტაფესუნ მასდ. (ე.ჯ.), ტაფსუნ, ტაფეს ყოფნა 

ნაცემისა, ნაჭედისა 

ტაღა(ჲ), ტაღაჲ (ნ) ზმნს. იქ, იქითა მხარეს 

ტაღა(ჲ)-მაღა(ჲ) ზმნს. აქა-იქ 

ტაყყა არს. 8-10 კგ. სიმინდის წონა 

ტაშტყურა (ვ) იხ. ჟ ენეჭალ 

ტა მტუზ არს. ვარსკლავიანი ცა 

ტ ნკიტ იხ. ტანკეტ 

ტ ნკტ ნკ ზედს. ყბედი, ენატარტარა 

ტ ნტ რ არს. დანდური 

ტ ტ ლ არს. ლეკვი 

ტე ნაცვ. ის 

ტე არს. ტილი, ლობიოს ჭია 

ტებარ (ვ) იხ. ტევარ 

ტევარ || თოვარ (ნ), ტებარ (ვ) ზმნს. ახლახან, დიდი 

ხანი არაა, რაც 

ტევახტ ზმნს. მაშინ 

ტეთ რ ზმნს. ისე, იმნაირად 

ტეკალ [-უხ-ხო]არს. აკრიდი (ნემსიყლაპია), კალია 

ტელან || ტელინ || ტეჲინ ზმნს. იქითა მხრიდან 

ტელან-მელან (ვ) ტეჲინ-მეჲინ (ნ) ზმნს. აქედან-

იქედან 

ტელინ (ნ) იხ. ტელან 

ტელწირი ზმნს. იმ დრომდე, სანამ 

ტემა რიცხვ. იმდენი 

ტეჲინ (ნ) იხ. ტელან 

ტეჲინ-მეჲინ (ნ) იხ. ტელან-მელან 

ტერაცუ არს. დიაკვანი 

ტესაჰარ ზმნს. ეხლა 

ტესაჰატ ზმნს. მაშინვე 

ტესოღო ნაცვ. ის, სხვა 

ტეტირ არს. ანბანი 

ტეტრაკ (ნ) [-ხო]არს. რვეული 
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ტეჭ ო ზმნს. იქითა მხარეს, ის მხარე 

ტია ზმნს. იქ 

ტია-მია ზმნს. აქა-იქ 

ტიკ (ვ) [-ურ-უხ] არს. ტიკი 

ტილე || ტელე ნაწ. აი 

ტილინკაშა (ნ)არს. ნეკი 

ტინქ [-ურ-უხ]არს. კავკასიური კოლიბრი 

ტიჲა (ნ) იხ. ტია 

ტიჟილ ზედს. არაჯანსაღი 

ტიჟილბაქსუნ მასდ. ყოფნა უხასიათოდ, ყოფნა 

ავადდმყოფისა 

ტიჟილბესტესუნ მასდ. ხასიათის გაფუჭება 

ტიჟილლუღ არს. შეუძლოდ ყოფნა 

ტირიკალ არს. ხელის თითისტარის სადგომი 

ტისტუნ აბს. სირბილისას 

ტისტუნ, ტიტეს მასდ. 1. სირბილი, გაქცევა, 

გარბენა; 2. შორს ყოფნა 

ტისტუნ-ტისტუნ აბს. სირბილისას 

ტიტა იხ. ტიტაჰატიტა 

ტიტაჰატიტა არს. სირბილი, გაქცევა 

ტიტევკსუნ მასდ. წაყვანა, მოტაცება 

ტიტერი აბს. გაქცევისას 

ტიტესდესუნ მასდ. მოტაცებინება 

ტიხ პესუნ მასდ. სკდომა, გაზრდა 

ტი ტიპ (ნ) [-ხო]არს. ბროწეული 

ტოკმაშ ა (ვ) [-უხ] არს. მხარე, ნაპირი 

ტოკმაშ ა [-უხ-ხო]არს. ნეკნი 

ტოკმაშინა თანდ. -მდე, მიმართ 

ტოკყაქოშლახსუნ მასდ. თამაში ქამრებით 

ტოლ [-ურ-უხ]არს. ტყავი, კანი 

ტონ არს. ტონა 

ტონლუღ იხ. დონლუღ 

ტოჲშან (ნ) იხ. ღუ არს. კურდღელი 

ტოპი არს. პატარა დოქი 

ტოჟპსუნ მასდ. 1. დაღვრა; 2. დუღილი 

ტოტოზ არს. ვარცხნილობა, ტუტუცი 

ტოღ (ნ)არს. ხაზი 

ტოღენ ზმნს. გასწვრივ 

ტოღოლ თანდ., ზმნს. -თან, ახლოს, გვერდით 

ტოღოხო ზმნს. წინ 

ტოღ  არს. 1. მხარე, გარეუბანი; 2. ნაპირი, სანაპირო 

ტოღ ოლ ზმნს. ახლოს 

ტოყანაყ [-უხ||-ხო]არს. კავი, კაუჭი 

ტოშ (ვ) ჭ შ ზმნს. გარეთ 

ტოშტან ზმნს. გარედან 

ტო პდოპ არს., ზედს. ბზარი, ნახეთქი; გამსკდარი 

ტო პლიკ (ვ)არს. ქოთანი, ქილა 

ტო პსუნ || დო პსუნ მასდ. გასკდომა 

ტ ვ რ (ნ) იხ. ტევარ 

ტრატრა არს. ტოროლა (ე.ჯ.) 

ტუზაყ [-უხ||-ხო]არს. ხაფანგი 

ტუკტალ (ვ) [-უხ]არს. კოდალა 

ტუკტესუნ მასდ. კენკვა, კორტნა 

ტუკუ შორ. ტუკუ! (ასე ეძახიან ძაღლს) 

ტულ [-ურ-უხ]არს. ყურძენი 

ტულაშ [-უხ||-ხო] არს. თუთიყუში 

ტულაфერეკალხაშ არს. აგვისტო (თვე)  

ტულბოყსუნ (ვ)მასდ. რთველი 

ტულენ (ძვ.) არს. შემოდგომის თვე 

ტულლა, ტულე (ნ)არს. რთველი 

ტულყაჩპესუნ მასდ. ყურძნის გაწურვა 

ტუმა არს. ყუნწი 

ტუმპაკ [-უხ||-ხო]არს. დუმა (ცხვირისა) 

ტუმპალაკ (ვ)არს. ცოფი, ცოფიანობა 

ტუმპალაკ (ვ) იხ. დუმბალაკ 

ტუმპალაკდუღესტუნ (ვ) იხ. 

დომბალაყდუღესტუნ 
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ტუმპალაკდუღსუნ (ვ)მასდ. ყირაზე დადგომის 

დაძალება 

ტუმპალაკდუღსუნ (ვ) მასდ. ყირაზე გადასვლა, 

ყირამალა გადასვლა 

ტუნკერესუნ (ვ) იხ. ტ კ რესუნ 

ტუნკურისტუნ (ვ) იხ. ტ კ რდესუნ 

ტუნკურიფსუნ მასდ. ტრიალი 

ტუჲმიშალო (ნ) იხ. ანდახბალო 

ტუჲმიშბესტესუნ (ნ) იხ. ანდახბესტესუნ 

ტუჲმიშბესუნ (ნ) იხ. ანდახბესუნ 

ტუჲმიშიჲო (ნ) იხ. ანდახბიო 

ტუპაყ  ზედს. მელოტი 

ტუპულ არს. ძირმაგარა 

ტუპულ [-უხ||-ხო]არს. კვირტი, კოკორი 

ტური [-ურ||-ჲ-ოხ]არს. ძაფი 

ტუსსაღ [-უხ||-ოხ]არს. პატიმარი, ტუსაღი 

ტუსსაღბესუნ მასდ. დაპატიმრება, ციხეში  ჩასმა 

ტუსსაღხანა [-უხ||-ხო]არს. ციხე 

ტუტთაგ არს. სალამური 

ტუტუ არს. კანკალი 

ტუტუდესუნ მასდ. აკანკალება (ააკანკალო) 

ტუტუკალ მიმღ. მოცახცახე, მოკანკალე 

ტუტუკა-ტუტუკა ზმნს. გულამოსკვნით 

ტუტუფესუნ მასდ. კანკალი 

ტუღ შორ. ტუღ! (გამოიყენება კრუხის გასარეკად) 

ტუ პ [-ურ||-უხ]არს. ბოლოკი 

ტ ტ ჲ [-უხ||-ხო] არს. სალამური 

ტყნაბედდალა(ყ) [-უხ||-ხო]არს. მაჟაურა 

ტ ზ, ტ ზფსუნ მასდ. ბზუილი 

ტ კ რდესუნ || ტუნკურისტუნ მასდ. გორება 

ტ კ რესუნ || ტუნკრესუნ მასდ. გორება 

ტ ლღ ტ (ნ) იხ. წილღ იტ 

ტ რ კალ მიმღ. ენატარტარა  

ტ რ ფესუნ მასდ. ყბედობა, ლაყბობა 

ტ ტ ზ არს. არასერიოზული, თავქარიანი 

(ადამიანი)  

 

უ 

 

უ შორ. მიმართვა 

უდა არს. გასული წლის ტოტების აჩეხვა ჭიების 

საჭმელად  

უდა [-უხ||-ოხ] არს. თუთის ხის ფოთლები 

უდინკირო არს. თუთის ხის (დავაზის) მოსაჭრელი - 

მაგვარი ინსტრუმენტი 

უზ გ ნ არს. ცხვარი და ყვინო, რომელსაც მომავალი 

სიძე მიართმევს მომავალ სიდედრსა და სიმამრს 

უკ|| კ [-ურ-უხ]არს. გული; უკ თადსუნ გამხნევება; 

უკა ლაфდესუნ წყენინება; უკიზ ჟ ომოესუნ 

ზიზღი; უკ ჴაჲბაქსუნ იყოგულთბილი; უკე 

არეურბაქსუნ გულისრევა; უკ ჩუქესუნ ძლიერი 

შეშინება; უკენ ბეყსუნ სურვილი, უკ ბოკსუნ 1. 

ძლიერი წყურვილის გრძნობა; 2. შებრალება; უკ 

თასუნ გონების დაკარგვა; უკენ ნუტეხ სტუნ 

ზიზღის მოგვრა; უკეხუნ ჩოვაქსუნ რაღაცის 

სურვილი, ნდობა; უკაუქსუნ 1. ძლიერი წუხილი; 

2. ძლიერი წყენინება 

უკალ მიმღ. მოლაპარაკე 

უკბესუნ || უკბესუნ მასდ. გაბედვა 

უკინ || კინ ზმნს. სულით, გულითადად 

უკინყაჩ || კინყაჩ არს. გულის ვადმყოფობა 

უკლა || კლა (ატრ.), უკლაო (გასუბსტ.)ზედს. 

მამაცი, გულიანი 

უკნუტ || კნუტ ზედს. 1. უგულო, არაადამიანური; 

2. უხალისო 

უკსუზ || კსუზ იხ. უკნუტ 

ულ [-ურ-უხ]არს. მგელი 

ულაჲშსუნ მასდ. ღმუილი 

ულაღ [-უხ||-ხო]არს. მუშა საქონელი 

ულუღოყაჩ არს. კბილის ტკივილი 
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ულუხ [-უხ||-ოხ]არს. კბილი 

ულუხლა ზედს. კბილიანი 

ულუხნუტ ზედს. უკბილო 

ულუხსუზ იხ. ულუხნუტ 

ულღოთუმ არს. ღრძილი 

უმუდ არს. იმედი 

უმუდაბოსტუნ მასდ. იმედის დაკარგვა 

უმუდბაქსუნ მასდ. იმედის ქონა 

უმუდბესუნ მასდ. დაიმედება 

უმუდნეტ ზედს. უიმედო, თავზე ხელააღებული 

უმუდნუტლუღ არს. უიმედობა, 

სასოწარკვეთილება 

უმუდსუზ იხ. უმუდნუტ 

უმუდსუზლუღ იხ. უმუდნუტლუღ 

უნ (ვ) ნაცვ. შენ 

უნიყ (ვ)არს. ნაწლავი 

უნუღ უნ (ვ) ზედს. ნაწლავებისა, ნაწლავებიანი 

უჲდურმა არს. ყურძნის დაავადება (გოგირდის 

უკმარისობა) 

ურაჲ შორ. ვაშა! 

ურაშუღ არს. გვალვა 

ურბათ არს. პატივისცემა 

ურბათლუ ზედს. ავტორიტეტიანი, 

პატივისცემული; ურბათახუნ ბისტუნ 

ავტორიტეტის დაკარგვა; ურბათახუნ საქსუნ 

დამცირება 

ურბატტუ იხ. ურბათლუ 

უროზი (ვ) იხ. ოროზი 

ურრაჲ არს. ბოსტნის საბოლოო მოკრეფა 

(ბოსტნახურრაჲ) 

ურტესუნ, ურტეს მასდ. 1. დართვა (ძაფისა); 2. 

დარტყმა 

ურუ არს. მოსავლის აღება ბოსტანში 

ურუ [მრ. რ. არა აქვს] არს. სული  

ურუბ არს. 100 გრ-ნი ნებისმიერი ნივთი  

ურუბ არს. ფუნტის 1|4-დი 

ურუბესუნ მასდ. მოსავლის აღება ბოსტანში 

ურყამბაქი ზმნ. ქვად იქეცი, გაქვავდი 

უს [-ურ-უხ]არს. კამეჩი, ხარი 

უსენ [-უხ||-ხო]არს. წელი 

უსენბაუსენ ზმნს. წლიდან წლამდე 

უსენლუღ ზედს. წლიანი, ერთი წლისა  

უსინ (ვ), სინ, უსუნ (ნ) იხ. უსუმ 

უსკესდესუნ მასდ. გაზომინება 

უსკსუნ მასდ. გაზომვა, აწონვა 

უსკუნ არს. ზომა, ზომის ერთეული 

უსტულუф არს. სიფრთხილე 

უსტულუфენ ზმნს. ფრთხილად, ნელ-ნელა 

უსუმ || უსუნ || უსინ ზმნს. მალე, ჩქარა 

უსუნ (ნ) იხ. უსუმ 

უსქესუნ მასდ. გაზომვა 

უქალ მიმღ. ის, ვინც ჭამს, მჭამელი 

უქეს მასდ. ჭამა 

უქესტესუნ მასდ. მოსუქება, გასუქება 

უქესტუნ მასდ. ჭმევა, კვება 

უქსუნ, უქეს, უქესუნ მასდ. ჭამა 

უქუნ არს. სურსათი, სურსათის მარაგი 

უღუზ არს. კაკაბი 

უღ  [-ურ-უხ]არს. სხვენი, თავანი 

უღ ეცი მიმღ. დალეული 

უღ ესტუნ მასდ. დალევინება 

უღ ნუტ ზედს.  უთავანო 

უღ სუნ მასდ. სმა 

უღ ულ ზმნს. თავანზე 

უყ  [-ურ-უხ]არს. ნიგოზი, კაკალი; უყ ნა შილახუპ 

ნიგვზის ფაფა 

უყ ენ [-უხ||-ხო]არს. ძვალი 

უყ ენნუტ ზედს. უძვლო 

უყ ესუნ მასდ. ყოფნა ძვლისა 
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უყ ლუღ არს. თხილნარი 

უყ ნადახტაკ [-უხ||-ხო]არს. კაკლის ხის დაფა 

უყ ნახოდ [-ურ-უხ]არს. კაკლის ხე 

უყ ნალაფა [-უხ||-ხო]არს. ნიგვზის გული 

უყ ნაჲ ზედს. ნიგვზის, ნიგვზიანი; უყ ნაჲ ჰალვა 

ნიგვზის ჰალვა; უყ ნაჲ დოლმა ნიგვზის ტოლმა 

უშეხ რ გ არს. შეშის გროვა 

უშკუნ არს. ნაწნავები; შიკლამუნუშკუნ ხახვის 

დაწვნა 

უშკუნბესუნ მასდ. დაწვნა 

უშ  [–ურ-უხ]არს. შეშა 

უშ კსუნ || იშ კსუნ მასდ. ნაწნავის გაკეთება 

უშ კუნ || იშ კუნ არს. თმები, ნაწნავი 

უშ კუნლა || იშ კუნლა ზედს. ნაწნავიანი 

უშ კუნნუტ || იშ კუნნუტ ზედს. უნაწნავო 

უშ კუნსუზ || იშ კუნსუზ იხ. უკუნნუტ 

უჩ || უჭე [-ურ-უხ] || უ ჭ არს. თაფლი 

უჩნა(ჲ) ზედს. თაფლიანი, თაფლის; უჩნა(ჲ) ჰალვა 

ჰალვა თაფლით 

უჭე იხ. უჩ 

უჭნა(ჲ) ზედს. თაფლის, თაფლიანი 

უჭ ეტატ არს. ფუთკარი 

უჭ ნახაშილ არს. თაფლის ფაფა 

უხ ნახუპ არს. ფლავი გარჩეული ნიგვზით 

უჴეოშ  (ვ) იხ. ოჴეოშ  

უჴეჭოტ (ვ) იხ. ოჴეჩოტ 

უჴნახოდბიყალო მიმღ.(გასუბსტ.) კაკლის ხის 

მჭრელი 

უჴ  რიცხვ. ექვსი 

უჴ -უჴ  რიცხვ. ექვს-ექვსი 

უჴ ბაჩო რიცხვ. ექვსასი 

უჴ ეწწე რიცხვ. თექვსმეტი 

უჴ ინჴი რიცხვ. ექვსნახევარი 

უჴ ინჯი რიცხვ. მეექვსე 

უჴ ლუღ არს. ექვსიანი 

უჴ უსენ(ლუღ) ზედს. ექვსწლიანი  

უჴ ღი(ლუღ) ზედს. ექვსდღიანი 

უჴ შამატ(ლუღ) ზედს. ექვსკვირიანი  

უჴ ხაშ(ლუღ) ზედს. ექვსთვიანი 

უჴ ჰაზარ რიცხვ. ექვსი ათასი 

უჯუზ (ატრ.), უჯუზო (გასუბსტ.)ზედს. იაფი 

უჯუზბაქსუნ მასდ. გაიაფება, იაფობა 

უჯუზბესუნ მასდ. გაიაფება 

უф შორ. უჰ! 

უфულდაჲშსუნ მასდ. ოხვრა, წუწუნი 

უ ნილ [-უხ] არს. ნაწლავი 

 

 

 

ან ნაცვ. თქვენ 

ზაგან (ვ)არს. პატარძლის მშობლებისათვის 

გაგზავნილი საჩუქრები 

ზანკუ [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. უზანგი 

ზვი (ნ) [-ჲ-ოხ]არს. წევრი 

ზვულუღ (ნ)არს. წევრობა 

თ  [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. უთო 

კ (ნ) იხ. უკ 

კბესუნ მასდ. იხ. უკბესუნ 

კინ (ნ) იხ. უკინ 

კინყაჩ (ნ) იხ. უკინყაჩ 

კლა იხ. უკლა 

კნუტ (ნ) იხ. უკნუტ 

კსუზ იხ. უკნუტ 

ლქუჯ (ნ) [-ხო]არს. სამართებელი 

შე [-მ-უხ]არს. ღამე 

შენენ ზმნს. განთიათზე 

შე-ღენა არს. დღე-ღამე 
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ფ 

 

ფათავა (ვ) იხ. პატპალ 

ფაიზ || ფაჲიზ (ნ) არს. შემოდგომა 

ფაინ არს. წყალდიდობა, დატბორვა 

ფაინბაქსუნ მასდ. ყოფნა დატბორილისა 

ფაინბესუნ მასდ. დატბორვა, მოლეკვა 

ფალაზ [-უხ||-ხო]არს. ჩვარი, ფარდაგი 

ფალან [-უხ||-ხო]არს. პალანი, კურტანი 

ფამბაკ [-უხ||-ხო]არს. ბამბა 

ფამფალუკ [-ხო]არს. პეპელა 

ფაჲ (ნ)არს. წილი 

ფაჲბაქსუნ (ნ) მასდ. ყოფნა დარიგებულისა 

ფაჲბესუნ (ნ) მასდ. დარიება, გაყოფა 

ფაჲვადუკ (ვ)არს. აბრაშუმის ფეხსახვევი 

ფაჲფაჲბესუნ (ნ) იხ. ფაჲბესუნ 

ფარ არს. წისქვილის ბორბალი 

ფარაქსი არს. პარასკევი 

ფარდაღ არს. მოკვლა, დახრჩობა 

ფარდაღბესუნ მასდ. მოკვლა, დახრჩობა 

ფართალ არს. ტანსაცმელი 

ფართალლუღ არს. საკაბე 

ფარფეჲნ არს. დანდური 

ფარჩა არს. ქსოვილი 

ფარჯ, ფარჯბესუნ მასდ. გავრცელება (ჭორის, 

ამბავის) 

ფას ზედს. დანგრეული, გაცვეთილი 

ფასბესუნ მასდ. 1. დანგრევა; 2. გაცვეთა 

ფასდესუნ მასდ. 1. გაშლა; 2. გაფენა 

ფასჭაღ არს. ფადიშაჰი 

ფაფ (ვ)არს. ბულული, ჩენჩო 

ფაფალაკ (ვ) იხ. ფამფალუკ 

ფაფაყ [-უხ||-ხო]არს. ფაფახი, ქუდი 

ფაფაყლა ზედს. ფაფახიანი, ფაფახში 

ფაფაშ იხ. მაი ნმაწი 

ფაქ არს. ბაღი 

ფაქნაე ველიკ არს. ბაღის მჟაუნა 

ფაყლა არს. ლობიო 

ფაყლალა ზედს. ლობიოს (ლობიოანი) 

ფაყულინ ზედს. ლობიოს (ლობიოანი) 

ფაყულინხაშ ოჲ არს. ლობიოს წვნიანი 

ფაყ  (ვ) [-უხ]არს. ბაღი 

ფაყ ესუნ მასდ. აორთქქლება, ამოშრობა 

ფაყ საქსუნ (ვ) მასდ. (ბაღის) გაშლა 

ფაშნა || ფაჩნა [-უხ||-ოხ]არს. გოგრა 

ფაშნინხუფ არს. გოგრის ფაფა 

ფაჭ აღ [-უხ||-ხო]არს. მეფე, მონარქი 

ფაჭ აღლუღ არს. სამეფო 

ფაჭ აღლუღბესუნ მასდ. მეფობა 

ფახლა არს. ლობიო 

ფახლინხუფ არს. ლობიოს ფაფა 

ფახ ტიკოკოწ არს. მოხარშული ქათამი 

ფახულინხუფ არს. ფლავი ლობიოთი 

ფახ რ არს. ჟანგი (სპილენძის) 

ფა ფ არს. ქათო, ჩენჩო, ნახერხი, წვრილად დაჭრილი 

სამანი 

ფ ლ ნქ [-უხ||-ხო]არს. ვეფხვი 

ფ რთლუღ არს. უხერხულობა 

ფ რინჯ (ვ) [-უხ]არს. შავი ხორბალი 

ფ რს ნქ [-უხ||-ხო]არს. დანაწონი, დანამატი 

ფ რთბაქსუნ მასდ. ყოფნა შეწუხებულისა, 

უხერხულად თავის გრძნობა 

ფ რთბესუნ მასდ. წყენინება, შეწუხება  

ფ რთ ზედს. შეწუხებული 

ფ რდ  [-უხ||-ოხ]არს. ფარდა 

ფ რ ქ ლ არს. აბრეშუმის ჭია 

ფ ჰრიზ არს. დიეტა 

ფ ჰრიზბესუნ მასდ. დიეტის დაცვა 
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ფელტაკ (ვ) იხ. ღუ 

ფენეწ [-უხ||-ხო] არს. კავი 

ფეჲლუვან არს. მებრძოლი, ბუმბერაზი 

ფეჲლუვანლუღ არს. მოჭიდავის ხელობა 

ფეჲნ არს. ნაკელი, სასუქი 

ფეჲსარ არს. განსაზღვრული ნაკვეთი 

ფერვარ (ნ) [-ხო]არს. მხარეები, არე-მარე 

ფესუნ, ფეს მასდ. ლაპარაკი, მოყოლა, თქმა, ქმნა 

ფეფ არს. კელი, ჩენჩო 

ფეშკაშ || ფეშქაშ არს. საჩუქარი 

ფეშკაშბესუნ მასდ. რაღაცის ჩუქება 

ფეშტუვან არს. ხის საბრჯენი 

ფეშ აჲ არს. ხელობა, პროფესია, საქმიანობა 

ფეშ აქარ არს. სპეციალისტ, პროფესიონალი 

ფეშ მალუღ არს. მონანიება 

ფეშ მან ზედს. მომნანიებელი 

ფეშ მანბაქსუნ მასდ. მონანიება 

ფეშ მანჩილუღ არს. მონანიება, სინანული 

ფი მიმღ. თქმული, მოყოლებული 

ფი არს. თხის ქონი 

ფილაქან იხ. კაცაკალ 

ფინ ზედს. თვალის, თვალიანი 

ფინთი იხ. ჭემენ 

ფინხაშ არს. გუგა 

ფიჲინყაჩ არს. თვალის ტკივილი 

ფის(ატრ.), ფისო (გასუბსტ.)ზედს. ცუდი 

ფისბაქენ, ფისბაქსსუნ მასდ. ცუდ გუნებაზე 

დადგომა 

ფისბაქსუნ მასდ. გაფუჭება 

ფისბესუნ მასდ. გაფუჭება 

ფისლაჲშსუნ მასდ. გაკიცხვა 

ფისლუღ არს. სიბოროტე 

ფისტ შორ. ფისო-ფისო! 

ფის-შავატ ზმნს. ძლივს 

ფიში (ვ)არს. შარდი 

ფიშიკ [-უხ||-ხო]არს. კატა 

ფიშ-ფიშ შორ. ფისო, ციცა! 

ფმმბაქუნქოლ არს. ბამბის (ნაწარმი) მასალა 

ფოდრათ არს. კრედიტი, იჯარა 

ფოთა [-უხ||-ოხ]არს. გოჭი 

ფორ არს. ობი 

ფორთ არს. მოთმინება 

ფორთბალ(ო) მიმღ. გამძლე, მომთმენი 

ფორთბესუნ მასდ. მოთმენა, გამძლეობა 

ფორრა ზედს. ჟანგიანი, ობიანი 

ფორსუყ (ნ) ფორწუკ (ვ) [-ხო||-უხ]არს. მაჩვი 

ფორწუკ (ვ) იხ. ფორსუყ 

ფორჭეპსუნ მასდ. ჯანგვა, ობის მოკიდება 

ფორჭეფსუნ მასდ. ობის მოკიდება 

ფოს [-ურ-უხ]არს. ნაგავი 

ფოსბესუნ მასდ. მონაგვიანება 

ფოსენბაქსუნ მასდ. დანაგვიანება 

ფოსლუღ არს. სანაგვე 

ფოსფესუნ მასდ. გადაქცევა, გადადება 

ფოსფოსკალ [-უხ||-ხო]არს. გარეული მცენარის 

ჯიში; ბუმბული 

ფოფ [-ურ-უხ]არს. თმები 

ფოფლა (ატრ.), ფოფლაო (გასუბსტ.) ზედს. თმიანი, 

ბეწვიანი, ფოფნათუმ თმის ძირი 

ფოფნუტ ზედს. უთმო, მელოტი 

ფოშტ არს. ფოსტა 

ფო ფ (ვ)არს. ხმელი სუნელი 

ფო ფნიკ არს. ქუსლი 

ფ ჰრ ნ (ნ) [-ხო]არს. წვრილნარი 

ფ ჰრ ნლუღ (ნ)არს. კორომი, რაყა 

ფუთ [-ურ-უხ]არს. ფუთი, ორმოცი ფუნტი 

ფუინამირ ბბ  არს. კომშის მურაბა 
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ფულ [-მ-უხ]არს. თვალი; ფულ ჴაჲფსუნ 1. 

თვალების გახილვა; 2. უფრო კარგად ცხოვრება; 

ფულ ყიჭფსუნ თვალების დახუჭვა, თვალის 

ხამხამი; ფიჲინ ბეშ  თვალწინ; ფულ ლახსუნ 

თვალთვალი; ფულ ყინჭ თვალდახუჭული; ფულ 

თარასტუნ დათვალიერება; ფიჲინ ბოშ ფესუნ 

პირში თქმა; ბიპფიჲინ ბეღ სუნ ყურადღებით 

ყურება; ფიჲეხუნ ბისტუნ ნდობის დაკარგვა, 

ფიჲინ ბეშ ეჩტუნ თავის წარმოჩენა; ფულთადი 

ხაშნუთასტუნ წყენა, წვალება; ფიჲელ 

ლაპლუპესუნ (ნ) თვალის გაელვება; ფულ 

ჲაყამანდესუნ ლოდინი; ფულ მა ჲინბაქსუნ 

თვალების დაბნელება; ფიჲინ ყაშ 1. გუგა; 2. 

ძვირფასი ადამინი; 3. ნახვრეტი, ხვრელი; 4. 

წყაროს სათავე; 5. თასი, განყოფილება 

ფულჴაჲფესუნ მასდ. 1. თავისუფალი დროის ქონა; 

2. გაახილებინო ვინმეს თვალი რაღაცაზე; ჲაყ 

ჴაჲფესუნ გზის გაკვალვა, დახმარება 

(მატერიალურად); უკ ჴაჲფესუნ გახარება 

ფულდეში ზედს. ძუნწი 

ფულდეშილუღ არს. სიძუნწე 

ფულდეშილუღენ ზმნს. ძუნწად 

ფულიჭკამუნ ზმნს. ძალიან ჩქარად 

ფულხაშლუღ არს. მილოცვა  

ფულხაშლუღთასტუნ მასდ. მილოცვა 

ფუმფულ [-უხ||-ხო]არს. ბალბა (ბოტ.) 

ფურ არს. ფრენა, დაშლა, აორთქლება 

ფურდესუნ მასდ. 1. ჰაერში გასვება, ფრინველის 

გაშვება; 2. აორთქლება; 3. დანგრევა, დაშლა 

ფურესუნ მასდ. ყოფნა დანგრეულისა, დაშლილისა 

ფურიკ (ვ) [-ურ]არს. 1. ბებერი; 2. ჩიყვი 

ფურკალ არს.(<მიმღ.) მფრინავი 

ფურნუტ ზედს. უფეხო 

ფურფესუნ მასდ. 1. ფრენა; 2. აორთქლება 

ფურფესუნ მასდ. ვარდნა, ნგრევა 

ფურფი მიმღ. გაფრენილი 

ფურფი მიმღ. დანგრეული 

ფუსაკ არს. ჯვრისწერა 

ფუსაკნებაქსუნ მასდ. ჯვრისწერა 

ფუფ იხ. ფეფნახოდ 

ფუფნახოდ [-ურ-უხ]არს. წიფელი 

ფუშინხოდ არს. კომშის ხე 

ფუშკური ზედს. დამპალი 

ფუშნიკ || ფ შნიკ [-უხ-ურ]არს. პიტნა 

ფუშურუკ არს. ფაფა ბავშვებისათვის 

ფუშ ა [-უხ||-ხო]არს. კომში 

ფუშ ინ ზედს. კომშის, კომშიანი 

ფუშ ლუღ არს. კომშის ბაღი 

ფუშ ნახოდ [-ურ-უხ] არს. კომშის ხე 

ფუჩბესუნ მასდ. გაფუჭება 

ფუჩიკ არს. შარდის ბუშტი 

ფუჩჟე არს. პემზა 

ფუჭაყალ არს. ხოჭო 

ფუфთლიკა (ატრ.)|| ფუфთლიკო (გასუბსტ.)ზედს. 

ლოყებგამობერილი 

ფუ ფ არს. ფაფა 

ფუ ფ (ვ)არს. წვრილი წაბლი 

ფუ ფ არს. წიფლის თესლი 

ფუ ფხახოდ არს. წიფლის ხე 

ფუ შფუ შ (ვ) არს. შიგნეული, კუჭმაჭი 

ფ ნგი არს. 2,8 კგ. (7 ფუტი) 

ფ რ ზ [-უხ-ხო]არს. ფირუზი 

ფ რ ქ (ნ) იხ. ბურუკ 

ფ შნიკ (ნ) იხ. ფუშნიკ 

 

ქ 

 

ქა (ვ) იხ. ქონო ზმნს. მანდ 

ქადაგ (ვ) იხ. ქედაჲ 
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ქავაზა არს. ყბედი, ენატარტარა, ადამიანი რომელსაც 

არ შეუძლია საიდუმლოს შენახვა 

ქავაზალუღ არს. ყბედობა 

ქავაზარი არს. ყურძნის ერთ-ერთი ჯიში 

ქავთარქ სტი არს. (ზღაპრ.) ცოდველი ადამიანი 

სიკვდილის შემდეგ გარდაიმნება ცხოველად, 

რომელიც იპარავს ბავშვებს, მიჰყავს თავის 

სახლში და ჭამს 

ქავურ|| ქაურ არს. ცეცხლთაყვანისმცემელი  

ქავურბაქსუნ || ქაურბაქსუნ მასდ. ყოფნა 

ცეცხლთაყვანისმცემელისა 

ქავურბექსუნ || ქაურბესუნ მასდ. ვინმეს 

ცეცხლთაყვანისმცემლად გადაქცევა  

ქავურლუღ || ქაურრუღ არს. 

ცეცხლთაყვანისმცემლობა 

ქათ რ ზმნს. ეგრე, მაგნაირად 

ქაიესუნ მასდ. გახსნა 

ქალა [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. დიდი, უფროსი; ქალა ღარ 

უფროსი ვაჟი; ქალა ადამარი მაღალი 

თანამდებობის პირი; 

ქალა [-უხ||-ხო]არს. მაქინაცია, ხრიკი 

ქალაახსიბაჲ (ნ) იხ. ქალაახციმა 

ქალაახწიმა (ვ) ქალაახსიბაჲ (ნ)არს. აღდგომა 

ქალაბაბა [-უხ||-ოხ]არს. ბაბუა, პაპა 

ქალაბაქი მიმღ. ახოვანი, ტანადი 

ქალაბაქსუნ მასდ. ზრდა 

ქალაბესუნ მასდ. ზრდა, გაზრდა 

ქალაბუნ [-ურ||-ხო]არს. 1. დიდთავა; 2. ოტროველა, 

შუბლმაგარი 

ქალაბუყუნ ზედს. ღიპიანი 

ქალაგერგეც არს. დიდი ეკლესია 

ქალადურუს არს. დიდი მარხვა 

ქალათაფან (ნ) იხ. ქალაბუყუნ 

ქალა-იმუხლა ზედს. დიდყურა, დიდყურიანი 

ქალაკ შ  არს. დიდი თითი 

ქალალუღ არს. დიდება, მრძანებლობა, ბატონობა 

ქალამ (ვ) [-უხ]არს. ქალამანი 

ქალა-მიწიკ (ნ)არს. დიდი და პატარა, დიდიდან 

პატარამდე 

ქალამჭაანქალამუნბაღ არს. ქალამნის საბელი 

ქალან ზმნს. მანდედან 

ქალანანა არს. ბებია (ზედმიწ. დიდი დედა) 

ქალანიშან არს. ნიშნობა (ზედმიწ. დიდი ნიშნობა, 

როდესაც პატარძლის ოჯახში მიაქვთ ბეჭედი, 

ცხვრები, ნაჭრები...) 

ქალანუტ ზედს. 1. უდედმამო, ობოლი; 2. უხეში, 

უსინდისო 

ქალა-ხური იხ. ქაქალა-ხური 

ქალბა იხ. ქალაბაბა 

ქალინ (ვ) იხ. ქელინ 

ქალიქ [-უხ||-ხო]არს. მოუმწიფებელი ნესვი 

ქალლაბულუღ მასდ. ყოფნა დიდთავიანისა 

ქალოჟ ომო (რ)არს. ადამიანი დიდი პირით 

ქალფესუნ მასდ. კითხვა 

ქალქალა, ქალქალო, ქაქალა ზედს. ძალიან დიდი, 

მსხვილი, დიდრონი 

ქამ ზმნს. არასაკმარისი, ნაკლოვანი 

ქამასი არს. 1. სიღარიბე, გაჭირვება; 2. უხეში სიტყვა 

ქამლუღ არს. ნაკლოვანება, უკმარისობა 

ქამ-ქასირ (ნ)არს. უკმარისობა 

ქან [-ურ-უხ]არს. ზღურბლი 

ქანაბეღ სუნ მასდ. სხვის ხარჯზე გამდიდრება 

ქანდალანლუღ (ნ) იხ. ბარხილუღ 

ქანო (ვ) იხ. ქონუტ 

ქაჲ (ვ) ქ ჲ (ნ) არს. განთიადი 

ქაჲბაქსუნ (ვ) ქ ჲბაქსუნ (ნ) მასდ. გათენება 

ქაჲქაჲმუღო (ვ) ქ ჲქაჲმუღო (ნ)არს. განთიადი 

ქარ არს. განაყოფიერება, გამრავლება 

ქარ არს. ნარევი 

ქარ [-ურ-უხ] ზედს. ყრუ 
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ქარამზა [-უხ||-ოხ||-უხ-ხო]არს. კუბო, საფლავი  

ქარამზალუღ არს. სასაფლაო 

ქარამძუხ (ნ) იხ. ქარამზა 

ქარან რიცხვ. ერთხელ 

ქარაქუსი (ნ)არს. უჯრედიანი რვეული 

ქარახო არს. თამაში 

ქარბაქსუნ მასდ. დაყრუება 

ქარბაქსუნ მასდ. ყოფნა ნარევისა 

ქარბესუნ მასდ. 1. დაყრუება ვინმესი; 2. ხმამაღალი 

ლაპარაკი, გაყრუება 

ქარბსუნ მასდ. შერევა, გარევა 

ქარდირბაზლუღ (ნ)არს. ჯამბაზი 

ქარესუნ მასდ. შერევა, არევა 

ქარეხ არს. მძუვნობა 

ქარვანო ზედს.(გასუბსტ.) ბებერი 

ქარლუღ|| ქარრუღ არს. არეულობა, ღელვა 

ქაროზ (ვ)არს. აგიტაცია, ქადაგება, დარიგება 

ქაროზტასტუნ (ვ) მასდ. ქადაგება, დარიგება, 

აგიტაციის გაწევა 

ქარრეხბაქსუნ მასდ. მძუვნობა 

ქარრუღ არს. სიყრუე 

ქარრუღ (ვ) იხ. ქარლუღ 

ქარსა|| ქ რფიჭ [-უხ||-ხო]არს. აგური  

ქარქასბესუნ მასდ. მობეზრებაა, მოწყება 

ქარქაურრუღ (ვ) იხ. ქარქურლუღ 

ქურქაშ ფესუნ მასდ. ორმოს გამოთხრა, ძირის 

გამოთხრა 

ქარქურ ზედს. ნარევი, არეულ-დარეული 

ქარქურბაქსუნ მასდ. ნარევი, შერევა 

ქარქურბესუნ მასდ. არევა, ჩარევა, შეშლა 

ქარქურესუნ მასდ. ჩარევა 

ქარქურლუღ || ქარქურრუღ არს. გაუგებრობა, 

ქაოსი, არეულობა 

ქარხალო მიმღ.(გასუბსტ.) მცხოვრები 

ქარხანა არს. შინ ნახადი არაყის მოსამზადებლად 

საჭირო ინსტრუმენტი 

ქარხესტუნ მასდ. 1. გაცოცხლება; 2. მატერიალური 

დახმარება 

ქარხსუნ მასდ. ცხოვრება, არსებობა, სიცოცხლე 

ქატარქუსიბაქსუნ მასდ. მკვდრებითაღდგომა, 

გაცოცხლება 

ქაურ (ვ) იხ. ქავურ 

ქაურბაქსუნ (ვ) იხ. ქავურბაქსუნ 

ქაურბესუნ (ვ) იხ. ქავურბესუნ 

ქაურრუღ (ვ) იხ. ქავურლუღ 

ქაფ ზმნს. სწრაფად, ჩქარა 

ქაფსუნ მასდ. აჩქარება 

ქაფ-ქაფ არს. აჩქარება 

ქაქალო ზედს.(გასუბსტ.) მსხვილი, დიდი 

ქაქალო-ხური არს. 1. დიდიც და პატარაც; 2. 

დიდიდან პატარამდე 

ქაღ ზ [-უხ||-ხო]არს. ქაღალდი 

ქაღ ზბალო (ვ) [-უხ]არს. ჯადოქარი 

ქაღ ზინ ზედს. 1. ქაღალდის; 2.წერილობითი 

ქაღ ზნუტ ზედს. 1. უქაღალდო; 2. უწერილო 

ქაშაგ არს. ციგა 

ქაშაგუნჲაყ არს. ფართო გზა მარხილისათვის 

ქაშ კალ არს. თხრილის კიდე 

ქაშ ფესთესუნ მასდ. 1. ამოთხრევინება; 2. კბენის 

დაძალება 

ქაშ ფსუნ მასდ. კბენა, დაგესვლა 

ქაშ ქაშ ფესუნ მასდ. იხ. ქაშ ფსუნ 

ქაჩ  არს. ველი, ხეობა 

ქაჩ ფუნ არს. დაბარული ადგილი 

ქაфტა (ვ) იხ. ქოტა 

ქაфტარ ზედს. ღრმა მოხუცებული 

ქაфტარბაქსუნ მასდ. დაბერება 

ქაфტარრუღ არს. ღრმა მოხუცებულობა, სიბერე 

ქაфტარქუსი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ვამპირი 
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ქა  [-ურ-უხ]არს. თრთვილი 

ქა ф არს. ნაქაფი, ქაფი 

ქა ვან (ვ) ჴავუნ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. მდელო, ნაკვეთი 

ქა მ [მრ. რ. არააქვს] არს. კუჭში გასვლა 

ქა მენ იხ. ჭემენ-ქა მენ 

ქა მენ ზედს. ჭუჭყიანი, საზიზღარი 

ქ ლ იხ. ქა 

ქ ლ არს. კამეჩი 

ქ ლ -უნშიკლამ არს. გველის ხახვი, 

ბურროშიკლამ მთის ხახვი  

ქ ლლ  იხ. ქალა 

ქ ლჩა არს. ზაქი, კამეჩი 

ქ ლჩ არს. ზაქი 

ქ ლ მ არს. კომბოსტო 

ქ მ ნდ [-ხო] არს. ქამანდი 

ქ მ ნდ ბასტუნ მასდ. ქამანდით დაჭერა  

ქ ნდირბაზლუღბესუნ (ნ) მასდ. ბაგირზე გამოსვლა 

ქ ნდ რ [-უხ-ხო]არს. თოკი 

ქ ნდ რბაზ (ნ) [-ურ]არს. ჯამბაზი, მუშაითი 

ქ ჲ არს. აისი, გათენება, ალიონზე 

ქ ჲბაქსუნ მასდ. გათენება 

ქ ჲქამუხ იხ. ქა 

ქ რთესუნ მასდ. გახდომა 

ქ რთსუნ მასდ. გაჭრა, გაკვეთა 

ქ რთტესტუნ მასდ. გაჭრევინება 

ქ რთ არს. ჭრილი 

ქ რს ნგ არს. საწნახელი 

ქ ს გ არს. გუნდა (მიწის) 

ქ ს გენეზბუნ არს. სახნავი მიწა გუნდებით 

ქ ს დლუღ არს. სიღარიბე, სიმწირე 

ქ სიბ [-უხ||-ხო] ზედს. ღარიბი, ღატაკი 

ქ სიბბაქსუნ მასდ. გაღატაკება 

ქ სიბლუღ არს. სიღარიბე, სიღატაკე 

ქ ს დ [-ურ-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. მწირე 

ქ ს დბაქსუნ მასდ. ყოფნა მწირი, ღარიბისა 

ქ ჩ ლ [-უხ||-ხო]არს. ქაჩალი 

ქ ქილ [-უხ||-ხო]არს. შუბლზე შეჭრილი თმა, 

ქოჩორი 

ქ ქლიქ [-უხ||-ხო]არს. გნოლი 

ქ фკ რ [-უხ||-ხო] ზედს. გრძელტანიანი 

ქე იხ. ქონო 

ქედა ||ქადაგ [-ხო|| -უხ] არს. ზაქი 

ქეზლუღ ზედს. ქეცის, ქეციანი 

ქელე || ქოლო ზმნს. ბევრი, ძალიან, ძალზედ 

ქელეათკალ ||ქოლოლუღ არს. სიმრავლე 

ქელედურალ არს. მჟაუნა 

ქელინ (ნ) ქალინ (ვ) ზმნს. იქითა მხრიდან 

ქენ [-ურ-უხ]არს. ნიორი 

ქენდუღი ზედს. ნივრის, ნივრით, ნირიანი 

ქენეკ [-უხ||-ხო] არს. ზღმარტლი, ზღმარტლის ხე 

ქენეკ(ჯირ) არს. გირჩი 

ქენეკლუღ არს. გირჩბით სავსე ადგილი 

ქენეკუნმ თ არს. მოხარშული ზმარტლის წვენი 

ქენექ არს. ზღმარტლი 

ქენლუღ არს. ადგილი, სადაც იზრდება ნიორი 

ქენნურხარფუნ არს. სუფი ნივრით (სგან) 

ქენქ ზედს. ვრცელი, განიერი, ფართო 

ქენქბაქსუნ მასდ. გავრცელება 

ქენქბესუნ მასდ. გავრცელება, გაფართოება 

ქენქ-ბოლ ზედს. ვრცელი 

ქენქ-ბოლლუღ არს. გაშლილი ადგილი, სივრცე 

ქენქლუღ არს. გაშლილი ადგილი, სივრცე 

ქეჲბურ (ნ)არს. შხამი 

ქეჲნა ზმნს. სიგანეში 

ქეჲნა-ბოხოჲნა ზმნს. გასწვრივ 

ქეჟე (ნ) იხ. ქეჯე 

ქეჟებაქი (ნ) იხ. ქეჯებაქი 

ქეჟებაქსუნ (ნ) იხ. ქეჯებაქსუნ 
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ქეჟელუღ (ნ) იხ. ქეჯელუღ 

ქეჟ-ქეჟე (ნ) იხ. ქეჯ-ქეჯე 

ქერქეწ (ვ)არს. ეკლესია, ტაძარი 

ქეფქეჟე (ნ) იხ. ქეფქეჯე 

ქეფქეჯე (ვ) ზედს. ძალიან მჟავე 

ქეშაგ [-უხ||-ხო]არს. ციგა 

ქეშბესუნ (ვ) იხ. ქოჩბსუნ 

ქეშტან [-უხ||-ხო]არს. ცეცხლის დასანთები ადგილი 

ქეშქა (ნ)არს. ცოდვა 

ქეჩამჯაჲი არს. მოგრძო თეთრი ყურძნის ჯიში 

ქეცა არს. მტევნის ნაწილი 

ქეჭ (ვ)არს. ქვის ღობე 

ქეჭუნ არს. ტყემალი (ალუჩის) 

ქეჭუნ არს. ტყლაპი 

ქეჯე (ვ) ზედს. მჟავე 

ქეჯებაქი (ვ) ზედს. დამჟავებული, ამჟავებული 

ქეჯებაქსუნ (ვ) მასდ. დამჟავება 

ქეჯედაგილ არს. მჟაუნა 

ქეჯელუღ არს. სიმჟავე 

ქეჯე-ქეჯე (ვ) ზედს. მომჟავო 

ქეჯუნ (ვ) ქოჟუნ (ნ)არს. ხილის ჩირი 

ქეჯუნლახუპ არს. გატყეპა 

ქეф არს. გუნება, ქეიფი 

ქეфბეს, ქეфბესუნ მასდ. ქეიფი, ნადიმობა 

ქიზ [-ურ-უხ]არს. ქეჩა, ნაბადი 

ქიზირ (ვ)არს. ათისთავი 

ქიზქი || ქუზქი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. სარკე 

ქილა [-უხ|| -ოხ] არს. კენკრა 

ქილამაწოჲ [-ურ-უხ]არს. ვარსკლავი 

ქილეჲ არს. ჩივილი, უკმაყოფილების გამოხატვა 

ქილეჲბესუნ მასდ. ჩივილი, უკმაყოფილების 

გამოხატვა 

ქილიმ არს. ფარდაგი 

ქილინ (ვ) ქიჲინ ზედს. ხელის, („ხელიანი“) 

ქილინკაშა (ვ) [-მ-უხ] ქიჲინკაშა (ნ)არს. ხელის 

თითი 

ქილინაშ არს. ხელით ნამუშევარი 

ქილისა (ნ) იხ. ქერქეწ 

ქიმქა არს. სოფელში მამაკაცების შეკრების ადგილი 

დილით და საღამოს 

ქინ ხელის, („ხელიანი“) 

ქინათტურმა არს. თამაში 

ქინაშ არს. ხელსაქმე 

ქინთი (ვ) [-უხ]არს. რკალი 

ქინმაშარ არს. პატარა (ხელის) ხერხი 

ქიჲა [მრ. რ. არა აქვს] არს. ნაღველი 

ქიჲარ (ნ) [-ხო||-მ-უხ]არს. მტრედი  

ქიჲე-თურებაфტესუნ მასდ. 1. ფუსფუსი, წრიალი; 

2. ზრუნვა 

ქიჲელ-თურელლაჭურესუნ მასდ. ხელით შეშლა 

ქიჲინ (ნ) იხ. ქილინ  

ქიჲინკაშა (ნ) იხ. ქილინკაშა 

ქიჟ (ნ) იხ. და ნგ 

ქიჟბაქსუნ (ნ) იხ. და ნგბაქსუნ 

ქიჟბსუნ (ნ) იხ. და ნგბესუნ 

ქიჟლუღ (ნ) იხ. და ნგლუღ 

ქიჟლუღბსუნ (ნ) იხ. და ნგლუღბესუნ 

ქირ ზედს. დაგროვილი, გროვა 

ქირა არს. ქირა, იჯარა 

ქირაბესუნ მასდ. დაქირავება, იჯარითაღება 

ქირავა არს. მომენტი, ხელსაყრელი შემთხვევა 

ქირაჯ არს. კირი 

ქირაჯუნკულ არს. კირით მდიდარი ადგილი 

დაბლობზე 

ქირაфრანქი არს. ტალავერი 

ქირბსუნ მასდ. შეგროვება, დაგროვება 

ქირებსუნ მასდ. შეგროვება, დაგროვება 

ქირვა იხ. ხაჩბა 
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ქირვა არს. ქარიშხალი, ქარბუქი, გრიგალი 

ქირვანქა არს. ფუნტი 

ქირითბესუნ მასდ. კლიტით ჩაკეტვა 

ქირქ (ნ) [-ურ-უხ]არს. წიგნი 

ქისაკ [-უხ||-ხო]არს. საფულე 

ქიშ შორ. ქიშ-ქიშ! 

ქიშ ფსუნ მასდ. 1. რანდვა, ათლა 2. გაყრა, გარეკვა 

ქიშკალ არს. შალაშინი 

ქიცირი არს. პატარა ქოთანი ბოსტნეულის 

დასამწლიანებლად 

ქიწ (ნ) [-ურ-უხ]არს. ხაზი 

ქო იხ. ქონო 

ქოდალუღ (ნ) იხ. ქოდაღლუღ 

ქოდან (ნ) იხ. უ ნუ ღ 

ქოდანინ (ნ) იხ. უ ნუ ღუნ 

ქოდაჲ (ნ) იხ. ქოდაქ 

ქოდაჲბაქსუნ (ნ) იხ. ქოდაქბაქსუნ 

ქოდაქ || ქოდაჲ ზედს. 1. მოკლე 2. დაბალი 

ქოდაქბაქსუნ || ქოდაბაჲქსუნ მასდ. ყოფნა 

დაბალისა 

ქოდაქბსუნ || ქოდაჲბსუნ მასდ. შემოკლება 

ქოდაქლუღ || ქოდაჲლუღ არს. სიმოკლე, 

სიმდაბლე 

ქოზამა არს. გადატენილი მატყლის დიდი ტომარა 

ქოთრუმ [მრ.რ. არა აქვს] არს. უძლური (ცხოველი) 

ქოინბაქსუნ (ნ) გოგინბაქსუნ (ვ) მასდ. 1. გამწვანება 

2. გალურჯება 

ქოლ [-ურ-უხ]არს. ბუჩქი 

ქოლკოც არს. ბუჩქნარი 

ქოლო (ვ) იხ. ქელე  

ქოლოაჲთკალ იხ. ქელეაჲითკალ  

ქოლოლუღ (ვ) იხ. ქელელუღ 

ქოლოშ (ვ) [-უხ]არს. ცეკვა 

ქოლოშფესუნ (ვ) მასდ. ცეკვა 

ქოლქოს (ნ) იხ. ქოლქოც 

ქოლქოც (ვ)არს. მდელო, სადაც იზრდება სარეველა 

ქომაჲე არს. ნამჯა 

ქომიშ [-უხ||-ხო] ზოოლ.ფურკამეჩი 

ქონო (ნ) ქანო (ვ) ნაცვ. ის 

ქონუტ ზედს. უიმისო  

ქოჲ (ვ) ქ ჲი (ნ) [-უხ||-ოხ]არს. სახელო 

ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) [მრ. არა აქვს] არს. ცა, სივრცე 

ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) [მრ. არა აქვს] ზედს. მწვანე, ლურჯი 

ქოჲი (ნ) იხ. ქოტუჲ 

ქოჲინ (ნ) გოგინ (ვ) [-ხო|| -უხ] 1. მწვანე; 2. ლურჯი 

(ფერი), ცისფერი (ფერი) 3. ნესტიანი 

ქოჲინბალანყოჲ არს. მწვანე მაყვალი 

ქოჲინბესუნ (ნ) გოგინბესუნ (ვ) 1. გამწვანება; 2. 

გალურჯება 

ქოჲინჴო ჴ არს. ყივანახველა (სამედ.) 

ქოჲრუჯ (ნ) იხ. ზიდ 

ქოჲშან იხ. ქო 

ქოჟუნ (ნ) იხ. კორილუღ 

ქორდი (ვ)არს. 1. შუბი 2. ხმალი 

ქორენორცრი შორ. შეძახილი თამაშის დროს 

ქორუჯნახოდ (ნ) იხ. ზიდახოდ 

ქოს [-ურ-უხ]არს. დიდი დოლი 

ქოსა [-უხ||-ოხ]არს. ქოსა 

ქოსუმ არს. გოდორი  

ქოსუნ [-უხ||-ხო]არს. კრუხის დასაჯენი დიდი 

წნული 

ქოტაჲ (ნ) ქატა (ვ)არს. კალატა 

ქოტოვარ (ვ) [-უხ] ნაცვ. მისი 

ქოუნლუღ (ნ) გოგინლუღ (ვ)არს. 1. მწვანილი, 

მცენარეობა, მცენარე 2. სილურჯე, 

დალურჯებული ადგილი 

ქოფქოჲინ (ნ) გოფგოჲინ (ვ) ზედს. სულ ლურჯი, 

სულ ცისფერი 

ქოქნიკ, ქო ქნი კ არს. იდაყვი 
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ქოღოშ (ნ)არს. ტაფა 

ქოღოშლა იხ. კორმოტ 

ქოშმოტ (ატრ.), ქოშმოტო (გასუბსტ.)ზედს. ბლაგვი 

ქოცი ზედს. პატარა 

ქოჭუნახუპ არს. სუფი ტყემლით 

ქოჯ, ქოჯო იხ. კორმოტლა 

ქოф არს. თამაშში ჩათვლილი ქუჩა 

ქოф არს. მოხვედრა 

ქოф [-ურ-უხ]არს. ყრილი, ნაყარი, 

დაქანებულიადგილი, დაღმართი 

ქოфდესუნ მასდ. მოხვედრა 

ქო ლ არს. კაკლის ნაჭუჭი 

ქ ბ რ [-უხ||-ხო] რთული, ძნელი 

ქ თ ნ არს. გუთანი 

ქ თიქ (ვ)იხ. ქ ტ ჲ 

ქ მბა არს. ქალი დიდი კურტუმით 

ქ მ გ არს. შენწე, ქომაგი 

ქ მ რ იხ. კინწალ 

ქ ნდ ლ ნ იხ. ბარხი 

ქ ნდ ლ ნ (ნ) იხ. კორი 

ქ ნდ ლ ნლუღ (ნ)იხ. ბარხილუღ 

ქ ნდ ლ ნლუღ (ნ)იხ. კორილუღ 

ქ ჟ ნ (ნ) იხ. ქეჯუნ 

ქ ტ ჲ (ნ) ქ თიქ (ვ) [-უხ||-ხო]არს. სამორე და 

საფიცრე მასალა 

ქ ფი [-ოხ]არს. კაპიკი 

ქ ფი-ქ ფი ზმნს. კაპიკებით 

ქ ფკ რ (ვ) [-უხ]არს. არჩვი, ფსიტი 

ქ ფ ლუღ არს. 1. კაპიკიანი; 2. კაპიკი 

ქ ჩბსუნ (ნ) ქეშბესუნ (ვ) მასდ. გადასახლება 

ქ ф იხ.ქ ф-ჰალ   

ქ ф-ჰალ არს. განწყოფილება, ხასიათი 

ქულ [-ურ-უხ] არს. ხელი; ქულბიქსუნ 

მატერიალური დახმარება; ქულდუღსუნ შეხება, 

ხელისხლება, მატერიალური დახმარება; 

ქულაყსუნ იმედის დაკარგვა, მოშორება, გაცვლა; 

ქულ თასტუნ მისალმება; ქულჴაჲ ხელგაშლილი 

ქულამწი ზედს. ხელცარიელი 

ქულბაქ [-უხ||-ხო]არს. ჭიის პარკი 

ქულბაქუნმეჴ არს. აბრეშუმის ჭია 

ქულდესტესუნ მასდ. ხელით გასინჯვა (გაასინჯო 

ვინმეს) 

ქულდესუნ || ქულსტუნ მასდ. ხელით სინჯვა 

ქულდურ-ქულდურ ზმნს. წვეთ-წვეთად 

ქულ-თურ არს. კიდური 

ქულლა [-უხ||-ხო]არს. ტყვია 

ქულქეხბიყსუნ მასდ. მისალმება 

ქულჴაჲ ზედს. ხელგაშლილი, კეთილი 

ქუმ არს. აბრეშუმის ჭიის მთელი ბუდე 

ქუმუშ არს. ვერცხლი 

ქუნდა [-უხ||-ხო]არს. ცომის მრგვალი ნაჭერი 

ქუნდაბესუნ მასდ. ცომის მოზილვა 

ქუნიკელ ზმნს. უზმოზე 

ქურ [-ურ-უხ]არს. ორმო 

ქურდაკ არს. მინდორი ბრინჯის მოსავლის აღების 

შემდეგ 

ქურდაკ(ლუღ) არს. ყამირი 

ქურდაკ [-უხ||-ხო]არს. მდელო მკის შემდეგ 

ქურზა არს. გველგელსა 

ქურნაბე დლაყ [-უხ||-ოხ]არს. გომბეშო  

ქურუ (ნ)არს. ხორბლის ან ქერის 20 ფუტი 

ქურუქ (ვ) იხ. კოპი 

ქურქანი არს. წვრილი მოშავო ხორბალი 

ქურ-ქურ არს. თამაში თხილით 

ქურქურ არს. მოფერება 

ქურქურ არს. საბავშვო თამაში 

ქურქურ (ნ) იხ. გურდენჯ 

ქურქურბალო მიმღ.(გასუბსტ.) მომფერებელი 

ქურქურბაქსუნ მასდ. ყოფნა ნაფერებისა 
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ქურქურბესუნ მასდ. 1. მოფერება, ალერსი; 2. 

პრანჭვა 

ქურქურენ ზმნს. ალერსიანად 

ქურქურკალ იხ. დორდორკალ 

ქუსი [-ჲ-ოხ] ზედს. კუდიანი 

ქუქუმ არს. დიდი სპილენძის დოქი 

ქუშთიკ, ქუშტიკ არს. სარტყელი 

ქუშქუშ არს. ჩუჩული 

ქუშქუშბესუნ მასდ. ჩურჩული 

ქუфტიკ (ვ) [-უხ]არს. ქამარი 

ქუ ქე ი ნ იხ. ქი ქო ი ნ 

ქ ზ (ნ)არს. შვიდი ნაბიჯის სიგრძის კვალი 

ქ თ (ნ) იხ. ყო ტმო ტ 

ქ ლ გ არს. ქარიშხალი 

ქ ლ იხ. ჟ ეყ (ნ) 

ქ ლლჩ არს. 1. ზოდი; 2. კვერი 

ქ ლ ნქ [-უხ||-ხო]არს. წერაქვი 

ქ ლф თ არს. ოჯახი 

ქ მ არს. თარო აბრეშუმხვევიებისათვის 

ქ მ არს. პარკის ჭიის ერთი ოჯახი 

ქ მბეღალო [-უხ||-ხო] მიმღ.(გასუბსტ.) მეაბრეშუმე 

ქ მბეღსუნ მასდ. მეაბრეშუმეობით დაკავება 

ქ მნაკოჯ არს. ჭიის(სახლი) პარკი 

ქ მჩი იხ. ქ მბეღადო 

ქ ნგ თ არს. შირბახტი (ბოტ.) 

ქ ნდდ რუკ [-უხ||-ხო]არს. საკმეველი 

ქ ნდ რ (ნ) იხ. კოკოლი 

ქ ნთ (ვ)არს. დამბლა 

ქ ნთბაქსუნ მასდ. დამბლის დაცემა 

ქ ნჯ [-ურ-უხ]არს. კუთხე 

ქ ჲ არს. 1. ხმაური, ყვირილი; 2. ზღაპრების 

გავრცელება 

ქ ჲ-ქ ლ ჲ არს. ხმაური, უადგილო ყვირილი 

ქ ჲ-ქ ლ ჲჩი იხ. ქ ჲჩი 

ქ ჲჩი არს. მყვირალა, პანიკიორი 

ქ რ არს. თონე 

ქ რს ჲ არს. მძუვნობა 

ქ რ  (ნ)არს. ხიზილალა 

ქ რქ [-ურ-უხ]არს. ტყაპუჭი, ქურქი 

ქ ფ არს. ნაჯახის ბრტყელი მხარე 

ქ ქ  არს. ერბო კვერცხი 

ქ ქ რდ არს. გოგირდი 

ქ რ ტ (ნ) [-ხო]არს. თრითინა 

 

ღ 

 

ღა-აჲჭა იხ. ღე-დამნუნ 

ღაინბაქსუნ მასდ. ყოფნა ბასრისა, მახვილისა 

ღაინბესუნ მასდ. ლესვა, გამახვილება 

ღაინბი მიმღ. ბასრი, მახვილი 

ღაინლუღ არს. სიმახვილე 

ღანძილ [-უხ||-ხო]არს. ღანძილი 

ღანძილლუღ არს. ადგილი, სადაც იზრდება 

ღანძილი 

ღაჲნ (ატრ.), ღაჲნო (გასუბსტ.) ზედს. მახვილი, 

მჭრელი, ბასრი 

ღარ [-მ-უხ||-ურ-უხ]არს. ვაჟი, ბიჭი  

ღარკენა არს., ზმნს. მამაცი, როგორც ჯიგიტი, 

ყოჩაღად 

ღარლუღ || ღარრუღ არს. გერი (ვაჟი) 

ღარლუღბესუნ მასდ. || ღარრუღბესუნ მასდ. იყო 

გერი, აყვანილი ვაჟი 

ღარნუტ ზედს. უშვილო 

ღარსუზ იხ. ღარნუტ 

ღარღაინ [-უხ ||-ხო] არს. 1. ახალგაზრდა ბიჭი, 

ვაჟკაცი  

ღარღაინლუღ არს. სიმამაცე, გულადობა, მხნეობა 

ღაჩ [-ურ-უხ]არს. შეკვრა, გამოკვრა 
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ღაჩესუნ, ღაჩფეს, ღაჩფესუნ მასდ. ყოფნა 

შეკრულისა, მიბმულისა, გაერთიანებულისა 

ღაჩეცი მიმღ. შეკრული, მიბმული, გაერთიანებული,  

ღაჩლუღ არს. დამოკიდებუელბა, შეკრულობა, 

გადაბმულობა 

ღაჩფესუნ მასდ. შეკვრა, გადაბმა 

ღაჩფსუნ იხ. ღაჩფესუნ 

ღაჩ-ღაჩფესუნ მასდ. შეკვრა, დაბმა, გაერთიანება 

ღაჯ არს. გაუმაგრებელი ჭიის პარკი 

ღე ზმნს. დღეს 

ღე-დამნუნ (ნ) ღა-აჲჭა (ვ) ზმნს. სულ მალე 

ღეინღი არს. დღევანდელი დღე 

ღელუღ ზმნს. დღეისთვის 

ღელუღა (ნ) ღეუნლუღა (ვ) ზმნს. მხოლოდ 

დღეისთვის 

ღენახაშენ ზმნს. მზის შუქზე 

ღენახო იხ. ღენახუნ 

ღენახუნ || ღენასო ზმნს. დღისით 

ღეჲინ (ნ) ღეუნ (ვ) ზედს. 1. დღევანდელი; 2. 

ყოველდღიური 

ღეჲუნკინა (ნ) ღეუნკენა (ვ) ზმნს. როგორც დღეს 

ღესავახტან ზმნს. დღეს დილით 

ღეუნ (ატრ.) ღეუნო (გასუბსტ.)ზედს. დღევანდელი 

ღეუნკენა იხ. ღუჲუნკინა 

ღი [-ურ-უხ]არს. დღე 

ღიაკსუნ მასდ. ბედნიერად ცხოვრება 

ღიბაღი ზმნს. 1. დღიდან დღემდე; 2. ყოველდღე 

ღიბაღინენ ზმნს. დღითი დღე 

ღიჟისთუნ მასდ. ყალყზე დადგომის იძულება 

ღიჟიფსუნ მასდ. ყალყზე დადგომა 

ღირუხ (ვ) ღურუხ || ჰურუხ (ნ) [მრ. რ. არა აქვს] 

არს. მარხვა 

ღირუხბიყსუნ იხ. ღირუხეфსუნ 

ღირუხეфსუნ (ვ) ღურუხეфსუნ  || ჰურუხეфსუნ 

(ნ) მასდ. მარხვის დაცვა 

ღირღობაჲსუნ იხ. ქალაღირუხ 

ღიყაზაჲშსუნ (ნ) მასდ. თავისთვის ცხოვრების 

დაწყება 

ღიჭოვაქესტი ზმნს. ერთი დღის შემდეგ 

ღოლიჲესუნ (ვ) ღ ოლფეს, ღ ოლფესუნ მასდ. 

გათხპნა, გასვრა 

ღოლოშ || ღოლოშ  [-უხ||-ხო] არს. მურყანი 

ღოლოშ ლუღ არს. მურყნის ტყე 

ღომა (ვ) || ღუმა იხ. ღუმა არს. მტევანი 

ღოღ [-ურ-უხ]არს. ალუჩა 

ღოღლუღ არს. ალუჩის ბაღი 

ღოღნახოდ [-ურ-უხ]არს. ალუჩის ხე 

ღუ (ვ) [-ჲ-ურ-უხ]არს. კურდღელი 

ღუი ზედს. 1. სქელი; 2. ჯანმრთელი, ცოცხალი 

ღუიბაქსუნ მასდ. ყოფნა ცოცხალისა, ჯანმრთელისა, 

სქელისა 

ღუმა [-უხ||-ოხ]არს. მტევანი, კუნწულა 

ღუჲ ზედს. უფრო მსუქანი 

ღუჲ ზედს. ცოცხალი, ჯანმრთელი 

ღუჲბაქსუნ მასდ. ყოფნა მსუქანი 

ღუჲბესუნ, ღუჲბეს მასდ. 1. მკვდრეთით აღდგენა; 

2. განკურნება 

ღუჲლუღ არს. სისმსუქნე 

ღუჲლუღ არს. სიცოცხლე, არსებობა 

ღურა არს. მცოცავი მცენარეები 

ღურუმ (ვ)არს. ბრდღვინვა, ღრიალი, ღრენა 

ღურუმიკესუნ (ვ) მასდ. ბრდღვინვა, ღრიალი 

ღურუხ (ნ) იხ. ღირუხ 

ღურუხეфსუნ (ნ) იხ. ღირუხეфსუნ 

ღუსმე (ვ) იხ. ღუსმი 

ღუსმი || ღუსმე [მრ. რ. არა აქვს] არს. ყველი 

ღუჯა (ვ) [-უხ]არს. ანწლი 

ღ რ სტუნ მასდ. ძაღლის გაბრაზება 

ღ რ ფსუნ მასდ. ბურდღუნი 
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ღ ავი (ვ) [-უხ]არს. ზარი, ზანზალაკი 

ღ ავიკენა (ვ) ზედს. გამჭირვალე 

ღ აინა [-უხ||-ხო]არს. ყვავი 

ღ ალესუნ მასდ. 1. ამღვრევა; 2. ამოვლება 

ღ ალეცი მიმღ. 1. ამღვრეული; 2. ამოვლებული 

ღ ალფსუნ იხ. ღ ალესუნ 

ღ ალფუნ ზედს. ამღვრეული 

ღ ალღესუნ მასდ. გულისრევა, ამღვრევა 2. 

ამოვლება 

ღ ამ (ნ) ზედს. მჭიდრო 

ღ ამფალ არს. ბუჩქი 

ღ ანსტ იხ. ღ ასტ 

ღ ასთბესუნ მასდ. 1. ყეფა 2. ყოფნა დამნაშავისა 

ღ ასტ არს. ყეფა ძაღლის 

ღ ასტა-ღ ასტ არს. ყეფა (რამდენიმე ძაღლის) 

ღ აღ ზედს. დაღლილი, უძლური, დაქანცული 

ღ აღალ [-უხ||-ხო]მიმღ. დოყლაპია, ბოთე 

ღ აღბესუნ მასდ. დაღლა, დაქანცვა 

ღ აღბექსუნ მასდ. ყოფნა დაღლილისა, უძლურისა 

ღ აღეცი მიმღ. დაღლილი, დაქანცული, უძლური 

ღ აღლულ არს. დაღლილობა, უძლურობა 

ღ იბოყალფსუნ მასდ. დღეების დათვლა 

ღ იმაინბსუნ მასდ. ცუდად ცხოვრება 

ღ ოღ არს. კურდღელი 

ღ ოღოლ [-უხ||-ხო] ღუნღულ (ნ) არს. ბომბარდირი 

(ხოჭო) 

 

ყ 

 

ყა, ყაო, ყოო, ყო რიცხვ. ოცი 

ყა ნაწ., კავშ. დიახ, კი, და 

ყაბ (ვ) არს. ღრუბელი (ტანის დასაბანი) 

ყაბაღ (ვ) [-უხ] იხ. ყუვანღ 

ყაბულ არს. მიღება 

ყაბულბაქსუნ მასდ. ყოფნა მიღებულისა 

ყაბულბესტესუნ მასდ. მიღების იძულება (თხოვნა) 

ყადანუტ ზედს. არასწორი, უკანონო 

ყადაღა არს. აკრძალვა,ყადაღა 

ყადაღაბაქსუნ მასდ. ყოფნა აკრძალულისა 

ყადაღაბესუნ მასდ. აკრძალვა, ყადაღა 

ყადაღაბსტესუნ მასდ. ყადაღის დადება 

ყადირაზუ შორ. შეძახილი თამაშის დროს 

ყავარბაქსუნ მასდ. კოჟრებით დაფარვა 

ყავარლა ზედს. დაკორძებული 

ყავარნუტ ზედს. უკორძებო, უკოჟრებო 

ყავარ-ყავარ ზედს. დაჭრილი, დაკოჟრებული 

ყავარ-ყავარბაქსუნ იხ. ყავარბაქსუნ 

ყავარ-ყავარბესუნ მასდ. დაიფაროკორძებით 

ყავი (ვ) [-უხ]არს. ზარი, ზანზალაკი 

ყაზ [-ურ|| -უხ] არს. ბატი 

ყაზაინშბესუნ იხ. ყაზაჲინშსუნ 

ყაზანჩა არს. პატარა ქვაბი 

ყაზანჯ (ნ) [-ხო]არს. მოგება, შემოსავალი, ხელფასი 

ყაზანჯლა ზედს. მომგებიანი 

ყაზანჯნუტ ზედს. მოუგებელი 

ყაზანჯტარ ზედს. მომგებიანი 

ყაზაჲშსუნ მასდ. გამომუშავება, მოგება 

ყაზნაბალა არს. ბატის ჭუკი 

ყაიზ (ვ) იხ. ბოხ ალ 

ყაინ [-უხ||-ხო] არს. ცოლისძმა 

ყალ (ვ) [-უხ||-ურ-უხ]არს. ბატკანი 

ყალა არს. ყუთი წაბლი  

ყალა [-უხ||-ოხ]არს. ქვის კედელი; 

ყალაბესუნ მასდ. შეგროვება, აკრეფა, დაწყობა 

ყალაჲ [-უხ||-ხო]არს. კალა 

ყალაჲდესუნ მასდ. 1. მოკალვა; 2. ლანძღვა, თავის 

მოჭრა 

ყალაჲჩი არს. მკალავი 
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ყალაღან არს. აქლემის ეკალი 

ყალაღან არს. რეგვენი, ბენტერა, ჩერჩეტი 

ყალა-ყალაბესუნ იხ. ყალაბესუნ 

ყალთაღ [-ურ||-ხო]არს. ფარი 

ყამმაზ ზედს. გაუგებარი, უთავბოლო 

ყამმაზბაქსუნ მასდ. ყოფნა უთავბოლოსი, 

ჩრეჩეტისა 

ყამმაზლუღ არს. გაუგებრობა, უზრდელობა 

ყან კავშ. და  

ყანდაღ [-უხ||-ხო]არს. თხრილი 

ყანთარღა [-უხ||-ხო]არს. თხრილი 

ყანოუზ არს. აბრეშუმის ფერადი ძაფი 

ყანღალ (ნ) [-ხო]არს. ლაგამი 

ყანღალლუღ არს. ნარშავი (ბოტ.) 

ყანღუტ იხ. ჰაყეცი 

ყაჲა იხ. კაჭ 

ყაჲალუღ იხ. ყაჭლუღ 

ყაჲდა არს. წესი, წესრიგი, რიგი 

ყაჲდა-კანონ არს. წესი, წესრიგი 

ყაჲდალუ ზედს. დისციპლინირებული, კანონიერი 

ყაჲზ არს. ორი ფუთი 

ყაჲინშ [-უხ||-ხო]არს. ქამარი 

ყაჲინშლუღ არს. ქამრისთვის; ყაჲინშლუღ ტოლ 

ტყავი ქამრისთვის 

ყაჲლან [-უხ||-ხო]არს. ჩიბუხი, ყალიონი 

 ყაჲლუ არს. ზრუნვა, ზედამხედველობა 

ყაჲმაღ არს. ნაღები 

ყაჲნანა იხ. ყაჲბაქო 

ყაჲნარ იხ. ჟ ალკა 

ყაჲნნაქო არს. სიდედრი 

ყაჲსარ ზედს. საზიზღარი, ულამაზო 

ყაჲსარბაქსუნ მასდ. ზიზღი, თაკილი 

ყაჲსარბესუნ მასდ. ზიზღი, თაკილი 

ყაჲსი არს. ჭერმის ჩირი 

ყაჲღუ არს. ზრუნვა, ზედამხედველობა; ყაჲღუნა 

მანდესუნ ზრუნვა 

ყაჲღულუ არს. მზრუნავი 

ყაჲღუნამანდესუნ მასდ. ზრუნვა 

ყაჲღუნუტ ზედს. უდარდელი 

ყაპაზარ რიცხვ. ოცი ათასი 

ყარა არს. რაოდენობა; ჰეყარა? რამდენი?  

ყარაბაშ [-ურ-უხ]არს. ტყვე 

ყარათიქან იხ. ჩ შყ ნა 

ყარამაჯ [-ურ||-ხო] არს. მწიფე წაბლი  

ყარანფუზ (ნ) იხ. კორომპუწ 

ყარაღაჯ არს. თელა 

ყარაღაჯნახოდ იხ. ყარაღაჯ 

ყარაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. 1. ბოშა; 2. მყვირალა 

ყარდალი (ნ) იხ. ყარღოდალი 

ყარზაღ [-უხ||-ხო] არს. წენგო (თხილისა და კაკლის) 

ყართ (ნ) არს. ქავილი 

ყართ ზედს. მკაცრი, მშრალი, დაჩირებული 

ყართ ზედს. ოდინდელი, ნამდვილი, 

შთამომავლობით მიღებული 

ყართმაღ [-უხ||-ხო]არს. ქერქი, ფუფხი 

ყარი, ყარიო ზედს. მშრალი, ხმელი 

ყარიბაქსუნ მასდ. გაშრობა, გახმობა 

ყარიბესტესუნ მასდ. დააძალო გაშრობა 

ყარიბესუნ მასდ. გაშრობა 

ყარიჟ ოღულ (ვ) არს. ზაფხული 

ყარიტულ [-ურ-უხ] არს. ქიშმიში, ჩამიჩი 

ყარი-ყარი ზედს. მშრალი 

ყარიჩალი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. შებოლილი თევზი 

ყარმაღ [-უხ||-ოხ]არს. კავი 

ყარნაფა არს. ღორმუცელა, ძუნწი 

ყაროლ არს. ყარაული, დაცვა 

ყაროლზაფსუნ მასდ. ყარაულობა, დარაჯობა 

ყაროლჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ყარაული, დარაჯი 
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ყარფუზ (-უხ||-ხო]არს. საზამთრო 

ყარღიშ არს. წყევლა 

ყარღიშბესტესუნ მასდ. წყევლა ვინმესი, რამესი 

ყარღიშბესუნ მასდ. წყევლა 

ყარღიშესუნ მასდ. ყოფნა დაწყევლილისა 

ყარღიშეცი მიმღ. დაწყევლილი 

ყარღოდალი (ვ) ყარდალი (ნ)არს. სიმინდი 

ყასარბესუნ მასდ. ზიზღი, თაკილი 

ყატტაჲშსუნ მასდ. დაკეცვა, კუმშვა 

ყაუმჯი რიცხვ. მეოცე 

ყაფალ არს. თავსახური 

ყაფან არს. სასწორი (დიდი) 

ყაფანზაპკლაო მიმღ.(გასუბსტ.) ამწონი 

ყაფანჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ამწონი 

ყაფაღლა ზედს. თავსახურით, თავსახურიანი 

ყაფაღნუტ ზედს. უთავსახურო 

ყაფყარი ზედს. მშრალი, გამხმარი 

ყაფყარიბაქსუნ მასდ. ამოშრა, გახმობა 

ყაღ ზ იხ. ქაგ ზ 

ყაღ ზ (ნ) იხ. ქაგ ზ 

ყაყაბაქსუნ მასდ. დახრჩობა 

ყაყულდაჲშსუნ მასდ. კაკანი, ყიყინი 

ყაყულთი არს. კაკანი 

ყაშ [მრ. რ. არა აქვს] არს. წარბი 

ყაში (ვ) იხ. ყაჲინშ 

ყაშოვ [-უხ||-ხო]არს. სამურველი 

ყაშოვლაჲშსუნ მასდ. სამურველით ხეხვა 

ყაშყაბაღ არს. მოღუშული სახე 

ყაშყაბაღიციფსუნ მასდ. მოღუშვა, შეჭმუხნა 

ყაშყაბაღლუ ზედს. მოღუშული, შუბლშეკრული 

ყაშყაბაღლუბაქსუნ მასდ. ყოფნა მოღუშულისა 

ყაჩ (ნ) არს. იდაყვი 

ყაჩ [-ურ-უხ]არს. ტკივილი 

ყაჩაღ [-უხ||-ხო]არს. დეზერტირი, გაქცეული 

ყაჩაღბაქსუნ მასდ. ყოფნა (გახდომა) დეზერტირისა, 

გაქცეულისა 

ყაჩაღბესუნ მასდ. დეზერტირად გახდომის 

იძულება 

ყაჩაღლუღ არს. დეზერტირობა 

ყაჩაღლუღბესუნ მასდ. ყაჩაღობა, ძარცვა 

ყაჩბოტალ არს. ტკივილგამაყუჩებელი 

ყაჩდალო მიმღ.(გასუბსტ.) რაც იწვევს ტკივილს 

ყაჩდესუნ მასდ. ტკივილის მიყენება 

ყაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მაკრატელი 

ყაჩნუტ ზედს. უმტკივნეულო 

ყაჩპესუნ მასდ. ტკივილი 

ყაჭ ზედს. ვიწრო, არაგანიერი 

ყაჭ || ყაჭ  არს. ტკივილი 

ყაჭარუნ არს. სივიწროვე, ვიწრო ადგილი 

ყაჭბაქსუნ მასდ. ყოფნა ვიწროსი 

ყაჭბესტესუნ მასდ. შევიწროვება ვინმესი, რამესი 

ყაჭბესუნ მასდ. ავად გახდომა 

ყაჭბესუნ მასდ. შევიწროვება 

ყაჭლუღ არს. სივიწროვე, სიმჭიდროვე 

ყაჭფესუნ მასდ. ავადმყოფობა 

ყაჭყაჭ იხ. ტიტაჰატიტა 

ყახს ღ (ნ) იხ. კაშ 

ყახს ღბაქსუნ (ნ) იხ. კაშბაქსუნ 

ყაჯილ (ნ) არს. კვალი 

ყ ბიზ არს. კუჭში შეკრულობა 

ყ ბიზ [-უხ||-ხო] არს. ქვითარი, ხელწერილი 

ყ ბიზბაქსუნ მასდ. იყო კუჭში შეკრული 

ყ დირ არს. ღირსება, საფასური, ფასი 

ყ ლ თ [-უხ||-ოხ]არს. შეცდომა 

ყ ლ თბესუნ მასდ. შეცდომის დაშვება 

ყ ლ თნუტ ზედს. უშეცდომო 

ყ ლ მ (ნ) იხ. მატიტ 

ყ ნ დ [-უხ||-ხო]არს. ფრთა 
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ყ ნ დლ  ზედს. ფრთიანი 

ყ ნ დნუტ ზედს. უფრთო 

ყ ნ ზ (ნ)არს. აბრეშუმის ქსოვილი 

ყ ლიბ არს. ფორმა, კალაპოტი; ყ ლიბა ბასტუნ 

კალაპოტში ჩასმა; ყ ლიბა არცევკსუნ ხუნდების 

დადება 

ყ მ  [-ხ||-ხო]არს. ხანჯალი, ფინური დანა 

ყ რ ზ არს. განძრახვა, ბოროტი განძრახვა 

ყ რ ზნუტ ზედს. უანგარო 

ყ რ -ქ ს ბ ზედს. ურიცხვი 

ყ რიბ არს. უცხოელი, გადამთიელი 

ყ სდ არს. ცდა, განზრახვა 

ყ სდბესუნ მასდ. ხელის აღმართვა, მცდელობა 

ყ სტენ ზმნს. საგანგებოდ, განზრახ 

ყ სტი-ყ რ ზ არს. მტრობა 

ყ რიბ  ზედს. შესანიშნავი, ჩინებული, საუცხოო 

ყ რიბლუღ არს. უცხოელის მდგომარეობა, 

მარტოობა 

ყ ф ს [-უხ||-ხო]არს. უჯრედი 

ყეირიორ ნაცვ. სხვები 

ყეჲრაზ ნაცვ. სხვა 

ყიიმა-ყიმა ზმნს. ნაჭრებად 

ყილბაშ არს. გარცმულა (სამედ.) 

ყიმა იხ. ყიმა-ყიმა 

ყინჭ (ვ) იხ. ყიჭ 

ყინჭესუნ (ვ) იხ. ყიჭესუნ 

ყინჭპესუნ (ვ) იხ. ყიჭპესუნ 

ყიჟა [-უხ||-ოხ]არს. გვიმრა 

ყირღი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ქორი 

ყიღ (ნ)არს. ხორხი 

ყიღაქირბსუნ მასდ. მიყვანა, წვალება 

ყიცირი (ვ) [-უხ]არს. ჭურჭელი 

ყიჭ არს. წვრილი თვალები 

ყიჭესუნ მასდ. ხამხამი 

ყიჭეცი მიმღ. მოციმციმე 

ყიჭფესუნ მასდ. ხამხამი 

ყო რიცხვ. ხუთი 

ყოათ (ვ) იხ. ყუვათ 

ყოათლუ (ვ) იხ. ყუვათლუ 

ყობი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ქვაბული, ტაფობი, ფლატე 

ყოდუღ (ნ) [-ხო]არს. ჩოკინა 

ყოვ [-ურ-უხ]არს. აბედი 

ყოვა (ნ) იხ. ყოჟდა 

ყოთაზ არს. ფოჩი 

ყოთთურუღ არს. მუნი 

ყოთურ არს. მუნი, ქეცი; ყოტურ ბაфსტუნ 

გამელოტება; ყოთურ ჭეფსუნ მუნის აკიდება 

ყოლჩაღ არს. სამკლავური 

ყონაღ [-უხ||-ხო]არს. სტუმარი 

ყონაღბაქსუნ მასდ. სტუმრად ყოფნა 

ყონაღბესუნ მასდ. გამასპინძლება  

ყონაღინ ზედს. სტუმრისთვის, სასტუმრო; ყონაღინ 

ოთაღ სასტუმრო ოთახი 

ყონაღლუღ არს. ქეიფი, გამასპინძლება 

ყონაღნუტ ზედს. უსტუმრო 

ყონდაღ [-უხ||-ხო] არს. კონდახი (თოფის) 

ყონდაღ [-უხ||-ხო]არს. სახვევი 

ყონდაღბესტესუნ მასდ. შეხვევინება 

ყონდაღბესუნ მასდ. სახვევებში შეხვევა 

ყონდაღლუღ არს. მასალა კონდახისთვის 

ყოჲლუღან არს. თუთის ხის ბაღი 

ყოჟა (ნ) იხ. ყოჟდა 

ყორა არს. 1. მკვახე ხილის მჟავე წვენი; 2. მკვახე 

ხილი 

ყორააპესბალ არს. აგვისტო, მწვანე ყურძნის 

დამწიფების დრო 

ყოროღ [-მ-უხ]არს. საძოვარი 



90 
 

ყოფალაღ არს. 1. ნახერხი, ნაფოტი; 2. ხის ტოტი, 

რომელიც მალე ტყდება 

ყოღუმბალზურ არს. ნათლიმამობა 

ყოყ [-ურ-უხ]არს. ყელი 

ყოყინკაჩ || ყოყნაყაჩ არს. ანგინა 

ყოყნატუმა არს. ხორხი 

ყოშა არს. წყვილი, ლუწი 

ყოშა-ათტურმა არს. თამაში 

ყოშალულა იხ. პა დოფკალ 

ყოშა-ყოშა ზმნს. წყვილ-წყვილად 

ყოშინ || ყოშუნ [-უხ||-ხო]არს. ჯარი, ლაშქარი 

ყოშუნინ ზედს. ჯარისა 

ყოშუნნუტ ზედს. ულაშქრო 

ყოშუნსუზ იხ. ყოშუნნუტ 

ყოშ ამაღ არს. მუჭა 

ყოჩ [-ურ||-ურ-უხ]არს. ყოჩი 

ყოჩი [-ჲ-ოხ]არს. ატამანი, მეთაური 

ყოხლანგ [-უხ||-ხო]არს. სამაჯური 

ყოჯა || ყოჟა ზედს. ძველი, ბებერი (კაცი) 

ყოჯაბაქსუნ || ყოჟ აბაქსუნ მასდ. დაბერება 

ყოჯაბესუნ || ყოჟ აბესუნ მასდ. დაბერო 

ყოჯალუღ || ყოჟალუღ არს. სიბერე 

ყოჰუმ არს. ნათესაობა 

ყოჰუმბაქსუნ მასდ. დამოყვარება 

ყოჰუმლუღ არს. ნათესაობა, ნათესაური კავშირი 

ყოჰუმლუღბესუნ მასდ. დამოყვრება 

ყოჰუმნუტ ზედს. უნათესავო 

ყოჰუმსუზ (ნ) იხ. ყოჰუმნუტ 

ყუბესუნ მასდ. შიში 

ყუდა [-უხ||-ოხ] არს. მაჭანკალი 

ყუდალუღ არს. მაჭანკლობა, გარიგება 

ყუვანღ (ნ) [-ხო] არს. ალვის ხე 

ყუვატ, ყოათ არს. ძალა, სიძლიერე 

ყუვატუ, ყოატუ ზედს. ძლიერი 

ყუზეი [-მუხ] არს. ჩრდილოეთის, ჩრდილიანი მხარე 

ყუზეჲლუღ არს. სინესტე, ნესტიანი მხარე 

ყუზი (ნ) იხ. ყალ არს. ბატკანი 

ყუთი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ყუთი  

ყულ [-ურ-უხ]არს. ბარძაყი, ბარკალი 

ყულანჯორ არს. სატაცური 

ყულლუღ არს. სამსახური 

ყულლუღბესუნ მასდ. სამსახურის გარეშე ყოფნა 

ყულლუღნუტ ზედს. უსამსახურო 

ყულლუღჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მოსამსახურე 

ყუმ იხ. შა 

ყუმლუღ იხ. შალუღ 

ყუმნუტ იხ. შანუტ 

ყუმსალ იხ. შალა 

ყუნჯ არს. ჩექმის ყელი 

ყუჲელ (ვ) [-უხ]არს. მუცლის ჭია 

ყურ არს. მწვერვალი, წვერი; ხოდინ ყურ ხის წვერი 

ყურაღ ზედს. მშრალი, უწყალო 

ყურახლუღ არს. გვალვა 

ყურთ [-ურ-უხ] არს. კრუხი 

ყურსაღ არს. კუჭი 

ყურსაღყაჭესუნ მასდ. მაჭიკის შეკვრა 

ყურტსუნ მასდ. ყლუპებით სმა 

ყურტუმ არს. ყლუპი 

ყურუწ ზედს. მრგვალი 

ყურუწ-ყურუწ ზედს. მრგვალ-მრგვალი 

ყურღუნ არს. ლელქაში 

ყუშ არს. ფრინველი 

ყუშაპაჲი არს. წიწმატურა 

ყუშუმ-ყუშუმ არს. თამაში 

ყუშყუნ არს. ცხენის კაზმულობის ნაწილი 

ყუჭ არს. ყლუპი 

ყუჭა [-უხ||-ხო]არს. ანწლი 

ყუჭეცი მიმღ. გადაყლაპული 
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ყუჭპესუნ მასდ. გადაყლაპვა 

ყუჯაღ არს. თაიგული 

ყუჯაღ || ყუჟაღ არს. ჩახუტება 

ყუჯაღ-ყუჯაღ ზმნს. გროვებად 

ყუჯბესუნ მასდ. ჩახუტება 

ყუჯეცი მიმღ. ჩახუტებული 

ყუჯ-ყუჯბესუნ მასდ. ჩახუტება, გულში ჩაკვრა 

ყუфულ არს. კლიტე 

ყუфულბესუნ მასდ. ჩაკეტვა 

ყ  არს. შიში 

ყ ბსუნ მასდ. შიში 

ყ ზდ რმა არს. მალარია, ციება 

ყ ზ ლ არს. ოქრო 

ყ ზ ლყუშ [-ურ-უხ]არს. შევარდენი 

ყ ზ ლჯ ღ არს. წითელა 

ყ ლჩ ღ [-უხ||-ხო]არს. 1. თავთავის ულვაშა; 2. ჩენჩო 

ყ ლ ღ არს. ხასიათი 

ყ ლ ღლა ზედს. თავაზიანი, კეთილზნიანი 

ყ რმა არს. 1. საფანტი; 2. ცხოველების ავადმყოფობა 

ყ რჩიბაქსუნ მასდ. ყოფნა ძუნწისა 

ყ რჩილუღ არს. ძუნწაობა 

ყ რჭი ზედს. ძუნწი 

ყ რხ (ნ) იხ. პა ჴო 

ყ რხაჲაღ არს. მორიელი 

ყ რხბიპ (ნ) იხ. პა ყობიპ 

ყ რხვუ ღ (ნ) იხ. პა ყოვუ ღ 

ყ რხვუჲ (ნ) იხ. პა ყოვუჲ 

ყ რხმუღ (ნ) იხ. პა ყომუღ 

ყ რხპა  იხ. პა ყოპა  

ყ რხსა (ნ) იხ. პა ყოსა 

ყ რხუ ჴ (ნ) იხ. პა ყოუ ჴ 

ყ რხხიბ (ნ) იხ. პა ყოხიბ 

ყ რხხო (ნ) იხ. პა ყოჴო 

ყ რხ ნ(აღ) არს. ორმოცი დღე (ბავშვის გაჩენის 

შემდეგ) 

ყ რ მ იხ. პუჟურ 

ყ სას არს. შური, შურისძიება 

ყ სასჰაყსუნ მასდ. შურისძიება 

ყ სმათ არს. ხვედრი, ბედი 

ყ სმათნუტ ზედს. უწილო 

ყ სმატსუზ იხ. ხსმათნუტ 

ყ ს რ ზედს. ბერწი; ყ ს რჩურ ბერწი ძროხა 

ყ ს რლუღ არს. ურწნობა, უშვილობა 

ყ ტ არს. იშვიათი, დეფიციტი 

ყ ტუღ არს. დანაკლისი, ნაკლებობა 

ყ წ (ვ)არს. ტექსტილი, ტექსტილის ქსოვილი 

ყ ავან (ვ) ჴავუნ (ნ)არს. მდელო, საძოვარი 

ყ ავი∂ (ვ) [-უხ]არს. მაჩიტა 

ყ ათირ [-უხ||-ხო]არს. ჯორი 

ყ ალიკ [-უხ||-ხო] || ყ ანტიკ (ე.ჯ.)არს. თიხის პატარა 

დოქი 

ყ ანდ არს. შაქარი 

ყ ანწ (ვ) [-უხ||-ხო]არს. ყანწი 

ყ აყა არს. ბოღმა, დახრჩობა 

ყ აყაეჲსუნ მასდ. გაგუდვა, სულის შეხუთვა 

ყ აყანიკ (ვ) [-უხ]არს. კაპიკი 

ყ აყაჲეცი მიმღ. გაგუდული 

ყ აყაფესტესუნ მასდ. დახრჩობინება 

ყ აყაფესუნ მასდ. დახრჩობა 

ყ აყაფუნ არს. ათქვეფილი ერბო-კვერცხი, ყიყლიყო 

ყ აყაფუნ (ვ) ერბო-კვერცხი 

ყ ერ ნაცვ. სხვა 

ყ ი არს. შიში 

ყ იბალო მიმღ.(გასუბსტ.) მშიშარა, მფრთხალი 

ყ იბესუნ მასდ. შიში 

ყ იბსუნ-ყ იბსუნ ზმნს. შიშით, შეშინებულად 

ყ იდესტუნ მასდ. შეშინება 
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ყ ილა∂ნწეფსუნ მასდ. ჭყივილი 

ყ ილანწი (ვ) იხ. კორწიმორწი 

ყ ოდა [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. კუ 

ყ ოთმაჯ [-უხ||-ხო]არს. სვეტი 

ყ ონტიკ არს. ხის ქერქისგან დამზადებული თასი 

ყ ონტიკ[-უხ||-ხო] არს. მანჟეტი (ბოტ.) 

ყ ორფუნ[-უხ||-ხო] არს. ფლატე 

ყ ოფ არს. დარტყმა 

ყ ოფდესუნ მასდ. დარტყმა 

ყ ოშმოტ (ვ) ზედს. ბლაგვი, პირგაცვეთილი 

 

შ 

 

შა (ვ) არს. ქვიშა 

შა რრუნადამარ (ე. ჯ.) არს. ქალაქელი 

შად ზედს. აშვებული, გახსნილი, თავისუფალი 

შადარა [-უხ||-ოხ]არს. ცხავი, ცხრილი 

(ხორბლეულის) 

შადარაბაქე ზედს. დახეული, დაცვეთილი, 

დახვრეტილი 

შადბაქსუნ მასდ. ყოფნა გახსნილისა 

შადბესუნ მასდ. გახსნა, შეხსნა 

შადეცი მიმღ. გახსნილი 

შავალუტ (ნ) იხ. წაბულ 

შავატ-ფის იხ. ფის-შავატ 

შავატ || შაჰატ || შაღატ (ნიჯ.) ზმნს., ზედს. 1. 

კარგად, ლამაზად; 2. კარგი, ლამაზი 

შავატბაქსუნ || შაჰატბაქსუნ|| შაღატბაქსუნ მასდ. 

ყოფნა კარგისა, ლამაზისა 

შავატბესუნ || შაჰატბესუნ || შაღატბესუნ მასდ. 

კარგად, ლამაზად გახდომა (ვინმესი, რამესი) 

შალ არს. შალი 

შალა არს. ქვიშიანი ადგილი 

შალლავარ არს. შარვალი 

შამ არს. 1. სკა; 2. სანთელი 

შამ იხ. შამნახოდ 

შამამ არს. დასტა 

შამატ [-უხ||-ხო]არს. კვირა 

შამნახოდ არს. ფიჭვი 

შამქალ (ვ) [-უხ] შამკალ (ე.ჯ.)არს. სოკო 

შამკლუნიღარიქათ სოკოს სუფი 

შან [-ურ-უხ]არს. 1. ადამიანის მეხუთე წერტილი, 

საჯდომი; 2. ფსკერი, ძირი 

შანუტ ზედს. უქვიშო 

შაჲ არს. ხუთი ოქრო 

შაპესუნ მასდ. გაგდება, გარეკვა 

შაფ (ვ) [-უხ||-ურ-უხ]არს. შაბი 

შაღადესუნ მასდ. შესხურება, მპკურება, შეშხებეფება 

შაღატ (ნ) იხ. შავატ 

შაღატბაქსუნ (ნ) იხ. შავატბაქსუნ 

შაღატბესუნ (ნ) იხ. შავატბესუნ 

შახ არს. ძვირფასად მორთული ნაძვი, რომელსაც 

საქმრო მიართმევს მომავალ სიმამრს 

შახმარ არს. წითელი შხამიანი გველი 

შაჰად არს. დაფქვაში ნატურით გადახდა, ე.ი 

მარცვლეულით: უდრიდა 2 ფუნტს 

შაჰატ (ნ) იხ. შავატ 

შაჰატ (ნ) იხ. შელ 

შაჰატბაქსუნ (ნ) იხ. შავათბაქსუნ 

შაჰატბესუნ (ნ) იხ. შავათბესუნ 

შაჰატბესუნ (ნ) იხ. შელბესუნ 

შაყყა არს. კვარტალი 

შაфალ იხ. ცალ 

შაфაღსაქსუნ იხ. ცალდესუნ 

შაфტალუღ არს. ატამი 

შაфტალუკუნხოდ არს. ატმის ხე 

შ გირდ არს. შეგირდი 

შ ჲნ (ატრ.), შ ჲნო (გასუბსტ.) ზედს. სველი 

შ ჰ რ [-მ-უხ], შა რ (ე. ჯ.) არს. ქალაქი 
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შეთ არს. ლოყა 

შეთარ ნაცვ. ასე, ასეთი 

შელ (ვ) შაჰატ (ნ) (ატრ.), შელო (გასუბსტ.) ზედს. 1. 

კარგი, კკეთილი; 2. კარგი, ლამაზი 

შელად (ვ)არს. სურნელება 

შელბაქსუნ მასდ. 1. კარგად მოქცევა; 2. განკურნება 

შელბესუნ (ვ) შაჰატბესუნ (ნ)1. კარგად მოქცევა, 

კარგის კეთება; 2. განკურნება 

შელუკლა ზედს. კარგი 

შელღარ ზმნს. კარგად 

შელღურ არს. სიკარგე, სიკეთე 

შენო (ვ) იხ. შონო 

შეჲთან არს. დემონი, სატანა; შეთანუნფაფუჩ ეშმაკის 

ფეხსაცმელი, გადატ. ეშმაკი  

შეჲთანინфა ფუნ [-უხ||-ხო]არს. სოკოსებრი მცენარე 

ცუდი სუნით 

შერე ზედს. დამჭკნარი, მოდუნებული, მჭკნარი 

შერებაქი მიმღ. დამჭკნარი 

შერებაქსუნ მასდ. მოდუნება, დაჭკნობა 

შეტ [-ურ-უხ]არს. ცხვირ-პირი 

შეტაჲ || შოტაჲ (ატრ.), შეტაჲო, შოტაჲო (გასუბსტ.) 

ნაცვ. მისი, იმისი 

შეტენკ (ვ) იხ. შოტაჲნაკ 

შეტუ (ვ) შოტო (ნ) ნაცვ. მას 

შეტუღენკ (ვ) იხ. შოტოღოჲნაკ  

შეტუღოჲ (ვ) იხ. შოტოღოჲ 

შუენუნბალა არს. დათვის ბელი 

შია ნაცვ. ვისი? რისა? 

შივიტ იხ. სამით 

შიკლამ [-უხ||-ხო]არს. ხახვი 

შილახუპ ზედს. თხელი 

შილახუპ არს. შილაფლავი 

შინაკ ნაცვ. ვისთვის? 

შიჲნაკ იხ. შინაკ 

შიპ ზედს. ჩუმი, მშვიდი 

შიპბაქსუნ მასდ. 1. ყოფნა ჩუმისა, მშვიდისა; 2. 

დამშვიდება, გაჩუმება 

შიპბესტესუნ მასდ. დამშვიდება, გაჩუმება ვინმესი, 

რამესი 

შიპბესუნ მასდ. დამშვიდება, გაჩუმება 

შირ ნგ არს. წყლის თიხის დოქი 

შიტ ზმნს. იშვიათად 

შიტირიკ ზედს. დაუფიქრებელი 

შიტირიკლუღ არს. დაუფიქრებლობა 

შიტო ზედს. უმარილო 

შიტფესუნ მასდ. ქავილი 

შიქილ [-უხ||-ხო]არს. პორტრეტი, ფოტო 

შო იხ. შონო 

შონო (ნ) შენო (ვ) ნაცვ. ის 

შონუტ ზედს. უიმისო 

შორ || შიორ არს. მარილიანი ხაჭო, ხაჭო 

შორ || ჰაშორ, ტერ, შეთ რ, ტეთ რ ზმნს. ისერა, 

იმნაირად, იმგვარად 

შორან (დუზლაღ)არს. მლაშობი 

შოტ ზმნს. გარეთ 

შოტაჲ (ნ) იხ. შეტაჲ 

შოტაჲნაკ (ნ) შეტენკ (ვ) ნაცვ. მათი, იმათი 

შოტო (ნ) ზმნს. გარეთ 

შოტოღოჲ (ნ) შეტუღოჲ (ვ) ნაცვ. მათთვის 

შუ (ნ) იხ. შუ 

შუ || შ  (ნ) არს. ღამე 

შუა? ნაცვ. ვინ? 

შუბაქაინ ზმნ. ვინც არ უნდა იყოს იგი 

შუვეტ, შუეტ არს. კამა 

შუკალ ნაცვ. არავინ 

შუკალთე ნაცვ. არავინ 

შუკაჲლ (ნ) იხ. შუკალ 

შულ (ვ) [-ურ-უხ] (ნ. თ ლქი) არს. მელა 

შუმ || შ უმ (ე.ჯ)არს. პური 
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შუნებიღ  არს. შუაღამე 

შუნესა ზმნ. ვიღაცაა 

შუჲე || შუვე [-უხ||-ხო]არს. დათვი 

შ მშ დ არს. ბზა 

შ ქ არს. ადამიანის აჩრდილი 

შ ქ რ არს. დიდება; შ ქ რ ბუხაჯოღო დიდება 

ღმერთს! 

შ ლ პ ზტან არს. მლიქვნელი 

შ ლ პ ზტანკენა ზედს. მლიქვნელური 

შ ლ პ ზტანლუღ არს. მლიქვნელობა 

შ ლ პ ზტანლუღბესუნ მასდ. მლიქვნელობა 

შ აჴ (ნ) იხ. აჴ  

შ აბადა არს. ოხუნჯობა, ხუმრობა 

შ აბადაჩი არს. ხუმარა 

შ ალ [-ურ-უხ]არს. შალი 

შ ამ არს. დაგვა 

შ ამ ზედს. ყელგამოჭრილი 

შ ამესუნ მასდ. ყოფნა დაჭრილისა, 

ყელგამოჭრილისა 

შ ამეცი მიმღ. დაგვილი 

შ ამეცი მიმღ. დაჭრილი (საქონელი) 

შ ამკალ (ვ) სოკო 

შ ამფესუნ მასდ. გაჭრა 

შ ამფესუნ მასდ. დაგვა 

შ ამფესუნ მასდ. მასაჟის გაკეთება 

შ არფესუნ მასდ. 1. ჭმუჭნა, შეკვეცა; 2. ზელვა 

(ცომის)  

შ აყ (ნ) იხ. აჴ  

შ უ არს. ღამე 

შ უვეტ (ვ) იხ. სამით 

შ უმ [-ურ-უხ]არს. პური 

შ უმაკ [-უხ||-ხო] || შუმაკ არს. ქათამი 

შ უჲე (ნ) იხ. შუჲე 

 

ჩ 

 

ჩა [-ურ||-უხ] არს. მატყლის თოკი 

ჩა [-ურ||-ხო]არს. ჰექტარის ერთი მეასედი 

ჩადირა არს. თეთრი მოსასხამი, რომლითაც მოსავენ 

პატარძალს 

ჩათანა არს. კაკალი 

ჩაინ (ვ) ჩაჲი  (ნ)არს. ხსენი (სამედ.) 

ჩაკ ზედს. დაჭმუჭნული 

ჩაკარს.  სეტყვა 

ჩაკესუნ მასდ. 1. ყოფნა დანაყილისა; 2. ყოფნა 

დაჭმუჭნულისა 

ჩაკეცი მიმღ. 1. დანაყილი; 2. დაღლილი 

ჩაკლუღ არს. დაღლილობა 

ჩაკპესუნ მასდ. 1. ნაყვა; 2. დაჭმუჭნა 

ჩალ (ვ) [-ურ-უხ]არს. ღობე 

ჩალა არს. 1. კვალი; 2. ორმო; 3. ბრინჯის სანაყი 

ღრმული 

ჩალათ იხ. ნა ჲი მაწი 

ჩალაღან არს. ძერა 

ჩალბესტესუნ მასდ. შემოღობვის იძულება 

ჩალბესუნ მასდ. შემოღობვა 

ჩალლაჭ ზტღო ზმნს. ვრლად 

ჩალხალ მიმღ. 1. ნაცნობი; 2. გამცილებელი 

ჩალხალლუღ არს. 1. ნაცნობობა; 2. საქმის ცოდნა 

ჩალხესტესუნ მასდ. გაცნობა 

ჩალხესუნ მასდ. გაცნობა, გამოცნობა 

ჩამ არს. ცეცხლის წაკიდება  

ჩამდესტესუნ მასდ. ცეცხლის წაკიდების იძულება 

ჩამდესუნ მასდ. ცეცხლის წაკიდება 

ჩამესუნ მასდ. დანთება, მოკიდება 

ჩანა არს. ხის დასამუშავებელი ხელსაწყო, რომელიც 

გალესილ თოხს ჰგავს 

ჩანჩარ [-უხ]არს. თრთვილი 
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ჩაჲეცი მიმღ. გადახარშული; ჩაჲეცი ხუპ 

გადახარშული ფლავი 

ჩაჲი  (ნ) იხ. ჩაინ 

ჩარახ არს. ექიმი 

ჩარნაჩარ ზმნს. უნებურად 

ჩარჩო არს. წნული ღობე 

ჩაფარ იხ. ჩალ 

ჩაფაჯან, ჩაფაჯ არს. პატარა ცული 

ჩაფესესუნ მასდ. გამოყრა 

ჩაფსუნ მასდ. ჩაწება 

ჩაფუნ არს. გამონაყარი 

ჩაღან [-უხ||-ხო]არს. ქორი, ძერა 

ჩაყალ [-ურ||-ხო] || ჩაყყალ არს. თივის პატარა ზვინი 

ჩაჩახპესუნ მასდ. თელვა, ქელვა 

ჩაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. შაშვი 

ჩაჩიკ || ჭ ჭიკ არს. თათი 

ჩახ არს. 1. სიცივე, სიყინულე; 2. ყინული 

ჩახ არს. დასრესა 

ჩახპესუნ მასდ. დასრესა 

ჩახბიყი მიმღ. გაყინული, გაცივებული 

ჩახევკსუნ მასდ. გაცივება 

ჩახესუნ მასდ. გაგრილება 

ჩახესუნ მასდ. წველა 

ჩახმაღ არს. ჩახმახი 

ჩახმაღ [-უხ||-ხო]არს. 1. ჩახმახი; 2. კვესი 

ჩახმახუნჟე არს. კაჯი 

ჩახპესუნ მასდ. წველა 

ჩახფესუნ მასდ. დაბიჯება 

ჩახქოქ არს. სალამი 

ჩახქოქბესუნ მასდ. მისალმება 

ჩახ-ჩახ ზმნს. ცივ მდგომარეობაში 

ჩახჩახფესუნ მასდ. დასრესა 

ჩახჩოქ (ნ) იხ. ჩახქოქ 

ჩ ლ ნგ ზ არს. ხის ხორბლის გასანიავებელი 

ჩანგალი 

ჩ ლი [-უხ||-ი-ოხ]არს. თევზი 

ჩ ლინბუღლამა არს. თევზის წვნიანი 

ჩ ლინოშ ალა (ვ)არს. თევზის საწებელა 

ჩ ლინო ფტაჲ არს. თევზის სუფი 

ჩ მჩ  [-უხ||-ოხ]არს. ხის ჩამჩა 

ჩ ნბ რ  არს. ზონარი 

ჩ ნგ ლ [-უხ||-ხო]არს. 1. ჩამოსაკიდი; 2. ჩანგალი 

ჩ ნქი არს. ისტერიული ქალი 

ჩ ნჩ ხ არს. ხის ჯოხი, რომელიც არეგულირებს 

მარცვლეულის მიწოდებას წისქვილის ქვაზე 

ჩ ჲლაღ არს. მდინარის გამშრალი კალაპოტი, რუ 

ჩ რარყ || ჩ რ ჲ არს. მეტრის მეოთხედი 

ჩ რ ყ [-უხ||-ხო]არს. მწვადი, შემწვარი ხორცი 

ჩ რ კ არს. 1|2 ფუნტი (სითხის საზომი) 

ჩ რ კ არს. ერთი მეოთხედი (სიგრძის საზომი) 

ჩ რვ ნდ [-უხ||-ხო]არს. 1. ხის ღობე; 2. ურმის 

ნაწილი 

ჩ რვ ნდბესუნ მასდ. ღობის აშენება 

ჩ რკესტესუნ (ნ) იხ. ჩიხარკესტესუნ 

ჩ რკსუნ (ნ) იხ. ჩიხარკესუნ 

ჩ რქ ვ არს. უღელში შებმული მუშა საქონლის 

(ხარების) პირველი წყვილი 

ჩ რჩ რ ზ არს. ტანჯვა, წამება 

ჩ ფი (ნ) წაფ (ვ)არს. ხელის ჩამორთმევა, ტაში 

ჩ ფსუნ იხ. ჩ ფტესუნ 

ჩ ფტესუნ || ჩ ფდესუნ მასდ. დასველება 

ჩ ქ ჩ არს. ჩაქუჩი 

ჩ ჩ ყ [-უხ||-ხო]არს. არახჩინი 

ჩეთვერ არს. 250 გრამი 

ჩეჲილ იხ. ჩეჲილლუღ 

ჩეჲილლუღ ჭაობი 

ჩეჲირ (ნ)არს. ჭანგა (ბოტ.) 
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ჩიბუხ (ვ) იხ. ჩუბუხ 

ჩიკ არს. ტოტი 

ჩილ [-ურ-უხ]არს. მძივი 

ჩილინგ არს. სათამაშო ჯოხი 

ჩილინგფსედი არს. თამაში ჯოხით 

ჩილინქ [-უხ||-ხო]არს. ბოლოებწათლილი პალო 

ჩილიქ (ვ) [-უხ]არს. ბრჭყალი 

ჩილოვ არს. 5-10 წუთიანი თვლემა 

ჩილოვ არს. უკარაქო და უგარნირო ფლავი 

ჩილოვ არს. ბრინჯის ფაფა 

ჩიმირ არს. ჭადარი 

ჩინა არს. ბავშვის სამბორბლიანი თვითნაკეთი 

ველოსიპედი 

ჩინარ არს. ცულისპირა (ბოტ.) 

ჩირაღუნიალღოუღ არს. აღდგომისას საცოლეს 

მიართმევენ თავსაფარს სანთლით 

ჩირფი არს. შარდი 

ჩიღირთმა არს. ჩიხირთმა 

ჩიშპუნ არს. შარდი 

ჩიშტუნ || ჩიშჩუნ მასდ. ამოღება 

ჩიშფსუნ მასდ. ამოშარდვა 

ჩიშჩუნ (ვ) იხ. ჩიშტუნ 

ჩიხარკესტესუნ (ვ) ჩარკესტესუნ (ნ) მასდ. 1. 

დამთავრებინება; 2. გადარჩენა, გათავისუფლება 

ჩიხარკესუნ (ვ) ჩარკსუნ (ნ) მასდ. 1. დამთავრება, 

დასრულება; 2. გადარჩენა, გათავისუფლება 

ჩიხბიყსუნ მასდ. გაყინვა, გაცივება 

ჩლინბუღლამა არს. თევზის უხა 

ჩო ზმნს. პირქვე 

ჩობალ იხ. ჩოვალ 

ჩობან არს. მწყემსი 

ჩოვ არს. ჭორი, ხმა 

ჩოვალ [-უხ||-ოხ] არს. ბეღურა 

ჩოვბესუნ მასდ. ჭორის გავრცელება, აფორიაქება 

ჩოლფა არს. მამალი 

ჩომოხ არს. კარი, ეზო, სასახლე 

ჩოტენ || ჭოტენ არს. ნაპირი 

ჩ ქულ ნხოდ არს. თუთის ხე 

ჩუ || ჩ  [-ურ-უხ] არს. სოლი 

ჩუბუხ || ჩუჰუხ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. 1. ქალი; 2. ცოლი 

ჩუბუხაყსუნ მასდ. ცოლის მოყვანა 

ჩუბუხნუტ ზედს. უცოლო 

ჩუდუღსუნ მასდ. სოლის ჩარჭობა 

ჩუვუშ არს. ათეულის მეთაური 

ჩურ [-ურ||-უხ]არს. ძროხა 

ჩურდესუნ მასდ. გაჩერება 

ჩურესუნ (ნ) მასდ. 1. თხოვნა; 2. ყვარება 

ჩურეცი (ნ) მიმღ. სასურველი, სანატრელი 

ჩურფესუნ მასდ. შეჩერება, დგომა, ლოდინი 

ჩუსტ არს. ფეხსაცმელი (აზიური ფეხსაცმელი) 

ჩუფლაღ ზედს. ტიტველი 

ჩუფსუნ მასდ. გამოგლეჯა, გაფსკვნა 

ჩუფსუნ მასდ. ფურთხება 

ჩუქ ზედს. 1. წყვეტილი; 2. მოწყვეტილი, მოხეული 

ჩუქესტუნ მასდ. მოწყვეტინება 

ჩუქეცი მიმღ. მოწყვეტილი 

ჩუქსუნ მასდ. მოწყვეტა, ამოთხრა 

ჩუქ-ჩუქ ზედს. ნაწილ-ნაწილ მოწყვეტილი 

ჩუხტესუნ (ვ) იხ. ჟ უტყესუნ 

ჩუჰუხ (ნ) იხ. ჩუბუხ 

ჩ  (ნ) იხ. ჩუ 

ჩ თ არს. წყვილი 

ჩ თჲანეზბე ზმნ. ვხნავდით 

ჩ შყ ნა [-უხ||-ხო]არს. ეკლიანი ხე 

ჩ ო [-ჲ-ურ-უხ]არს. 1. სახე; ჩ ო თასტუნ განებიერება; 

ჩ ო დუღსუნ  გადაეკიდო თხოვნით; 2. ზედაპირი 

ჩ ობაჲსუნ მასდ. ნეფესთვის მისართმევი ფული და 

თავსაფრები, ცხვირსახოცები 



97 
 

ჩ ობაჩო ზმნს. წინააღნდეგ, პირისპირ 

ჩ ობაჩობაქსუნ მასდ. შეხვედრა, შეტაკება 

ჩ ოდუღსუნ მასდ. თხოვნით გადაკიდება 

ჩ ომაჲდეში არს. საკლიტე 

ჩ ომაჲნ ზედს. შერცხვენილი, დამნაშავე 

ჩ ომაჲნბაქსუნ მასდ. ყოფნა შერცვენილისა, 

დამნაშავესი 

ჩ ომაწი არს. 1. თეთრკანიანი ადამიანი; 2. ადამიანი 

სუფთა სინდისით 

ჩ ომოჲ ზედს. 1. კარის; 2. კარ-მიდამოსი 

ჩ ომოხ [-უხ||-ხო] || ჩომოხ არს. 1. კარი; 2. კარ-

მიდამო 

ჩ ოჲელ ზმნს. ზედაპირზე 

ჩ ოჲელჩურფსუნ მასდ. დაუმორჩილებლობა 

ჩ ოჲეხუნ ზმნს. ზედაპირულად 

ჩ ოოყა ზმნს. პირქვე 

ჩ ოჯევკელ არს. პატარძლის ჩვენება 

ჩ ოჯუქუ ზედს. დამყოლი 

 

ც 

 

ცაილ (ნ) [-ხო] არს. კალამი 

ცაილინმეკ [-ურ-უხ]არს. ჭიაყელა 

ცალ ზედს. ნათელი 

ცალდესუნ მასდ. ელვარება, კაშკაში, ბრწყინვა 

ცალესუნ მასდ. ელვარება, კაშკაში, ბრწყინვა 

ცალსტუნ იხ. ცალდესუნ 

ცამ არს. წერილი, დამწერლობა, ასო, ნაწერი 

ცამესუნ მასდ. ჩაწერა 

ცამეცი მიმღ. დაწერილი 

ცამკალ [-უხ||-ხო] მიმღ. მწერალი 

ცამლა ზედს. ჩაწერილი 

ცამნუტ ზედს. უმწერლო 

ცამსუზ იხ. ცამნუტ 

ცამფესტუნ მასდ. ჩაწერინება 

ცამფესუნ, ცამფეს მასდ. წერა 

ცამფი მიმღ. დაწერილი 

ცამფი (ატრ.), ცამფიო (გასუბსტ.) მიმღ. ფერადი, 

ჭრელი 

ცამხ ურ არს. ადამიანი დაჭყეტილი თვალებით 

ცაპსუნ მასდ. მკა 

ცარ(ა) ზედს. გაფანტული, მიყრილ-მოყრილი 

ცარა-ცარა ზედს. გაფანტული 

ცარესუნ მასდ. 1. გაფანტვა; 2. დატესვა; 3. გაცვეთა; 

4. დახარჯვა 

ცარეცი მიმღ. 1. გაფანტვული; 2. დათესილი; 3. 

გაცვეთილი; 4. დახარჯული 

ცარკალ მიმღ. 1. დამანგრეველი; 2. მხვნელი; 3. ის, 

ვინც ცვეთს ტანსაცმელს; 4. მხარჯველი 

ცარფესტუნ მასდ. 1. გაცვეთინება; 2. დახარჯვის 

იძულება 

ცარფსუნ მასდ. 1. გაფანტვა; ყოჟ ცარფსუნ მარცვლის 

გაფანტვა; 2. თესვა; ბორზუნ ცარფსუნ მარცვლის 

თესვა; 3. გაცვეტა; თურინ კავცარფსუნ (ნ) 

ფეხსაცმლის გაცვეთა; 4. ხარჯვა; თანქინა 

ცარფსუნ ფულის ხარჯვა 

ცაფ არს. თიბვა 

ცაფესტუნ მასდ. თიბვის იძულება 

ცაფეცი მიმღ. მოთიბული 

ცაფსუნ მასდ. თიბვა 

ცაფტესუნ მასდ. გამობერტყვა 

ცაყ  || ჭაყ  არს. ელვა 

ცაც [-ურ-უხ]არს. ეკალი 

ცაცლა [-უხ||-ხო] ზედს. ეკლიანი 

ცაცლუღ არს. ეკლებით დაფარული ადგილი 

ცაცნაბე ღა ლ (ვ), ცაცნაღა ღა ლ (ნ)არს. ზღარბი 

ცაცნაღა ღა ლ (ნ) იხ. ცაცნაბე ღა ლ (ვ) 

ცაცნუტ ზედს. უეკლო 

ცახ არს. აბრეშუმის ჭიის რიგებად დაწყობა 
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ცახლახსუნ იხ. ცახ 

ცახნაციციკ არს. გვირილა 

ცემენტ არს. ცემენტი 

ცეც არს. ჩრჩილი 

ცი არს. ჩასვლა 

ციфსტუნ მასდ. (სიმსივნის) დაცხრობა 

ციგსუნ მასდ. ტოტების მოჭრა 

ციესუნ მასდ. გაჩერება 

ციესუნ მასდ. ჩასვლა 

ცივარ (ვ)არს. ნალექები 

ცივარკალლუღ (ვ)არს. ნალექების სიჭარბე 

ცივარკალ (ვ) ზედს. წვიმიანი 

ცივარრება ზმნ. ცრის 

ცივარფეს, ცივარფესუნ მასდ. ცრა 

ცივარფესუნ (ვ) მასდ. წვიმს 

ცივკსუნ მასდ. ჩაყვანა, ჩაშვება 

ცილ [-ურ-უხ] მარცვალი 

ცილლუღ არს. მარცვლეული, თესლი 

ციჲსუნ მასდ. ჩასვლა 

ცირიკ თანდ. -მდე, -მდის 

ცისუნ მასდ. გაშვება 

ციფსუნ, ციფეს მასდ. დაფანტვა, დაქცევა, დაყრა, 

ჩაყრა, ჩაღვრა 

ციციკ არს. ყვავილი 

ციციკ (ნ) [-ო]არს. ფოცი 

ციციკალლე ზმნს. გაფურჩქვნისას 

ციციკბოსტუნ მასდ. ყვავილის აცრა 

ციციკუნბულ არს. ყვავილის თავი 

ციციკჭეფსუნ მასდ. ყვავილის გამოყრა 

ციციკხანა არს. საყვავილე 

ციცკუნდ ჲურ არს. გაფურჩქვა 

ცოციკლა ზედს. ფოჩებიანი  

ციცკლაშა ლ არს. ფოჩებიანი შალი 

ცუნარი არს. მისალმება (ხელის ჩამორთმევით) 

ცუნარი შორ. მობრძანდი, გაგიმარჯოს! 

 

ძ 

 

ძაბური (ვ) || წაპური [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ძაბრი 

 

წ 

 

წაბულ არს. წაბლი 

წაბულლაჲ (ვ) ზედს. წაბლის 

წაბულლაჲხოდ (ვ) [-ურ-უხ]არს. წაბლის ხე 

წაბულუნ (ვ)არს. წაბლის ფერი 

წაბულუნდახტაკ არს. წაბლის ხისგან 

დამზადებული ფიცარი 

წაბულუნიღარიკატ არს. ფუშრუკი 

წამფესუნ მასდ. წუწნა 

წან არს. 1. კურკა; 2. ჭიპი 

წანლა არს. წუწნა 

წანჭეфტალ არს. სახეჩი ატამი 

წარ (ვ)არს. ყვირილი 

წარფესუნ მასდ. ყვირილი, ბღავილი 

წაფ (ვ) იხ. ჩაფი 

წაფირი იხ. ძაბური 

წა პტიკ არს. ფლოსტები 

წეთტახუპ არს. სელის ფაფა 

წეწ არს. 1. გაგლეჯა; 2. ჩეჩა (მატყლის) 

წეწ (ვ)არს. ჩრჩილი 

წეწეფუნ მასდ. 1. გაგლეჯა; 2. ჩეჩა (მატყლის) 

წი (ვ) ზედს. პატარა 

წი [ -ურ||-ურ-უხ] არს. სახელი, სიტყვა, პატივი 

წიბათევქსუნ მასდ. პოპულარობის დაკარგვა 

წილღ იტ [-უხ||-ხო]არს. ზარნაშო 

წიჲაყ  ზედს. სუსტი, ავდმყოფი 

წიღ ი არს. ყვირილი, ბღავილი 
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წიღ იფსუნ მასდ. ყვირილი, ბღავილი 

წიყ  (ვ) ზედს. დედოფალა 

წიბაწი ზმნს. სახელდებით 

წივარ იხ. წივარ 

წივარკალ იხ. წივარკალ 

წიკ (ვ) იხ. წიყ  

წილ [-ურ-უხ] არს. ნაკვერცხალი, სიცხე 

წილაბაქსუნ მასდ. ყოფნა განთქმულისა, ცნობილისა 

წილამფურ (ვ) [-უხ] არს. სურო 

წილახსუნ მასდ. სახელის დარქმევა, სახელის 

მიცემა 

წილდალ [-უხ||-ხო] არს. ჭრიჭინა 

წილდესუნ მასდ. ელვარება, კაშკაში, ბრწყინვა, 

კრთომა 

წიმერი არს. წმ. გიორგის სალოცავი ადგილი, 

რომელიც შემოღობილია, შიგნით დალაგებულია 

ქვები. ამ ქვებზე ამაგრებენ სანთლებს და 

ლოცულობენ 

წინდაკ [-უხ||-ხო] არს. წინდები 

წინუტ ზედს. უსახელო 

წიჲადუღსუნ მასდ. გახსენება 

წიპ შორ. წია! (წიწილების გასარეკად) 

წიპ-წიპ შორ. ჯუჩ-ჯუჩ! (წიწილების დასაძახებლად) 

წირი თანდ. -მდე 

წირიკ [-უხ||-ხო]არს. წიწილა 

წირიტ არს. ყვირილი, ბღავილი 

წიწიკ არს. 1. ყვავილი; 2. ყვავილი (სამედ.) 

წიწიკ [-უხ||-ხო]არს. მკერდი 

წიწიკბოსტუნ მასდ. ყვავილის აცრა 

წიწიკწუმკალ [-უხ||-ოხ]არს. მახრა, ბოსტანა 

წიწიკჭეპსუნ მასდ. აყვავება, გაფურჩქნა 

წოღ , წოღ აღალა არს. კოკისპირული წვიმა 

წოღ ოფესუნ მასდ. კოკისპირული წვიმა 

წორო არს. გაფილტვრა, გაწურვა 

წოროდესუნ მასდ. გაწურვა, გაფილტვრა 

წოროესუნ მასდ. გაწურვა 

წუმ არს. მარხვა 

წუმ არს. წოვა, წუწნა 

წუმდეს ნ მასდ. ძუძუს მოწოვა 

წუმეфსუნ მასდ. მარხვის შენახვა 

წუმფესუნ მასდ. 1. წუწნა, წევა; 2. წოვა 

წუმფსუნ მასდ. გაშრობა 

 

ჭ 

 

ჭა არს. თოკი 

ჭაკ ზედს. რჩეული 

ჭაკპესუნ მასდ. დაფქვა 

ჭანკა არს. ბექზე დაბალი თანამდებობა ძველ 

თურქებთან 

ჭაპ || ჭ აპ 1. ზედს. საიდუმლო, დაფარული, 

ჩამქრალი; 2. შენახული, დამალული 

ჭაპ [-ურ-უხ]არს. ვაზი 

ჭაპალ არს. თუთის ხე (უნაყოფო) 

ჭაპბაქალ არს. დამალობანა 

ჭაპბაქი იხ. ჭაპეცი 

ჭაპბაქი (ვ) მიმღ. ჩამქრალი 

ჭაპბაქსუნ (ვ) მასდ. გაქრობა 

ჭაპბაქსუნ (ნ) მასდ. დამალვა 

ჭაპბესუნ (ნ) მასდ. დამალვა 

ჭაპეცი (ვ) მიმღ. დამალვა, ჩაქრობა 

ჭაპეცი (ნ) მიმღ. დამალული, შენახული 

ჭაპკინ ზმნს., ზედს. 1. ფარულად, არალეგალურად; 

2. დამალული, ფარული, საიდუმლო 

ჭაპლუღ (ნ. გა) არს. ვენახი 

ჭაპჭოჭა ზედს. მეწამული, წითელი 

ჭატ არს. მჭადი 

ჭაფალ (ვ) [-უხ]არს. თუთის ხე 

ჭაღ [-ურ-უხ]არს. თვლის მანა 
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ჭაყჭაყ არს. ჭრიალი 

ჭაჭი || ჭაჭ არს. შაშვი 

ჭაჰი, ჭაჲი ზმნს., ზედს. გვიან, გვიანდელი 

ჭაკკალ მიმღ. ამომრჩეველი 

ჭ გი (ნ. ჭ ჲი) ზმნს., ზედს. გვიან, გვიანდელი 

ჭ გიბაქი მიმღ. დაგვიანებული 

ჭ გიბესუნ მასდ. დაგვიანება 

ჭ გიბესუნ მასდ. დაკავება, შენელება 

ჭ კ (ვ) იხ. ცა ყ 

ჭ კეცი ზედს. რჩეული, გამორჩეული 

ჭ კფესტესუნ მასდ. ამორჩევინება 

ჭ კფსუნ მასდ. ამორჩევა 

ჭ ლ გ || ჭალაჲ (ნ) [-მ-უხ]არს. ტყე 

ჭ ნ  არს. მინანქარი 

ჭ ნჭ რ (ვ) [-უხ]არს. ლიპყინული 

ჭ ჲ არს. კალთა  

ჭ ჲიბაქსუნ მასდ. დაგვიანება 

ჭ ჲნ არს. კარაქი, ცხიმი 

ჭ ჲნახუპ არს. ფლავი კარაქით 

ჭ ჭიკ [-უხ||-ხო]არს. თათი 

ჭებაქი (ვ) იხ. ჭოვაქი 

ჭებაქსუნ მასდ. გასწრება 

ჭევკესტესუნ მასდ. გამოტანინება, ამოღების 

იძულება 

ჭევკსუნ მასდ. ამოღება, გამოტანა 

ჭეზ არს. თამაში 

ჭეკარამესუნ იხ. ჭიკარამესუნ  

ჭემ არს. ჭუჭყი 

ჭემენ, ჭემლუ ზედს. ჭუჭყიანი 

ჭემენბაქსუნ|| ჭემენბეს მასდ. გაჭუჭყიანება 

ჭემენბესუნ მასდ. გაჭუჭყიანება 

ჭემენტულ არს. თეთრი ყურძენი 

ჭემენ-ქა მენ ზედს. ჭუჭყიანი 

ჭეჲილ (ნ) იხ. ჩეჲილლუღ 

ჭეჲსუნ იხ. ჭესუნ 

ჭეჲსუნ, ჭესუნ (ჭ სუნ  ნ.), ეხოჭესუნ მასდ. 1. 

დავიწყება; კოახუნ ჭესუნ (ნ) სახლიდან გამოსვლა; 

იშახოჭესუნ (ვ) გაყრა; 2. ამოღება, შემცირება 

ჭერი მიმღ. გამოსული 

ჭესუნ (ნ) || ჭეღეს, ჭეჲეს, ჭეეს, ჭელესუნ მასდ. 1. 

გამოსვლა 

ჭეფსუნ მასდ. 1. გამომჟღავნება; ნაყოფის მოსხმა; 2. 

გამონაყარი 

ჭეყესუნ მასდ. გაქერცვლა 

ჭეყსუნ მასდ. 1. ტანსაცმლის გახდა; 2. გატყავება 

ჭეჭა [-უხ||-ხო]არს. კოპტონი; ჭეჭინარაყი ყურძნის 

არაყი 

ჭეჭინ იხ. ჭეჭა 

ჭიკ [-ურ-უხ]არს. რტო 

ჭიკრამ 1. ფხაჭნა; 2. ძვრომა, ცოცვა 

ჭიკურრა ზედს. ტოტებიანი 

ჭიმჭილიმ [-უხ||-ხო]არს. ჟუნჟრუკი (ბოტ.) 

ჭინკორ არს. წიწმატი 

ჭინკორ არს. ოხრახუში 

ჭირან არს. ჭოჭინა 

ჭიჭი არს. ტკივილი 

ჭიჭიდესუნ მასდ. ატკივება 

ჭიჭიფესუნ მასდ. ჩხვლეტა (ტკივილზე) 

ჭო || ჩ ო არს. სახე 

ჭოვალ არს. ბეღურა 

ჭოვაქი || ჭებაქი მიმღ. გასული; ჭოვაქი ღი გასული 

დღეები 

ჭომოხ არს. კარი 

ჭორნი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. გაფისული ძაფი, ტყავის 

ბაფტა, რომლის განი 3-4 სმ 

ჭოროვ კიტრის, ვაზის ვარჯი 

ჭოროტორი არს. მწვანე შჩი 

ჭოტ [-ურ||-უხ]არს. ბოლო, ნაპირი 

ჭოჭა ზედს. წითელი 
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ჭოჭაბაქეს მასდ. წითლად შეღებვა 

ჭოჭაბაქსუნ მასდ. გაწითლება, შეწითლება, შებრაწვა 

ჭოჭაბიჲეყ არს. მოხრაკული ხორცი 

ჭოჭაბიჩალი არს. შემწვარი თევზი 

ჭოჭალუღ არს. სიწითლე 

ჭოჭაპიმპილ არს. წიწაკა 

ჭოხ შორ. ჩოხ! (ღორების გარეკვა) 

ჭოხ-ჭოხ შორ. ჩოხ-ჩოხ! (ღორების დაძახება) 

ჭ შ ნ, ჭ შინ, ჭ შინო ზმნს. გარეშე 

ჭუკდეს, ჭუკდესუნ მასდ. ხოცვა 

ჭუკ-ჭუკ! შორ. ჯუჩ-ჯუჩ!  (ქათმების დაძახება) 

ჭუპურ (ვ) იხ. ჭუპურუტ 

ჭუპურუტ (ნ) ჭუპურ (ვ)არს. ჩირქოვანი 

გამონადენი თვალიდან 

ჭურ არს. გრეხილი, მაგარი ჯიშის ერთგვარი ხე 

ჭურევქსუნ მასდ. გარდაქცევა, გარდაქმნა 

ჭურესუნ, ჭურფეს, ჭურფესუნ მასდ. 1. დაგრეხა; 2. 

გარდაქმნა 

ჭურეცი მიმღ. 1. დაგრეხილი; 2. გარდაქცეული 

ჭურთ არს. ჭუპრი 

ჭურუმჭურუმესუნ მასდ. 1. პრანჭვა; 2. იმედის 

გაცრუება 

ჭურფესუნ მასდ. 1. დაგრეხა; 2. გარდაქცევა 

ჭუღ არს. წყლის მწერი 

ჭუღ [-ურ-უხ]არს. ტოტი 

ჭუყლაპ ზედს. შიშველი 

ჭუჭუპ არს. კავე 

ჭუჭუფეს, ჭუჭუფესუნ, ჭუჭუფსუნ მასდ. 

ბუტბუტი 

ჭუკკულდაიშსუნ მასდ. თავის მოჩვენება კარგ 

ადამიანად 

ჭ ჲ მ-ჭ ჲ მბაქსუნ იხ. ჭურუმჭურუმესუნ 

ჭ ჭ კ ნ [-უხ||-ხო]არს. წივწივა 

ჭ ნტ რ არს. ჩვარი, ტილო 

ჭ ოჭა ზედს. წითელი 

ჭ ოჭაახმაწი არს. ციყვი 

ჭ ოჭა-მაწი ზედს. მრავალფეროვანი 

ჭ ოჭანახ რ არს. წითელი ნახირი (ძროხა, ხარი) 

ჭ ოჭაფახლა არს. წითელი ლობიო, მწიფდება 

სექტემბრის შემდეგ (ოქტომბერი, ნოემბერი) 

 

ხ 

 

ხა [-ურ-უხ] არს. მატყლი 

ხაზალ [-უხ||-ხო], ხაძალ არს. 1. ფურცელი, 

ფოთოლი; 2. დაცვენილი ფოთლები 

ხაზალა არს. ფოთლოვანა 

ხაზალბარსუნ მასდ. ფოთოლცვენა 

ხაზალი არს. ყურძნის ერთი ჯიში 

ხაზალციფსუნ მასდ. ფოთლების გაცლა 

ხაზნა არს. განძი, ხაზინა 

ხაზნაკაწფესუნ მასდ. ყოფნა ძალიან მდიდარისა, 

ბევრი ფულის ქონა 

ხათა არს. შეცდომა 

ხათალუ ზედს. საშიში, რისკიანი 

ხათანელაфთესუნ მასდ. უბედურების ლოდინი 

ხათაქარ [-უხ||-ხო] ზედს. საშიში, მავნე 

ხათაქარრუღ არს. საშიშროება, მავნეობა 

ხაიეყ წ არს. მაუდი 

ხაიეშ ალ [-ურ-უხ]არს. მატყლის შალი 

ხაინა (ვ) [-უხ] || ხაჲნა არს. თიხის დიდი დოქი (30-

60 ფუთის მოცულობის ქვევრი) 

ხალა (ვ) [-ოხ]არს. ფოცხი 

ხალა (ნ) [-ოხ]არს. ხის ფიწალი 

ხალა [-უხ||-ოხ]არს. დეიდა 

ხალაბინ [-ურ-უხ]არს. რძალი, ბიძაშვილის მეუღლე 

ხალადალ [-უხ||-ხო], ხალადუღალ არს. მატყლის 

საჩეჩი 

ხალათ არს. ხალათი 
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ხალაჲხუჲარ (ნ) იხ. ხალახინარ 

ხალაღარ [-მ-უხ]არს. დეიდაშვილი 

ხალახინარ (ვ) ხალაჲხუჲარ (ნ) [-მ-უხ]არს. 

დეიდაშვილი (გოგო) 

ხალიკ (ვ) [-უხ]არს. ბიძა (დედის მხრიდან) 

ხალიკლუღ არს. „ბიძის წილი“ (ქორწილის 

პროცესის ერთ-ერთი კომპონენტი) 

ხალიჩა [-უხ||-მ-უხ]არს. ხალიჩა 

ხალხნა ზედს. ხალხის 

ხამ არს. 1. ყამირი; 2. საძოვარი 

ხამგა იხ. ხამ 

ხამკულ არს. დაუმუშავებელი მინდორი 

ხამლუღ იხ. ხამ 

ხამფესუნ მასდ. 1. ქავილი; 2. გაპარსვა, პარსვა 

ხამ-ყუშ არს. მიმინო 

ხან არს. ყეენობა 

ხან, ხანნახოდ არს. რცხილა 

ხანა იხ. ხანნახოდ 

ხანთა, ხანთაკოკოც [-უხ||-ხო]არს. ინდაური 

ხანჯალ არს. ხანჯალი 

ხაჲათი არს. აბრეშუმის წვრილი ძაფი 

დამზადებული აბრეშუმის ჭიის მოხარშული 

პარკიდან 

ხაჲაყ უშ (ხაჲგ შ- ე.ჯ.) არს. საჭმელი დამზადებული 

ლობიოს, კვერცხის, ერბოსა და ხორცისაგან 

ხაჲე ზედს. მატყლის 

ხაჲეტური არს. მატყლის ძაფი 

ხაჲეწინდაკ [-უხ||-ხო]არს. მატყლის წინდები 

ხარ არს. მოშაქვრა 

ხარ არს. ნაკაწრი 

ხარალ [-უხ||-ხო]არს. დიდი ტომარა 

ხარბიყესტუნ მასდ. მოშაქვრა 

ხარბიყესუნ || ხარიბყსუნ მასდ. ჩაშაქრება, 

დაშაქრება 

ხართ [-ურ-უხ]არს. სალესი ქვა 

ხართუთ [-ურ||-ურ-უხ]არს. შავი თუთა (ტკბილი, 

მსხვილი, რუხი ფერის) 

ხარი [-უხ-ჲ-ოხ]არს. ფქვილი; ხარი ბინევე ფქვილი 

იწვის 

ხარინ ზედს. ფქვილის, ფქვილიანი 

ხარლა ზედს. მოშაქრული 

ხარრუღ არს. მოშაქვრა 

ხარტაგ-მარტაგ|| ხ რთ გ არს. ყელი 

ხარფესუნ მასდ. ფხაჭნა, კაწვრა 

ხარჩან [-უხ||-ხო]არს. ღვია (ბოტ.) 

ხარჯბესუნ მასდ. ხარჯი 

ხასა ზედს. საყვარელი 

ხაშ [მრ. რ. არა აქვს] არს. 1. მთვარე; ხაშნაიშ ღ 

მტვარის შუქი, მთვარიანი ღამე; ხაშნაბაჲინყ 

ბნელი ღამე; ხაშბათქსუნ მასდ. მთვარის ჩასვლა; 

ხაშბიყესუნ მთვარის ჩაბნელება; ხაშ ქუთორ 

ლამაზმანი; 2. თვე (კალენდარული); ხაშახ რ 

თვის ბოლო; ხაშე ბი ღ შუათვე 

ხაშ არს. შუქი, ნათება 

ხაშ ო(ჲ) არს. წვნიანი 

ხაშბახაშ ზმნს. ყოველთვიურად 

ხაშბისტუნ მასდ. გათენება 

ხაშბიყესუნ მასდ. მთვარის ჩაბნელება 

ხაშდესუნ, ხაშტესუნ მასდ. მონათვლა 

ხაშილ არს. ფქვილისა და ერბოსაგან დამზადებული 

თხელი ფაფა 

ხაშიმ არს. წყლისა და ფქვილისაგან გამზადებული 

მასა, რომელსაც მიირთმევენ კარაქიანი თაფლით 

ხაშკენა ზედს. მთვარისეული 

ხაშლუღ არს. ხელფასი 

ხაშნა(ჲ) არს. თვე, თვიური; ხაშნა(ჲ) ბი ღ შუა თვე 

ხაშნა(ჲ) ზედს. მთვარიანი; ხაშნა(ჲ) იშ ღ მთვარის 

შუქი 

ხაშსაქსუნ მასდ. განათება, ბრჭყვიალი, ელვარება 

ხაშტალ [-უხ||-ხო]არს. ყაყაჩო 
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ხაშტალ [-უხ||-ხო]არს. თვალის ჩინი 

ხაშტალ [-უხ||-ხო]არს. მღვდელი 

ხაშფუშ არს. ქურდი 

ხაშხაშკენაფასნებაქი ზმნ. განცალკევებულია  

ხაჩ [-ურ-უხ]არს. ჯვარი 

ხაჩახენახუნჩიშტუნ (ნ)იხ.ხაჩჩ ოელჩიჩსუნ 

ხაჩბა (ნ) იხ. ხაჩბაბა 

ხაჩბაბა || ხაჩბა [-უხ||-ოხ]არს. ნათლია 

ხაჩბესუნ მასდ. მონათვლა 

ხაჩესუნ მასდ. პირჯვრის გადასახვა 

ხაჩეცი მიმღ. მონათლული 

ხაჩფარაზ (ვ)|| ხაჩპარაზ იხ. ხაჩფარასთ არს. 

ქრისტიანი 

ხაჩფსუნ მასდ. მონათვლა 

ხაჩჩ ოელჩიჩსუნ (ვ), ხაჩახენახუნჩიშტუნ (ნ) 

არს. ჯვრის კურთხევა ქრისტეს ნათლისღების 

დღესასწაულის დროს 

ხახალ არს. საშუალო ზომის საცერი მარცვლეულის 

გასაცრელად 

ხახალ [-უხ||-ხო] არს. ცხავი 

ხახაფი არს. მტვრევა 

ხაჯ ოლ (ვ) იხ. ხაჟ ილ 

ხ რ გ არს. გროვა, ხვავი 

ხ რტ გ (ვ) იხ. ყოყ 

ხე [-ნ-ურ]არს. წყალი; მაწი ხე თეთრი წყალი; ხენე 

ჲაყ წყლის გზა; ხეთასტუნ წყლის დალევინება; 

მა ჲი ნხე 1. ბინძური წყალი; 2. მტკნარი წყალი 

ხე ლაჲშსუნ მასდ. მორწყვა 

ხებაქი მიმღ. გამდნარი, დნობა; ხებაქიჭაინ ერბო 

ხებაქიჭ ნ არს. დამდნარი კარაქი 

ხებაქსუნ მასდ. დნობა 

ხებესუნ მასდ. დნობა, გადნობა 

ხეთასტუნ მასდ. მორწყვა 

ხეთასტუნ მასდ. წყლის მიწოდება, მორწყვა 

ხელ [-ურ-უხ]არს. 1. ტვირთი; 2. სიმძიმე 

ხელა ზედს. მაკე (ძროხა) 

ხელა ზედს. წყლიანი, ნესტიანი 

ხელალუღ იხ. ჴელალუღ 

ხელბალ [-უხ||-ხო] მიმღ. მტვირთავი 

ხელბესტესტუნ მასდ. დატვირთვა 

(დაატვირთვინო) 

ხელბესუნ მასდ. დატვირთვა 

ხელესუნ მასდ. დატვირთვა 

ხელესუნ მასდ. ყოფნა დატვირთულისა 

ხელლა ზედს. დატვირთული 

ხელნუტ ზედს. უტვირთო 

ხენე ზედს. წყლის, წყლიანი 

ხენეზა [-უხ||-ხო] ზედს. მწყურვალე, მოწყურებული 

ხენეზაბაქსუნ მასდ. წყურვილი 

ხენეზაბესტესუნ იხ. ხენეზაბესუნ 

ხენეზაბესუნ მასდ. აგრძნობინო წყურვილი 

ხენეზალუღ არს. წყურვილი 

ხენექურ არს. ჭა  

ხენეწიწიკ [-უხ||-ხო]არს. წყლის ვარსკვლავი 

ხენეჭოტ არს. ნაპირი 

ხენუტ ზედს. უწყლო 

ხეჲვარდ  არს. ვარდის ერთ-ერთი ჯიში („ძაღლის 

ვარდი“) 

ხეჲჟომოხ არს. ძაღლის პირი 

ხესუზ იხ. ხენუტ 

ხიბ რიცხვ. სამი; ხიბხაშლუღ სამთვიანი; ხიბ უსენ 

სამი წელი; ხიბ უსენლუღ სამწლიანი; ხიბ ყატ 

სამჯერადი; ხიბღი სამი დღე; ხიბშამატ სამი კვირა  

ხიბალენ რიცხვ. სამი ერთად 

ხიბბაჩ(ო) რიცხვ. სამასი 

ხიბეწწე რიცხვ. ცამეტი 

ხიბლუღ რიცხვ. სამიანი 

ხიბუნჯი რიცხვ. მესამე 

ხიბუსენლუღ ზედს. სამწლიანი 
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ხიბყო (ვ)რიცხვ. სამოცი 

ხიბყობიპ (ვ)რიცხვ. სამოცდაოთხი 

ხიბყობიპეწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათოთხმეტი 

ხიბყოვიწ (ვ)რიცხვ. სამოცდაათი 

ხიბყოვუღ  (ვ)რიცხვ. სამოცდაშვიდი 

ხიბყოვუღ ეწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდაჩვიდმეტი 

ხიბყოვუჲ (ვ)რიცხვ. სამოცდაცხრა 

ხიბყოვუჲეწწე რიცხვ. სამოცდაცხრამეტი 

ხიბყომუღ (ვ)რიცხვ. სამოცდარვა 

ხიბყომუღეწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათვრამეტი 

ხიბყოპა  (ვ)რიცხვ. სამოცდაორი 

ხიბყოპა წწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათორმეტი 

ხიბყოსა (ვ)რიცხვ. სამოცდაერთი 

ხიბყოსაწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათერთმეტი 

ხიბყოუჴ  (ვ)რიცხვ. სამოცდაექვსი 

ხიბყოუჴ ეწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათქვსმეტი 

ხიბყოხიბ (ვ)რიცხვ. სამოცდასამი 

ხიბყოხიბეწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდაცამეტი 

ხიბყოჴო (ვ)რიცხვ. სამოცდახუთი 

ხიბყოჴოწწე (ვ)რიცხვ. სამოცდათხუთმეტი 

ხიბ-ხიბ რიცხვ. სამ-სამი 

ხიბჰაზარ რიცხვ. სამი ათასი 

ხიდოუნჲაყ არს. რკინიგზა 

ხიზი-მიზი (ნ)არს. ნაჯღაბნი 

ხილა არს. საჩუქრების ერთი ტაბაკი (ხილი, 

ტკბილეული, ორი წყვილი წინდი, ფაიკადუკი, 

საფუარე, პატარა ჩანთა), რომელიც 

განკუთვნილია ნათლობისათვის 

ხილა (ნ) [-ოხ]არს. მზითვი 

ხინ რ || ხუჲარ [-უხ||-მუხ]არს. გოგო 

ხინ რლუღ (ნ. ხოჲარლუღ) არს. 1. გერი (გოგო); 

ქალ-ქალიშვილის ყოფნა 

ხიჲალ არს. ოცნება, გონება 

ხიჲალბესუნ მასდ. ფიქრი, მსჯელობა 

ხირიკ არს. თუთის ჭიის ბოლო (მეოთხე) ძილი 

ხირტტაჲ იხ. ყოყ 

ხიტიკ არს. ღიტინი, ღუტუნი 

ხიტიკესუნ მასდ. ღიტინი 

ხნოწი (ვ) იხ. ბუჲკალ 

ხო [-ურ-უხ]არს. ცვარი, ნამი, რთველი 

ხო [-ურ-უხ] (ნ)არს. შთამომავლობა, თაობა, 

წარმომავლობა 

ხოდ [მრ. რ. არა აქვს] არს. მოძრაობა, სიჩქარე; 

ხოდდუ-ხოდდუაჲითფესუნ  ჩქარი ლაპარაკი 

ხოდ [-ურ-უხ] არს. ხე; ხოდ ბოსტუნ ხის მოჭრა; ხოდ 

ბითსუნ ხის დანერგვა; ხოდინ თუმ ხის ძირი; 

ხოდინ ყურ ხის კენწერო; ხოდინ მეჴ შეშის 

მჭრელი; ხოდალ ლაჲსუნ ხეზე ასვლა; ხოდ 

ცისტუნ ხის ტოტის მოჭრა; ხოდალ ჭურესუნ 

გაშეშება, გაკვირვება; ხოდინ фურ კვანძი ხეზე 

ხოდენო ნენეფი ზმნ. ხე ტირის (დამყნობისას) 

ხოდინყურ იხ. ყურ 

ხოდკენა ზმნს. ხესავით 

ხოდლუღ || ხოდდუღ არს. ბაღი, ტყე, კორომი 

ხოდნუტ ზედს. უხეო; ხოდნუტ გა ღია (უხეო) 

ადგილი, მდელო 

ხოდტაპკალ (ნ) [-ურ||-ხო] || ხოდ-ტუკტუკდა არს. 

კოდალა 

ხოზამანდ [-ურ-ოხ]არს. მაჭანკალი  

ხოზამანდესუნ მასდ. მაჭანკლობა 

ხოიდ [-ურ||-მ-უხ]არს. ბრინჯის პლანტაცია 

ხოიდღაჩფსუნ მასდ. ბრინჯისთვის ნაკვეთის 

მზადება 

ხოიშ  არს. თხოვნა, ხვეწნა 

ხოიშ ბესუნ მასდ. თხოვნა, ხვეწნა 

ხონგ [-ურ-უხ]არს. საკმეველი 

ხოჲლა ზედს. სახელოვანი, ცნობილი 

ხოჲნა || ხოჲე იხ. ხოჲლა ზედს. თრთვილიანი 

ხოჲნუტ ზედს. დაბალი შთამომავლობისა 
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ხოჟ ილ (ვ)არს. კვალი 

ხოჟი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ჩრდილი 

ხორაკ არს. საჭმელი 

ხორთ ზედს. უცხო, უცხოური 

ხორთაფან იხ. თაფანინხორ 

ხორთდამა არს. საქონლის საშიში და მძიმე 

ავადმყოფობა 

ხორიკ [-უხ||-ხო]არს. ხის ქერქისგან დამზადებული 

კალათა 

ხორიკნახო არს. ცაცხვის მერქნიდან დამზადებული 

კალათა და ჭურჭელი 

ხორკა არს. თრევა 

ხორფესუნ მასდ. თრევა 

ხოსტაგ არს. მიწის ნაკვეთი, რომელიც სასულიერო 

პირს ეკუთვნის 

ხოსტამაზ არს. ღვთის მსახურების წინ რიტუალური 

განბანა (მუსულმანებთან)  

ხოღ არს. ჯიქანი 

ხოშკარ არს. ქატო 

ხოშქარ არს. 1. ნახერხი; 2. ქერტლი 

ხოჭი არს. საფარი, რომელსაც აფარებენ 

მიცვალებულს 

ხოხ ზედს. 1. გატეხილი, დამტვრეული; 2. 

გატეხილი, გაძარცული 

ხოხბაქსუნ მასდ. 1. გატეხვა, დამტვრევა; 2. წაგება, 

დამარცხება 

ხოხბესუნ მასდ. 1. გატეხვა, ცემა; 2. წყენინება, 

დარტყმა  

ხოხო, ხოხოფსუნ მასდ. ჟინჟღვა 

ხოჯი იხ. ხოჟი არს. ხის ჩრდილი 

ხრხი (ნ) ხ რხი არს. სულთანის სამოსი 

ხუბა, ხუჲბაბაქსუნ მასდ. შიში, შეშინება 

ხუნი არს. დედალი 

ხუნჩი [-მ-უხ]არს. და 

ხუნჩილუღ არს. დედინაცვალის შვილი (გოგო) 

ხუჲ არს. რისხვა, გულისწყრობა 

ხუჲბაბესუნ მასდ. შეშინება 

ხუჲბალუღ არს. შიში 

ხუჲენაყსუნ მასდ. ნერვიულობა, ღელვა 

ხუჲლა ზედს. ნერვიული, ბოროტი 

ხუპ [-ურ-უხ]არს. ფლავი 

ხუპეჭ ზმნს. თოხლოდ 

ხურდხაშილ ზედს. გატეხილი 

ხურინკ [-უხ-ხო]არს. იაპონური ხურმა 

ხური-ხური ზედს. ცოტ-ცოტა 

ხურუ (ატრ.) || ხურუო (გასუბსტ.)ზედს. წვრილი, 

პატარა 

ხურუბესუნ მასდ. დანამცეცება, დახურდავება 

ხურუნნეთ არს. წვრილი წარბი 

ხურუთურ [-უხ||-ხო]არს. ჭიანჭველა 

ხურუფუნ (ნ)არს. როში 

ხურუშტან (ვ) იხ. ხუჯუსტან 

ხურხურუ ზედს. უმცირესი 

ხუჯუსტან არს. მილოცვა 

ხუჯუსტანბესუნ მასდ. მილოცვა 

ხ ა [-უხ]არს. ძაღლი 

ხ აკენა ზმნს. ძაღლურად 

ხ ალ [-ურ-უხ]არს. ნაწილი 

ხ ალუღ არს. ძაღლის ჩვევა 

ხ ამოჲ არს. წიწიბურა 

ხ აფან (ნ)ზედს. უმწეო, უნიჭო 

ხ ახა ზედს. გატეხილი 

ხ ახაფსუნ მასდ. გატეხვა 

ხ აჯოლ (ვ) იხ. ხ აჟილ არს. ქრისტიანი 

ხ ო [-ურ-უხ]არს. ცური  

ხ ჲ რ (ნ) იხ. ხინარ 

 

 

ჴ 
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ჴავუნ (ნ) იხ. ყა ვა ნ 

ჴაით არს. სიტყვა 

ჴაითფესუნ მასდ. ლაპარაკი 

ჴალამ-ყალლამ ზედს. მატყუარა 

ჴაჲ არს. დაბრუნება 

ჴაჲ ზედს. ღია, ნათელი, გამჭვირვალე; ჴაჲ ბულ 

თავშიშველი; ჴაჲ აჲით მართალი სიტყვა; უკჴაჲ 

გულახდილი, გულღია; ქულჴაჲ გულუხვი, 

ხელგაშლილი ადამიანი 

ჴაჲშესუნ (ვ) იხ. ხაშესუნ 

ჴაჲბაქსუნ მასდ. ყოფნა გულახდილისა, გულღიასი 

ჴაჲდესტუნ მასდ. დაბრუნება 

ჴაჲდესუნ მასდ. დაბრუნება 

ჴაჲესუნ მასდ. გახსნა, გათენება 

ჴაჲეცი მიმღ. ღია, გახსნილი 

ჴაჲლუღ არს. ღია ადგილი, სივრცე, ფართო ადგილი 

ჴაჲფესუნ მასდ. გაღება, გახსნა 

ჴაჲჴაჲესუნ მასდ. 1. შერჩევა; 2. განვითარება, 

მითვისება 

ჴაჲ-ჴაჲრაფ ზედს. ნატელი, ცხადი 

ჴაჲჯა ზმნს. დამაჯერებლად 

ჴაშეცი (ვ) იხ. ხაშეცი 

ჴაშფესუნ (ვ) იხ. ხაშფესუნ 

ჴელ || ხელ არს. ტვირთი 

ჴელა || ხელა არს. 1. მაკე ცხოველი; 2. დატვირთული 

ცხოველი 

ჴელალუღ || ხელალუღ არს. ფეხმძიმობა 

ჴო რიცხვ. ხუთი; ჴოუსენ(ლუღ) ხუთწლიანი; 

ჴოხაშ(ლუღ) ხუთთვიანი; ჴოშამათ(ლუღ) 

ხუთკვირიანი; ჴოღი(ლუღ) ხუთდღიანი 

ჴოკ არს. კისერი 

ჴოლუღ არს. ხუთიანი 

ჴოუმჯი რიცხვ. მეხუთე 

ჴოყლა იხ. ყოჴლა 

ჴოშ ზმნს. უკან 

ჴოშა ზმნს. შემდეგ 

ჴოშტან თანდ. გამო 

ჴოშჴაჲდესუნ მასდ. დაბრუნება 

ჴოშ-ჴოშ ზმნს. უკან 

ჴოშ-ჴოშთაჲსუნ მასდ. უკან დახევა 

ჴოხლა არს. კვერცხი 

ჴო-ჴო რიცხვ. ხუთად 

ჴოჰაზარ რიცხვ. ხუთი ათასი 

ჴოწწე რიცხვ. თხუთმეტი 

ჴურ [-ურ] არს. მიწის ბორცვი, ქვა, ლოდი 

ჴუხსუნ || ჴუღსუნ მასდ. სმა 

ჴ ვალ არს. წმინდანი 

ჴ ი რიცხვ. ნახევარი 

ჴ ი არს. ხვრელი, ბზარი, თხრილი, ნაიარევი 

ჴ იადუღ არს. მეტრო-ნახევარი 

ჴ იბაქი მიმღ. გაბზარული, გათხრილი 

ჴ იბაქსუნ მასდ. გაბზარვა, გათხრა 

ჴ იბაჩ რიცხვ. ორმოცდაათი 

ჴ იბაჴი ზმნს. შუაზე 

ჴ იბესტესუნ მასდ. გაპობის, გაბზარვის, გაჩეხვის 

დაძალება 

ჴ იბსუნ მასდ. გაპობა, გაბზარვა 

ჴ იო არს. ნახევარი 

ჴ იჴი ზედს. ამობურცულზოლიანი 

ჴ ოლ [-ურ-უხ]არს. ქერქი, ნაჭუჭი, ყდა, გარსი, 

ფუტლარი 

ჴ ოლთასტუნ მასდ. ტყავის ცვლა, ტყავიდან 

გამოძვრა 

ჴ ოლლა ზედს. გარსის მქონე 

ჴ ოლნუტ ზედს. გაფსკვნილი 

ჴ ოლოხ [-უხ||-ხო]არს. საცვალი, შარვალი 

ჴ ოხნიკ არს. იდაყვი 

ჴ ოჴ არს. ხველება 
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ჴ ოჴენბისყუნ მასდ. ხველება 

ჴ ოჴპესტუნ მასდ. ხველების გამოწვევა 

ჴ ოჴფესუნ მასდ. ხველება 

ჴ ოინჴი რიცხვ. ხუთნახევარი 

ჴ უნჴულ ზედს. არასაკმარისი, არასრული 

 

ჯ 

 

ჯალალ არს. 1. მიკვრა, მიწებება; 2. აცრა, დამყნობა 

ჯალაღბაქსუნ, ჯალღაბესუნ (ვ) მასდ. 1. ყოფნა 

მიკრულისა, მიწებებულისა; 2. ყოფნა აცრილისა 

ჯალაღბესუნ მასდ. 1. მიკვრა, მიკერება, მიბმა; 2. 

დამყნობა 

ჯალაღლუღ არს. დამყნობა 

ჯალღა ზედს. აცრილი 

ჯალღა არს. ახალი ხე 

ჯალღაერეყ არს. ბაღის თხილი 

ჯალღინმაშარ არს. დასაკეცი დანა, ხერხი 

ჯალღინმე არს. დანა, რომელსაც იყენებენ 

დამყნობისას 

ჯამ არს. ჯამი 

ჯამ [-ურ-უხ]არს. 1. სპილენძის თასი; 2. ფინჯანი 

ჯამათტუღ არს. საზოგადოება, თემი 

ჯამაჰათ [-უხ||-ხო]არს. ხალხი, მაყურებელი, 

საზოგადოება 

ჯან იხ. ელმუხ 

ჯანავარ არს. მგელი 

ჯაღ არს. კრთომა 

ჯაღდესუნ მასდ. შეშინება 

ჯაღფეს, ჯაღფესუნ მასდ. შეკრთომა 

ჯაфა არს. ტანჯვა, წამება 

ჯაфაბესუნ მასდ. წვალება, შეშინება 

ჯაфაზაფსუნ მასდ. ტანჯვა, წვალება; მუშაობა 

ჯ ლ არს. ჩირქოვანი მუწუკი 

ჯ მდ ჲ (ნ), ჯემდაკ (ვ) [-ხო||-უხ]არს. გვამი 

ჯ ნნ თ [მრ. რ. არა აქვს] არს. სამოთხე 

ჯ ნნ თლუღ ზედს. სამოთხის 

ჯ ნჯ фილ (ნ) იხ. ჯ ნჯ фირ 

ჯ ნჯ фირ არს. ჯანჯაფილი 

ჯ ჲილ [-უხ||-ხო] ზედს. ახალგაზრდა 

ჯ ჲილლუღ არს. ახალგაზრდობა 

ჯ რდესუნ მასდ. გატრუსვა, მოწვა 

ჯ რმ  [-უხ||-ხო]არს. ჯარიმა 

ჯ რმ ბაქსუნ მასდ. ყოფნა დაჯარიმებულისა 

ჯ რმ ბესუნ მასდ. დაჯარიმება 

ჯ რმ ბოსტუნ მასდ. დაჯარიმება 

ჯ რქ || ჯ რქ  (ნ), ჯერგ  (ვ) [-ოხ||-უხ]არს. რიგი, 

მწყობრი, წყობა 

ჯ რქ -ჯ რქ  (ნ) ზმნს. რიგებად 

ჯ რჯი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ეკლიანი ბუჩქი  

ჯ ჰ ნნ მ [მრ.რ. არა აქვს] არს. ჯოჯოხეთი; ჯ ჰ ნ ნ  

თაჲსუნ ჯანდაბაში წასვლა 

ჯ ჰ ნნ მ -ქორა შორ. ეშმაკსაც წაუღია! 

ჯ ჰ ნნ მლუღ ზედს. ჯოჯოხეთის; ჯ ჰ ნნ მინ არუხ 

ჯოჯოხეთის ალი 

ჯ ჰრ  [-უხ||-ოხ]არს. სართავი ჯარა 

ჯეიზ (ვ) [-უხ]არს. მზითვი 

ჯემ არს. ჭუჭყი 

ჯემდაკ (ვ) იხ. ჯამდაჲ 

ჯერგ  (ვ)არს. კვალი, რიგი, სტრიქონი 

ჯეჯერ (ვ), ჯიჯირ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. ტუჩი 

ჯეჯეფუშა არს. მჟავე, წვრილი კომში  

ჯეჯიმ არს. თოკები და სხვა საჭირო ნივთები 

გლეხური მეურნეობისათვის 

ჯიამ (ვ) იხ. ჟ ამ 

ჯიამდესუნ (ვ) იხ. ჟ ამდესუნ 

ჯიბ (ვ) ჯუ (ნ) [-უხ||-ხო]არს. ჯიბე 

ჯიბქირ [-უხ||-ხო]არს. ქურდი 
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ჯიგ რ იხ. თიხ  

ჯიგ რრუ (ვ) იხ. ჯიჲ რლუ 

ჯიდა [-უხ||-ოხ] არს. ლახვარი 

ჯილაკ [-უხ||-ხო]არს. ობობა 

ჯინ || ჯინი [მრ. რ. არა აქვს] არს. ავი სული, ეშმაკი 

ჯინიკ [-უხ||-ხო]არს. სხვენის აივანი 

ჯინს არს. ჯიში; შიკლამუნ ჯინს ხახვის ჯიში, 

ხოდინ ჯინს ხის ჯიში 

ჯინჯიკ (ვ)არს. დოლბანდი 

ჯინჯიკ (ნ) ზედს. მაჩხუბარა, ჭირვეული (ბავშვი) 

ჯინჯილიმ იხ. ჭიმჭილიმ 

ჯიჲ რლუ (ნ) ჯიგ რრუ (ვ) ზედს. მამაცი, 

გამბედავი 

ჯირ [-ურ-უხ]არს. ტყიურა (ბოტ.) 

ჯირბაჲ არს. ტყის ალუბალი 

ჯირბესუნ მასდ. გაველურება (ხე, მცენარე) 

ჯირე ველიკ არს. ღოლო 

ჯირერეყ არს. ტყის თხილი 

ჯირტატ არს. კრაზანა 

ჯირფუშა არს. ველური კომში 

ჯირქენექ გარეული ზმარტლი 

ჯირჯირკალ არს. ლეჩაქი 

ჯირჯირკალ (ე.ჯ)არს. ჭრიჭინა 

ჯიჯირ (ნ) იხ. ჯეჯერ 

ჯოკ-ჯოკ (ვ)ზმნს. ცალკე 

ჯოკ (ვ) ჯ ჲ (ნ) ზედს. ცალკეული 

ჯოკბაქსუნ მასდ. განცალკევება 

ჯოკბესუნ მასდ. დანაწევრება 

ჯოკწან არს. ხილეული (ატამი, გარგარი, ქლიავი), 

რომელსაც ეცლება კურკა 

ჯ ჲ (ნ) იხ. ჯოკ 

ჯ რქ  (ნ) იხ. ჯ რქ  

ჯრა არს. ჯარა 

ჯუფსუნ|| ჯუფეს მასდ. ხტუნვა, გადაკიდება, ხტომა 

ჯუღაბ || ჯოღაბ [-უხ||-ხო] არს. პასუხი 

ჯ რ  არს. ჯიში, სახეობა, გვარი 

ჯ რ ბ ჯ რ  ზედს. სხვადასხვა 

ჯ რდ კ [-უხ||-ხო]არს. წყლის თიხის დოქი, კოკურა 

ჯ რჯ რკალ [-უხ||-ხო]არს. ჩანჩქერი 

ჯ ჰ რ [-უხ||-ხო]არს. შველი 

ჯ ღალ იხ. პიჟალ 

ჯ ღ რ იხ. ლიქარ 

 

ჰ 

 

ჰა შორ. აი! 

ჰაა ნაცვ. რა? 

ჰაბურ [მრ. რ. არა აქვს] არს. ნამუსი, ზრდილობა, 

ღირსება; ჰაბურახუნ ღირსების დაკარგვა 

ჰაბურლუ იხ. ჰაბურრუ 

ჰაბურლუბაქსუნ მასდ. ყოფნა ღირსეულისა, 

ზრდილობიანისა, ნამუსიანისა; ჰაბურა ციფსუნ 

გაწბილება 

ჰაბურრუ ზედს. ღირსეული, ზრდილობიანი, 

ზნეობრივი 

ჰაბურსუზ (ნ) იხ. ჰაბურნუტ 

ჰავა არს. ჰაერი, ამინდი 

ჰავა [-უხ||-ოხ]არს. საცეკვაო მელოდია 

ჰავაი ზედს., ზმნს. 1. უფასო; ჰავაი აშბსუნ მუქთად 

მუშაობა; 2. ტყვილად 

ჰავარა [-მ-უხ||-ოხ]არს. სამწლიანი კამეჩი 

ჰავასარ ზედს. ტოლი, სწორი 

ჰაზარ რიცხვ. ათასი 

ჰაკარაკ  არს. მაბეზრობა 

ჰაკე ნაცვ. ის 

ჰალ არს. ავი სული 

ჰალ არს. მდგომარეობა 

ჰალალ [-უხ||-ხო] ზედს. მოპოვებული სამართლიანი 

გზით 
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ჰალალცორენ შორ. მართალი ხორბალი! (შეძახილი 

თამაშის დროს) 

ჰალვა [-უხ||-ხო]არს. ჰალვა 

ჰალიხო ზმნს. ძალაში 

ჰალსუზ ზედს. უღონო 

ჰალყა [-უხ||-ხო] (ნ) ჰალყ (ვ)არს. ბეჭედი 

ჰამ არს. გემო 

ჰამ კავშ. და, ასე 

ჰამავარ ზედს. გლუვი, სწორი 

ჰამავარბაქსუნ მასდ. გლუვად გახდომა, გასწორება 

ჰამავარლუღ არს. სიგლუვე, სისწორე 

ჰამამ [-უხ||-ხო]არს. აბანო 

ჰამბარ [-უხ||-ხო]არს. ბეღელი; არუმუნჰამბარ 

სიმინდის ბეღელი; ჰენეჰამბარ წყალსაცავი;  

ჰამბარ ზედს. ბევრი 

ჰამე ნაცვ. ეს 

ჰამეთ რ ზმნს. ესე იგი 

ჰამმაშა ზმნს. მუდმივად 

ჰანდ (ნ) [-ურ-უხ]არს. მდელო 

ჰაჲესტესუნ (ნ) იხ. აჲზესტესუნ 

ჰაჲზევქსუნ (ნ) იხ. აჲზევქესუნ 

ჰაჲზესუნ (ნ) იხ. აჲზესუნ 

ჰაჲსა || ჰაჲსა ზმნს. ეხლა 

ჰაჲსაკ (ვ) იხ. ასაკ 

ჰაჲსაკბესტესუნ (ვ) იხ. ასაკბესტესუნ 

ჰაჲსაკბესუნ (ვ) იხ. ასაკფსუნ 

ჰაჲსაყნეხა ზმნს. გამოგლიჯა 

ჰაჲსტუნ (ნ) იხ. აზესუნ 

ჰარ ნაცვ. ყველა 

ჰარამ ზედს. მოპოვებული არასამართლიანი გზით 

ჰარაჲ არს. ყვირილი 

ჰარაჲფსუნ მასდ. ბღავილი 

ჰარგალა ზმნს. ყველგან 

ჰარი მიმღ. მოსული 

ჰარო იხ. ჰარ 

ჰარსა (ვ) ჰ რსა (ნ) ნაცვ. ყოველი, ნებისმიერი 

ჰარტინ ნაცვ. ყოველი 

ჰარურნუტ ზედს. უსირცხილო, უნამუსო, უღირსი 

ჰასანდ (ნ) იხ. ოხარი 

ჰასბტარრუღ არს. ანგარიშწარმოება 

ჰასო (ვ) იხ. ასოჲ 

ჰასრათ (ნ)არს. ნაღველი, სევდა 

ჰატაჲნაკ იხ. ეტაბახტინ 

ჰატე ნაცვ. ზუსტად ის 

ჰაქორ ზმნს. ამგვარად 

ჰაყ [-ურ-უხ]არს. საფასური, სამაგიერო 

ჰაყეცი (ნ) იხ. აყეცი 

ჰაყულახუნკამ ზედს. დაუფიქრებელი 

ჰაყ ლ [მრ. რ. არა აქვს] არს. ჭკუა, გონება 

ჰაყ ლაბელქირბსუნ მასდ. მოჭკვიანება 

ჰაყ ლალნუეღალა ზედს. დაუჯერებელი 

ჰაყ ლენბოსტუნ მასდ. გაგება 

ჰაყ ლთასტუნ მასდ. მოჭკვიანება 

ჰაშეთარ კავშ. ასევე 

ჰაშორ ზმნს. ამგვარად 

ჰაჩ  არს. ეკლებიანი წაბლის შეკვრაჰაჩარ (ვ) იხ. აჩარ 

ჰაჩარრუ (ვ) იხ. აჩარრუ 

ჰაჰაა არს. სიცილი 

ჰაჰაფესუნ მასდ. სიცილი 

ჰა ბიყალ ამით აგროვებენ წაბლის ეკლიან ქერქს, 

აქვს პინცეტის ფორმა, ამზადებენ წაბლისა ან 

კაკლის მასალისაგან 

ჰა ვ არს. შეგროვება 

ჰა ვყესტესუნ მასდ. შეგროვებინება 

ჰა ვყესუნ მასდ. ყოფნა შეგროვილისა 

ჰა ვყსუნ (ვ) მასდ. შეგროვება 

ჰ ვიჯ არს. კინძი 

ჰ ვქ  [-უხ||-ოხ]არს. ხურჯინი 



110 
 

ჰ ზ (ნ)ზედს. სასიმოვნო, კეთილი 

ჰ ზბესუნ მასდ. ამორჩევა, სიყვარული 

ჰ ზესუნ მასდ. მოწონება 

ჰ ზრეილ (ვ) იხ. აზრეჲილ 

ჰ ზ რ ზედს. მზა 

ჰ ზ რბაქსუნ მასდ. მზად ყოფნა 

ჰ ზ რბესუნ მასდ. მომზადება 

ჰ ზ რრუღ არს. მზად ყოფნა 

ჰ იф შორ. დასანანია!  

ჰ ლბ თ ზმნს. ალბათ 

ჰ ლიმ (ნ) იხ. ჰ ლმ  

ჰ ლმ  (ვ) ჰ ლიმ (ნ)არს. ნახარში, ბრინჯის ნახარში 

ჰ მიშ  ზმნს. ყოველთვის, მუდმივადდ 

ჰ მიშ ლუღ ზმნს. სამუდამოდ 

ჰ ნ ჲ არს. ხუმრობა 

ჰ ნ ჲბესუნ მასდ. ხუმრობა 

ჰ ნ ჲჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. ხუმარა 

ჰ ჲ თ იხ. მ ჰლ  

ჰაჲს -ჯ  (ნ) ზმნს. ეხლა, ამ წუთას 

ჰ რბ -ზორბა არს. მუქარა 

ჰ რის  არს. ხორბლის ფაფა, დალბობილი და 

დინკში დანაყული ხორბალი, აცლიან ჩენჩოს და 

ხარშავენ ხორცთან, ჭამენ კარაქთან ერთად 

ჰ რრ მ  თანდ. ირგვლივ 

ჰ რქ || ჰერქ არს. ნებართვა 

ჰ რქბსუნ (ნ) მასდ. საკუთარი თავისთვის 

თავისუფალი მიმართვის უფლების მიცემა 

ჰ რჰ ნჯ რი კავშ. მაინც 

ჰ სირ [-უხ||-ხო]არს. ჭილოფი, ჩიჩობი 

ჰ ქიმ (ნ) ქ მ (ვ) [-ხო||-უხ]არს. ექიმი 

ჰ ჩ  [-მ-უხ]არს. განშტოება 

ჰე (ნ) იხ. ე 

ჰევარ (ნ) იხ. ევარ 

ჰევახტალწირიკ (ნ) იხ. ევახტალწირიკ 

ჰემა (ნ) იხ. ემა 

ჰესაბ არს. 1. ანგარიში; 2. არითმეტიკა 

ჰესაბბესუნ მასდ. თვლა 

ჰესაბტარ [-უხ||-ხო]არს. მოანგარიშე 

ჰეტაჲ (ნ) იხ. ეტა 

ჰეტაჲნა(კ) (ნ) იხ. ეტენკ 

ჰეტუსუნ || ეტუხო ნაცვ. რისგან? 

ჰეჯურა (ნ) იხ. ეჯურა 

ჰიკა (ნ) იხ. ეკა 

ჰიკაბაქაჲინ იხ. ეკბაქაინ 

ჰიკალ (ნ) იხ. ეკალ 

ჰიკალთე (ნ) იხ. ეკალთე 

ჰიკალნუტ იხ. ეკალნუტ 

ჰიკალუ იხ. ეკალუ 

ჰიკალუღ (ნ) იხ. ეკალუღ 

ჰიმ არს. ნიშანი 

ჰიმბესუნ მასდ. ნიშანის მიცემა (თავით, თვალებით) 

ჰინო (ვ) იხ. ხ ნა არს. ბალზამი 

ჰირს [მრ. რ. არა აქვს] არს. სიბრაზე, რისხვა 

ჰირსლუბაქსუნ მასდ. გაბრაზება, განრისხვა 

ჰისლუ ზედს. გაბრაზებული, განრისხებული 

ჰიჰიფსუნ მასდ. სიცილი 

ჰო ნაწ. კი, დიახ 

ჰოვუზ || ჰოუზა [-უხ||-ხო]არს. აუზი 

ჰოო შორ. ოო! 

ჰორ, ჰორბაქსუნ (ნ) იხ. ორბაქსუნ 

ჰოყმა არს. ამაღლება (რელ.) 

ჰოჰა შორ. ოჰო! 

ჰოყყა არს. ფოკუსი, ხუმრობა 

ჰოყყაბაზ არს. ფოკუსის მკეთებელი 

ჰოყყაბაზლუღ არს. აფერა 

ჰ ნქ რ არს. ტირილი 

ჰ ნქ რთ  არს. ძლიერი ტირილი 

ჰ ნკ რ-ჰ ნკ რო ნე ფსუნ მასდ. ძლიერი ტირილი 
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ჰ რმ თ არს. პატივი, პატინვისცემა; ჰ რმ თესუნ 

პატივისცემა; ჰ რმ თახუნ ბისტუნ ავტორიტეტის 

დაკარგავა; ჰ რმ თახუნ ბისტუნ დამცირება 

ჰ რმ თბესუნ მასდ. პატივისცემა 

ჰ რმ თლუბაქსუნ მასდ. ყოფნა პატივსაცემისა 

ჰ რმ თსუზ ზედს. არასაპატიო 

ჰ რმ თსუზლუღ არს. უპატივცემლობა 

ჰ რმ ტლუ ზედს. პატივსაცემი 

ჰ ქ მ თ არს. მთავრობა, ხელისუფლება 

ჰ ჩ შორ. ოჩ! (კამეჩს, ხარს) 

ჰურუხ (ნ) იხ. ღირუხ 

ჰურუხეфსუნ (ნ) იხ. ღირუხეфსუნ 

ჰურქ (ვ) იხ. ჰარქ 

ჰ ნ რ არს. სიმამაცე, ვაჟკაცობა 

ჰ ნ რლუ ზედს. მამაცი 

 

ф 

 

фაბრიკა [-უხ||-ხო] არს. ფაბრიკა 

фაიზ [-უხ||-ხო]არს. პროცენტი 

фაიზნუტ ზედს. უპროცენტო 

фაიზსუზ იხ. фაიზნუტ 

фაიტონ [-უხ||-ხო] არს. კარეტა 

фაიქირთასტუნ მასდ. უყურადღებობა  

фალ არს. კვერცხი 

фალ არს. მკითხაობა 

фალჩი [-უხ||-ჲ-ოხ]არს. მკითხავი 

фალჩილუღ არს. მკითხაობა, მარჩიელობა 

фარ არს. მელოდია 

фარფესუნ მასდ. 1. დაკვრა (მუს. ინსტრ-ზე); 2. 

ზემოდ აწევა და მიწაზე დანარცხება 

фაღ რ (ნ) [-ხო] ზედს. ღარიბი, ჩუმი 

фაღ რრუღ (ნ)არს. სიღარიბე, სიჩუმე 

фა  იხ. фა ფუნ 

фა ლ არს. მოპარვა 

фა ლდესუნ მასდ. 1. ქნევა, ტრიალი, ბრუნება; 2. 

ქურდობა, აცლა 

фა ლესუნ მასდ. 1. ტრიალი, ბრუნება; 2. ყოფნა 

მოპარულისა 

фა ფესტუნ მასდ. მიჭერა, მიწოლა 

фა წი იხ. ტიჟილ 

ф ლ ს იხ. ხანნახოდ 

ф ნ რ [-უხ||-ხო]არს. ფარანი 

ф ნდ არს. ეშმაკობა 

ф ნდკ რ ზედს. ეშმაკი, გაქნილი, ქვეშქვეშა 

ф ნდნუტ ზედს. უქნელი 

ф ნდქ რრუღ არს. გაქნილობა, ეშმაკობა 

ф რიშტ არს. ანგელოსი 

ф რ შბიტუნმასდ. ადრეული თესვა 

фევრალ არს. თებერვალი 

фელშერ [-უხ||-ხო]არს. ფერშალი 

фელშერლუღ არს. ფერშალის პროფესია 

фეშანქ [-უხ||-ხო] ზედს. შუშხუნა 

фი [-ურ-უხ||-ურ-უხ]არს. ღვინო 

фიგომბალ არს. შავი ყურძენი 

фითათ არს. სუფტა, ნამდვილი 

фილ [-ურ-უხ]არს. სპილო 

фინე(ჲ) ზედს. ღვინის, ღვინიანი 

фინოღოჲ [-უხ||-ორ-ოხ] ზედს. მთვრალი 

фინოღოჲბაქსუნ მასდ. დათრობა 

фინოღოჲლუღ არს. სიმთვრალე 

фიტ არს. სტვენა, სასტვენი 

фიტიტი არს. სალამური, ფლეიტა 

фიტსუნ მასდ. სტვენა 

фიტტესტუნ მასდ. სტვენის დაძალება 

фიქირ [-უხ||-ხო]არს. ფიქრი, განზრახვა 

фიქირაბადალბესუნ მასდ. აზრის შეცვლა 

фიქირბესუნ მასდ. ფიქრი, მოსაზრება 
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фიქირზაფსუნ მასდ. ფიქრი, ჩაფიქრება 

фიქირნუტ ზედს. 1. გაფანტული, დაბნეული; 2. 

უდარდელი; 3. დაუფიქრებელი 

фიქირრუ ზედს. ჩაფიქრებული 

фიქირთასტუნ მასდ. ყურადღების მიქცევა 

фიქირ-ხიჯალ არს. ფიქრი, მოფიქრება 

фი ტპუნ (ნ)არს. ცინგლი 

фო ლოსტუნ მასდ. ცეცხლის დანთება 

фუ არს. 1. ტყუილი; 2. ბერვა 

фუ შორ. ფუ! 

фუკфუკესუნ იხ. фუჲესუნ 

фუკესუნ იხ. фუჲესუნ 

фუჲესუნ მასდ. გაბერვა 

фურ (ვ) არს. წითელა 

фურ [-ურ||-უხ] არს. კოპი 

фურგონ [-უხ||-ხო] არს. ფურგონი 

фურუდესუნ (ვ) მასდ. სეირნობა 

фუფსუნ მასდ. 1. სუნთქვა; 2. ბერვა 

фუფუნ მასდ. ბერვა 

фუყ ესუნ მასდ. 1. ყოფნა გაძარცულისა; 2. აქერცვა, 

დასკდომა 

фუყ ეცი მიმღ. 1. გაძარცული; 2. აქერცლილი, 

დამსკდარი 

фუყ პესუნ მასდ. ძარცვა 

фუ  ზედს. გაბერილი 

ф რ შ ზედს. ადრიანი 

ф ლანქას ნაცვ. ვიღაცა 

ф რ ღ ზედს. ცუდი, ბილწი 

ф შ კალო მიმღ. შუშხუნა 

ф შ ფსუნ მასდ. შიშინი 

 

 

 

რაგათკა [-უხ||-ოხ] არს. შურდული, ორკაპი 

რადიო [-უხ||-ოხ] არს. რადიო 

რამესუნ (ნ) იხ. ირამესუნ 

რამეცი იხ. ირამეცი 

რმფესუნ იხ. ირამფესუნ 

სტანცი [-უხ||-ჲ-ოხ] არს. გაჩერება 

შ კესუნ (ნ) იხ. იშ კესუნ 

შ კუნ (ნ) იხ. იშ კუნ 
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ონომასტიკური მასალა 

 

აბდალუ სოფელ ნიჯის ერთ-ერთი რაიონი 

აბხაზი (ვ) აბხაზიჲა (ნ) აფხაზეთი 

აზ რბეჯან (ნ) || აზერბეჯან (ვ) აზერბაიჯანი 

აზ რბეჯანინ (ნ) || აზერბეჯანინ (ვ)  

აზერბაიჯანული; აზერბეჯანინ მუზ 

აზერბაიჯანული ენა 

ალალაჲღალ (ვ) მთის სახელწოდება ვართაშანში 

ალუნცმერი წმ. გიორგის ტაძარი და მოედანი 

ვართაშენში 

ამერქა 1. ამერიკა  როგორც კონტინენტი; 2. ამერიკის 

შეერთებული შტატები 

ამერქალუ [-უხ||-ჲ-ოხ] ამერიკელი 

აჲზაპეციორაჲინ (ნ) სოფელ ნიჯის ხოჯაბელის 

კვარტალის წყაროს სახელწოდებაა 

არაზ არაქსი (მდინარის სახელწოდებაა) 

ასიჲა აზია (კონტინენტი) 

აღდაშ აღდაში (ქალაქი აზერბაიჯანში) 

აфრიქა აფრიკა 

რაბ [-უხ||-ხო] სპარსი, სპარსელი 

რაბიან სპარსული 

რმეინ (ვ) რმი (ნ) [-უხ||-ჲ-ოხ] სომეხი 

რმეჲნუნ (ვ) რმინ (ნ) სომხური 

ბაქუ ბაქო 

ვართაშენ ვართაშენი 

ვართაშენლუ (ვ) ვართაშენელი 

ვ რთ შინ იხ. ვართაშენ 

ვ რთ შინლუ იხ. ვართაშენლუ 

თათარლუღ ადგილი, სადაც ცხოვრობდნენ 

აზერბაიჯანელები 

თაჯიკ (ნ) [-ხო] 1. მუსულმანი; 2. აზერბაიჯანელი 

თიфლიზ თბილისი 

ინქილის [-უხ||-ხო] ინგლისელი 

ინქილისინ ინგლისური; ინქილისინ მუზ 

ინგლისური ენა 

კალაციციკ ეკლესიის ნანგრევები ვართაშნის 

მახლობლად (ზედმიწ.კოჭლი  ყვავილი) 

ლეკ (ვ) [-უხ||-რ-უხ]დაღესტნელი (ლეკი) 

ნეჟ‘ (ვ) იხ. ნიჟ‘ 

ნეჟ‘ლუ (ვ) იხ. ნიჟ‘ლუ 

ნიჟ‘ ნიჯ (სოფელი) 

ნი‘ჟ‘ლუ ნიჯის მაცხოვრებელი 

ნოიშუხ უდიების სინონიმია, უდები წინათ თავის 

თავს ნოიშებს ეძახდნენ, სხვები კი უდებს (ე. ჯ) 

ნ ჟ‘ (ნ) იხ. ნიჟ‘ 

ნ ჟ‘ლუ (ნ) იხ. ნიჟ‘ლუ 

ოყუნწმერი (ვ) ადგილი მთებში, ვართაშენში, სადაც 

მდებარეობს წმ. გიორგის ეკლესია 

რუს იხ. ურუს 

სორუშ ქალის სახელი (ზედმიწ. ანგელოზი) 

უდი || უდინ უდი 

უდინ იხ. უდი 

უდინ უდიური; უდინ მუზ უდიური ენა 

უდიუხ უდიები 

ქალაგერგეწ (ვ) წმ. ელისეს ეკლესია ვართასენში 

(ზედმიწ. დიდი ეკლესია) 

ქურჯი ქართველი 

ქურჯინ ქართული 

ყარაჩი [-უხ||-ჲ-ოხ] ბოშა 

ყაშყუნ [-უხ||-ხო] ბოშა 

წიმერი წმ. გიორგის სალოცავი ადგილი, რომელიც 

შემოღობილია, შიგნით დალაგებულია ქვები. ამ 

ქვებზე ამაგრებენ სანთლებს და ლოცულობენ 
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ხირისთოს ქრისტე 
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უდიურ-ქართული ლექსიკონის ინდექსი 
 

ა  

აბანო ჰამამ 

აბედა ფეხზე დ გ ნ გ (ნ. 

დ გ ნ ჲ) 

აბედი ყოვ 

აბრაშუმის ფეხსახვევი ფაჲვადუკ (ვ) 

აბრეშუმი  აბრიშ უმ || 

არმიშ უმინ (ნ) 

არბეშ უმუნ (ვ) 

აბრეშუმის კაბა აბრიშ უმინ || 

არმიშ უმინ (ნ) 

არბეშ უმუნ (ვ) 

აბრეშუმის ნაჭერი აბრიშ უმ || 

არმიშ უმინ (ნ) 

არბეშ უმუნ (ვ) 

აბრეშუმის ფერადი 

ძაფი 

ყანოუზ 

აბრეშუმის ქსოვილი ყ ნ ზ (ნ) 

აბრეშუმის წვრილი 

ძაფი დამზადებული 

აბრეშუმის ჭიის 

მოხარშული 

პარკიდან 

ხაჲათი 

აბრეშუმის ჭია ფ რ ქ ლ 

 ქულბაქუნმეჴ 

აბრეშუმის ჭიის მთელი 

ბუდე 

ქუმ 

აბრეშუმის ჭიის 

რიგებად დაწყობა 

ცახ 

აბსცესი მარბიყსუნ 

აგება  ბარუალაბსუნ 

აგვისტო  ავგუსთხაშ 

  ავგუსტინ 

 ყორააპესბალ 

  ტულაфერეკალხაშ 

 ავგუსთხაშ 

აგიტაცია  ქაროზ (ვ) 

აგიტაციის გაწევა ქაროზტასტუნ (ვ) 

აგლეჯილი აშ ამეცი 

აგრონომის პროფესია აგრონომლუღ 

აგრძნობინო წყურვილი ხენეზაბესუნ 

აგური  ქარსა|| ქ რფიჭ 

ადათ-წესები  დათ 

ადამიანი ადამარ (ვ) || ამდარ 

(ნ) 

 ჲელლა 

  თან 

 ინსან 

 იშუ 

ადამიანი დაჭყეტილი ცამხ ურ 

თვალებით 

ადამიანი დიდი პირით ქალოჟ ომო (რ) 

ადამიანი რომელსაც არ 

შეუძლია საიდუმლოს 

შენახვა 

ქავაზა 

ადამიანი სუფთა 

სინდისით 

ჩ ომაწი 

ადამიანივით  ადამარ-კენ 

ადამიანის აჩრდილი შ ქ 

ადამიანის მეხუთე 

წერტილი  

შან 

ადამიანის მსგავსად ადამარ-კენ 

ადამიანობა ადამარრუღ (ვ) || 

ამდარლუღ (ნ) 

ადამიანურად  ადამარკენა (ვ) 

ადმარკინა (ნ) 

ადამიანური ინსაфლუ 

ინსაфლუო 

ადგა აჲნეზესე 

ადგილი  ანდუზლუღ 

  გა 

 თათარლუღ 

 კათკუნ || კატპუნ 

 მეჭლუღ 

 ნ რქილუღ 

 საგა 

  ქენლუღ 

ადგილი ეკლიანი 

ბუჩქნარით 

ლ მბ ლუღ 

ადგილი მთებში  ოყუნწმერი (ვ) 

ადგილი, სადაც 

იზრდება ღანძილი 

ღანძილლუღ 

ადგილი, სადაც იშლება 

ბაზრობა 

ბაზარუნგა 

ადგილი, სადაც 

ცხოვრობდნენ 

აზერბაიჯანელები 

თათარლუღ 

ადგომა აიზესუნ || 

აიზესუნ 

 აისტუნ || ჰაჲსტუნ 

 აჲზესტესუნ (ვ) 

ადგომისა აჲზახუნ, აზატან 

ადვილი ოხარი (ვ) 

ადვოკატი ადვაკატ 

 აპიკონ 

 ვ ქილ 

ადვოკატობა აპიკონლუღ 

 აპილონლუღბესუნ 

 ვ ქილლუღბესუნ 
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ადვოკატურა  ვ ქილლუღ 

ადრე თუ გვიან ახ რ-ავალ 

ადრეული თესვა ф რ შბიტუნ 

ადრეული თხილი ვ რთივ რუნერეყ 

ადრიანი ф რ შ 

ადრინდელი ბეშუნ 

ადუღება ჟალდესუნ 

 ჟ ალესუნ 

 ჟ ალსტუნ, 

ჟალდესუნ 

ადუღებული წყალი ჟ ალკა 

ავად გახდომა  აზარბასტუნ 

 ყაჭბესუნ 

ავად გახდომა (ყოფნა) აზარუბაქსუნ, 

აზარუბაქეს 

ავადმყოფი  აზარრუ (ვ) 

 ნაჩაღ 

ავადმყოფობა  აზარ 

 აზარრამიშბაქსუნ 

(ვ) 

 აზარრულუღ 

 ინაბ 

 ყაჭფესუნ 

ავადმყოფობის 

გადადება 

აზარბადალბესუნ 

ავადმყოფობის 

მიზეზად ყოფნა  

აზარრუბესუნ 

ავადმყოფობის შემდეგ 

გამოჯანსაღება  

ბაბათბაქსუნ 

ავანსი ავანს 

ავანსი (ე.წ. ბე) ბეჰ 

ავანსის მიღება  ბეჰაქქსუნ (ნ) 

ავანსის მიცემა ბეჰთასტუნ (ნ) 

ავარა ავარა (ნ) 

ავბედი  ნ ს 

ავდმყოფი წიჲაყ  

ავი სული  ჯინ || ჯინი 

 ჰალ 

ავსება ბუჲბესუნ 

ავსებინება ბუჲბესტესუნ 

ავტობუსი ავტობუს || 

აфტობუს 

ავტომატი აфტამატ 

ავტორიტეტიანი  ურბათლუ 

აზერბაიჯანი აზ რბეჯან (ნ) || 

აზერბეჯან (ვ) 

აზერბაიჯანული აზ რბეჯანინ (ნ) || 

აზერბეჯანინ (ვ) 

აზია (კონტინენტი) ასიჲა 

აზიდვა  ალაბესუნ 

აზნაური  ბაჲ (ნ) 

აზრის შეცვლა фიქირაბადალბესუ

ნ 

ათ-ათი ვიწ-ვიw 

ათასი ვიწბაჩ 

 საჰაზარ 

 ჰაზარ 

ათეული ვიწლუღ 

ათეულის მეთაური ჩუვუშ 

ათვისება ზომბაქსუნ 

ათი ვიწ 

ათი (კაცი) ვიწალინ 

ათისთავი ქიზირ (ვ) 

ათლა  ქიშ ფსუნ 

ათქვეფა ლა პესტუნ || 

ლა პდესუნ 

ათქვეფილი ერბო-

კვერცხი  

ყ აყაფუნ 

აი ტილე || ტელე 

აი! ჰა 

აი! შეხედე! მიგილინ 

აივანი სეჲვან 

აირანიდან 

მომზადებული კერძი 

წვნიანი ბრინჯითა და 

მწვანილით 

დოღაჯ 

აირანით მოხარშული 

ფაფა 

დაღაჭ 

აირი გაზ 

აისი არაყორ 

  ქ ჲ 

აკაკი (მცენ.) დაღდაღან 

აკანკალება (ააკანკალო) ტუტუდესუნ 

აკეთებს ბსანე (ნ) 

აკვანი  ლ ლი 

 ლოროწ 

 ლ ლი 

აკვანის გამოთლა ლ ლიბესუნ 

აკვნესება ლეთფესტუნ 

აკომპანირების გარეშე დ მბიყსუნ 

აკრეფა  ყალაბესუნ 

აკრიდი (ნემსიყლაპია)  ტეკალ 

აკრძალვა  ყადაღაბესუნ 

აკრძალვა,ყადაღა ყადაღა 

აკრძალულია ბათენეყო 

ალაკაფის კარი დოჴყაზ 

ალალმართალი კოდოჴჴაჲ 

ალაპარაკება იხტილ თბესტესუ

ნ(ვ) 

ალაჩოყი ალაჩუღ 

ალბათ ჲაღ ნ 

 ჰ ლბ თ 

ალერსი კურკურბესუნ 



3 
 

 ქურქურბესუნ 

ალერსიანად ქურქურენ 

ალვის ხე მაწიყუვანღ  

 მა ჲნყაბაღ 

 ყუვანღ (ნ) 

ალიონზე ქ ჲ 

ალმასი  ალმაზ 

ალუბალი გ ლბაჲ 

ალუბლის ბაღი გ ლლუღ 

ალუბლის ხე ბაჲნახოდ 

ალუჩა ღოღ 

ალუჩის ბაღი ღოღლუღ 

ალუჩის ხე ღოღნახოდ 

ამ მხარეს მაღა (ჲ) 

ამ წელს ეფსენ 

ამ წლის  ეფსენლუღ 

ამ წუთას ისა 

 ჰაჲს -ჯ  (ნ) 

ამაღამ მეშ უ 

ამაღლება  ალალუბაქსუნ (ვ) 

ამაღლება (რელ.) ჰოყმა 

ამბავი  ხვალათ (ნ) 

ამბორი მუჩ-მუჩფსუნ 

ამბრაზურა მაზღალ (ნ) 

ამგვარად  თარ 

 ჰაქორ 

 ჰაშორ 

ამდგვარი  აჲზერი 

ამდენი მემა 

ამერიკელი ამერქალუ 

ამერიკის კონტინენტი ამერქა 

ამერიკის შეერთებული 

შტატები 

ამერქა 

ამთქნარებს ა მკურინედუღსა 

ამინდი ჰავა 

ამნაირად მეთარ || მეთ რ 

ამობურცულზოლიანი ჴ იჴი 

ამოვლება ლაღ ალდესუნ 

 ღ ალესუნ 

 ღ ალღესუნ 

ამოვლებული ღ ალეცი 

ამოთხრა ჩუქსუნ 

ამოთხრევინება ქაშ ფესთესუნ 

ამომრჩეველი ჭაკკალ 

ამომღები აყალ 

ამონთხევა საკპესუნ 

ამორჩევა ჭ კფსუნ 

 ჰ ზბესუნ 

ამორჩევინება ჭ კფესტესუნ 

ამოსვლა  ალაბაქსუნ 

 ლაჲსუნ(ნ), 

ლაჲღეს, ლაჲეს 

ამოსვრა თორესუნ 

ამოსუნთქვა ახსაქსუნ  

ამოღება ჩიშტუნ || ჩიშჩუნ 

 ჭევკსუნ 

 ჭეჲსუნ, ჭესუნ, 

ჭ სუნ (ნ), 

ეხოჭესუნ 

ამოღების იძულება ჭევკესტესუნ 

ამოყრა  ბოჴლამიშბესუნ 

ამოშარდვა ჩიშფსუნ 

ამოშრა  ყაფყარიბაქსუნ 

ამოშრობა ფაყ ესუნ 

ამპარტავანი  ბუყ 

ამჟავებული ქეჯებაქი (ვ) 

ამუშავება  აშბესტესუნ 

ამღები  აყალ 

ამღვრევა ღ ალესუნ 

 ღ ალღესუნ 

ამღვრეული ღ ალეცი 

 ღ ალფუნ 

ამყოფინება შიშის  ნიქ რ ნბესუნ 

ამწონი  აჲზაპკალო 

 ყაფანზაპკლაო 

 ყაფანჩი 

ამხანაგი დოსტ 

ან ჲა 

ანაბარი ამანათ 

ანათება ბიфარ 

ანალოგიური ლარი 

ანბანი ტეტირ 

ანგარიში  ზოყალბესუნ(ვ) 

 ჰესაბ 

ანგარიშწარმოება ჰასბტარრუღ 

ანგელოზი სორუშ 

 ф რიშტ  

ანგინა ყოყინკაჩ || 

ყოყნაყაჩ 

ანდამატი ალმაზ 

ანდერძი ვ სიჲ  

ანდერძის დატოვება ვ სიჲ ბესუნ 

ანკარა  აშარ || აშარო 

ანკარა (გველი) თოშო 

ანკარა წყალი აშარხე 

ანკარაა  აშარნე 

ანტენა ანტენნა 

ანწლი ღუჯა (ვ) 

 ყუჭა 

აორთქლება ბუღალბაქსუნ 

 ბუღალბესუნ 

  ფაყ ესუნ 
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 ფურ 

 ფურდესუნ 

 ფურფესუნ 

აპარატი  აфტამატ 

აპრილი აპრეჲილ 

აპრილის აპრეჲილინ 

არ თეთუ 

 თენ 

  მა 

 ნ ჲ, ნ ჲინ 

 ნუტ 

არ ზის არცითენე 

არ შეიძლება  ბათენეყო 

არა თე 

არაადამიანური  ზალუმ 

 უკნუტ || კნუტ 

არაგამგები  ბეხნუტბაфტალ 

არაგანიერი ყაჭ 

არავითარი სალსა 

არავინ შუკალ 

 შუკალთე 

არაკულტივირებული 

ბალახი 

ნაყდუღალ 

არალეგალურად ჭაპკინ 

არამზადა ოღრაშ 

არამშობლიური გ ჲ (ნ), ოგა (ვ) 

არანამდვილი აფჩიდან (ვ) 

არასაკმარისი  ქამ 

 ჴ უნჴულ 

არასაპატიო ჰ რმ თსუზ 

არასასიკეთო ნკ ლლა 

არასერიოზული  ტ ტ ზ 

არასერიოზული 

ადამიანი 

კუფკუფ 

არასერიოზულობა კუფკუფლუღ 

არასრული ჴ უნჴულ 

არასწორი  ყადანუტ 

არაფერი ეკალ (ვ), ჰიკალ (ნ) 

არაფრით ეკალნუტ (ვ), 

ჰიკალნუტ (ნ) 

არაფრის მაქნისი 

ადამიანი  

ავარა (ნ) 

არაქისი  არახის 

არაქსი (მდინარის 

სახელწოდებაა) 

არაზ 

არაყი რაყი 

 რ ყი 

არახჩინი ჩ ჩ ყ 

არაჯამრთელი აზარრუ (ვ) 

არაჯანსაღი ტიჟილ 

არევა  აზდ რიშსუნ 

 ა მბატქესტესუნ 

 ჟილფეს, 

ჟილფესუნ 

 ქარესუნ 

 ქარქურბესუნ 

არე-მარე ფერვარ (ნ) 

არემარეს შემოწმება ვ რ ვ რდბესტესუ

ნ 

არეულ-დარეული ქარქურ 

არეულობა  ჟილფეს, 

ჟილფესუნ 

 ქარლუღ|| ქარრუღ 

 ქარქურლუღ || 

ქარქურრუღ 

არეულობის გამოწვევა ჟილდეს, 

ჟილდესუნ 

არითმეტიკა ჰესაბ 

არისტოკრატიულად აღაჲანა 

არნახული  ნუტაკეცი 

არომატული მსხლის 

ჯიში 

სინიარ 

არსებობა  ქარხსუნ 

 ღუჲლუღ 

არსი  სილ 

არტისტული  არტისტლუღ 

არქაული  ბისი 

არყის რაყინ 

არყის ხე მაწიყაბაღ  

არშინი ადულ 

არჩვი  ქ ფკ რ (ვ) 

არც ისე ბევრი ინგან 

არხი  არხ (ნ) 

ას ათი საბაჩვიწ 

ას ოთხი საბაჩბიპ 

ას ოთხმოცდაათი საბაჩბიპყოვიწ 

ას ორი საბაჩ პა 

ას ორმოცდაათი საბაჩპა ყოვიწ 

ას ორმოცი საბაჩპაყო 

ას ოცდაათი საბაჩსაყოვიწ 

ას ოცი საბაჩყა 

ას სამი საბაჩხიბ 

ას სამოცდაათი საბაჩხიბყოვიწ 

ას სამოცი საბაჩხიბყო 

ასადგომად აჲზესან 

ასაკი  ჲ შ 

ას-ასი ბაჩ-ბაჩ 

ასაღებად  აყსან 

ასაღები  აყალა 

ასაყვანად აყსან 

ასაყვანი აყალა 

ასე  მეთარ || მეთ რ 

  შეთარ 
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 ჰამ 

ასე! თარაყ 

ასევე  ახარ 

 ჰაშეთარ 

ასეთ მდგომარეობაში მეტარრუღენ 

ასეთები  მეთარ-მეთარ 

ასეთი  მეთარ || მეთ რ 

 შეთარ 

ასეული საბაჩ 

ასველბენ და აჭმევენ 

საქონელს 

ჲარმა 

ასვლა აისტუნ || ჰაჲსტუნ 

 ლაჲსუნ(ნ), 

ლაჲღეს, ლაჲეს 

ასი ბაჩ || საბაჩ 

  საბაჩ 

ასი ათასი ბაჩღაზარ 

ასი გრამი (ნებისმიერი 

ნივთი) 

ურუბ 

ასო  ცამ 

ასწლეული საბაჩუსენლუღ 

ასწლიანი  საბაჩუსენლუღ 

ატამანი  ყოჩი 

ატამი კარამკალ 

 შაфტალუღ 

ატაცება ალაბესუნ 

ატესტატი  ატისტატ 

ატირება  ბოღ ოდესუნ|| 

ბოღ ოდესტესუნ 

ატკბობს მუჭ ა-ნე-ბსა 

ატკივება ჭიჭიდესუნ 

ატლასი ატლაზ (ნ) 

ატმის ხე შაфტალუკუნხოდ 

აუგი ბეჲღაბურჩილუღ 

აუზი ჰოვუზ || ჰოუზა 

აფეთქება  დო ფსუნ 

აფერა ჰოყყაბაზლუღ 

აფთიაქი აპტეკ 

აფორიაქება ჩოვბესუნ 

აფრიკა აфრიქა 

აფუებული ცომი ა ჲინ 

აფხაზეთი აბხაზი (ვ) 

აბხაზიჲა (ნ) 

აქ  მაღა (ჲ) 

 მია || მიაჲ 

აქა-იქ ტაღა(ჲ)-მაღა(ჲ) 

 ტია-მია 

აქამდე მელწირი 

აქედან მელინ 

აქედან-იქედან ტელან-მელან (ვ) 

ტეჲინ-მეჲინ (ნ) 

აქეთა მაღუნ , მაღუნო 

აქერცვა фუყ ესუნ 

აქერცლილი фუყ ეცი 

აქლემი ბუშ 

აქლემიანი ბუშეჲ 

აქლემივით  ბუშკენა 

აქლემის ეკალი ყალაღან 

აქლემისა  ბუშეჲ 

აღდაში (ქალაქი 

აზერბაიჯანში) 

აღდაშ 

აღდგომა  ახწიმა (ვ), ახსიბაჲ 

(ნ) 

 ქალაახწიმა (ვ) 

ქალაახსიბაჲ (ნ) 

აღდგომაზე 

კურტხეულ 

პროდუქტი და  

ახარ 

აღდგომისას საცოლეს 

მიართმევენ 

თავსაფარს სანთლით 

ჩირაღუნიალღოუღ 

აღება  აყეს 

  აყსუნ (ნ. ჰაყსუნ) 

 ბეჰაქქსუნ (ნ) 

აღებისას  აყახუნ, აყატან 

აღებული  აყეცი (ვ) 

აღთქმა  ვ სიჲ  

აღმართვა  ალაბესუნ 

 ალალუბაქსუნ (ვ) 

აღმართი ბარუალაბსუნ 

აღმასრულებელი ბალ 

აღმოსავლეთი ბეღ ჭეღლ || თ რ ф 

აღმოცენება ბოჴლამიშბესუნ 

  ვაჩათასტუნ (ვ) 

აღმუილება ზოზოდესუნ 

აღშფოთება  ასი 

  ასილუღ 

აყენება  აჲზესტესუნ (ვ) 

აყეფინება ბა პესტესუნ 

აყვავება  წიწიკჭეპსუნ 

აყვანილი ვაჟი ღარლუღბესუნ|| 

ღარრუღბესუნ 

აყვანისას აყახუნ, აყატან 

აყვირება ბოღ ოდესუნ|| 

ბოღ ოდესტესუნ 

აყროლება ადბაфტესუნ 

აყროლებული ადბა 

 ადბაфტი 

 ლაყ  

აშენება კუწდესუნ(ვ) 

 სერბესუნ, სერბეს 

აშვებული  შად 

აშვერილად ბიზ-ბიზ 

აშმორება ბაბლიბაქსუნ (ვ) 
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აშმორებული ბაბლი (ვ) 

აშუღი აშუღ 

აშუღის პროფესია აშუღლუღ 

აჩქარება ქაფსუნ 

 ქაფ-ქაფ 

აჩხარუნება გურუსტუნ 

აჩხუბო (მამლები, 

ცხვრები) 

აჴ დესუნ 

აცემინება დავაბესუნ 

აციებს  იღარიტუბსა 

აცლა  фა ლდესუნ 

აცრა  ჯალალ 

აცრილი ჯალღა 

აძრობა აშ ამ 

  აშ ამფესუნ 

აწევა ალაბესუნ 

 ლაიჭესუნ 

 ლაჭევკესუნ 

აწეწვა ა მბატქესტესუნ 

აწონა აჲზაპესუნ 

აწონვა უსკსუნ 

აწონვა (სასწორზე) აჲზაფსუნ 

აჭრა ირამ 

 კ შბაქსუნ 

აჭრა (რძეზე) ირამესუნ 

აჭრილი  კ შ (ვ) 

  კ შეცი (ვ) 

 ირამეცი 

აჭრილი რძე კ შპუნ (ვ) 

ახ!  ახ 

ახალგაზრდა ჯ ჲილ 

ახალგაზრდა ბიჭი  ღარღაინ 

ახალგაზრდობა ჯ ჲილლუღ 

ახალი თაზა || თ ზ  

 ინი (ვ) 

ახალი ხე ჯალღა 

ახალუხი არხალუღ 

 ახალუხ, არხალუღ 

 კავაჲ 

ახირება  ნაზ 

ახლახან  ტევარ || თოვარ (ნ), 

ტებარ (ვ) 

ახლობელი აღრაბა 

 იშ ა (ვ), იშ ა || შ ა 

(ნ) 

 იშ აო (ვ) იშ აო || 

შ აო (ნ) 

ახლოს  ტოღოლ 

 ტოღ ოლ 

ახოვანი  ქალაბაქი 

აჰა!  აჰა 

ბაბუა  ქალაბაბა 

ბაგირზე გამოსვლა ქ ნდირბაზლუღბე

სუნ(ნ) 

ბად! (შეძახილი 

იხვების გასარეკად) 

ბა დ 

ბადაგი (ყურძნისა ან 

თუთის) 

ბადაკ 

ბად-ბად! (შეძახილი 

იხვების გასარეკად) 

ბა დ-ბა დ 

ბადე თორ 

ბადია  ბაჲდან (ნ) 

ბადრიჯანი პატონჯან (ვ) 

პატ მჯან (ნ) 

ბადრიჯნის 

(ბადრიჯნიანი) 

პატონჯანუნ (ვ) 

პატ მჯანინ (ნ) 

ბავშვი აჲელ (ვ) ჲელ (ნ) 

  ჲელ 

ბავშვის მსუბუქი 

ფეხსაცმელი 

პაპუჭ 

ბავშვის სამბორბლიანი 

თვითნაკეთი 

ველოსიპედი 

ჩინა 

ბავშვობა ჲელლუღ 

ბავშვობიდან კიწკელუღ 

ბავშურად ჲელკენა 

ბაზარი  ბაზარ 

ბაზილიკი ირ ჰ ნ 

ბაზრის მოედანი  ბაზარუნგა 

ბაზრობა ბაზარ 

ბაიყუში ბაჲყუშ 

ბალაბანი (ჩასაბერი 

საკრავი) 

ბალამანდ 

ბალახზე დატოვებული 

ცელის კვალი 

მარ ღ 

ბალახი ო (ჲ) 

ბალახი, რომელიც 

მწიფდება მარტის 

ბოლოს ან აპრილის 

დასაწყისში 

სინტირი 

ბალახიანი ადგილი ოლუღ 

ბალბა ფუმფულ 

ბალზამი ჰინო (ვ) 

ბალი ბაჲი (ნ) , ბაჲ (ვ) 

ბალიში ბერ 

ბალიშისპირი ბერეჩ ო 

ბამბა ფამბაკ 

ბამბის მასალა 

(ნაწარმი) 

ფმმბაქუნქოლ 

ბანაობა ოწკალდესუნ 

 ოწკალფესუნ 

  ოწკესუნ 
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ბანაობის დაძალება  ოწკეს, ოწკესტუნ 

ბანკი ბანკ 

ბარაქა  ბარაქათ 

 ბოლლუღ 

ბარაქიანი  ბარაქათთუ 

  ბოლ 

 ბუჲ 

ბარვა  კატპესუნ 

ბარი ბედულ 

 ბე დულ 

ბარის მჭრელი პირი თიჲა 

ბარკალი ბუდ 

 ყულ 

ბარტყი  თულ (ვ) 

ბარძაყი  ბუდ 

 სინქირ 

  ყულ 

ბასრი თ ნდ 

  ღაინბი 

 ღაჲნ, ღაჲნო 

ბატი ყაზ 

ბატის ჭუკი ყაზნაბალა 

ბატკანი კალ (ვ) 

 ყალ (ვ) 

ბატონი  აღა 

ბატონობა ასლანლუღ 

 ასლანლუღბესუნ 

  აღალუღ 

  აღალუღბესუნ 

 ქალალუღ 

ბატონ-პატრონობა აღალუღ 

ბატონური  აღაი 

ბაფთა  ბაღ 

ბაქო ბაქუ 

ბაღი  ბახჩა 

 ფაქ 

 ფაყ  (ვ) 

  ხოდლუღ || 

ხოდდუღ 

ბაღის ასტრა ტარღაციციკ 

ბაღის გაშლა გალასაქსუნ 

ბაღის თხილი ჯალღაერეყ 

ბაღის მჟაუნა ფაქნაე ველიკ 

ბაღლინჯო ბაღლინჯო 

 დივრუნ-ნეწ, 

ბასუნ-ნეწ 

ბაღჩა  გეზ (ვ) 

ბაყაყი ბე დალა(ყ) 

ბახჩა დირიგ 

ბებერა თო ф 

ბებერებით დაფარვა თო ф-თო фესუნ 

ბებერი ფურიკ (ვ) 

 ქარვანო 

ბებერი (კაცი) ყოჯა || ყოჟა 

ბებერი ადამიანი ჰილ (ნ) 

ბებერიანი თო ф-თო фტი 

 თო фტი 

ბებია ტატი (ვ) 

  ქალანანა 

ბებიაქალი მამაჩი 

ბეგი  ბაჲ (ნ) 

ბედაური  ა კტალო 

ბედი კოდოღოცამ 

  ნახ შ 

 ყ სმათ 

ბედისწერა  კოდოღოცამ 

ბედნიერად ცხოვრება ღიაკსუნ 

ბედნიერება ბახტავარრუღ 

 ვახტ 

ბედნიერი ბახტავარ 

  ბახტავარრუ 

ბევრი გ ზ (ნ) 

  ქელე || ქოლო 

 ჰამბარ 

ბევრი ფულის ქონა ხაზნაკაწფესუნ 

ბენტერა  ყალაღან 

ბერვა фუ 

 фუფსუნ 

ბერვა фუფუნ 

ბერკეტი ლინქ 

ბერწი  რამიკ (ნ) 

 ყ ს რ 

ბექზე დაბალი 

თანამდებობა ძველ 

თურქებთან 

ჭანკა 

ბეღელი  ამბარ 

 ჰამბარ 

ბეღურა ჩოვალ 

 ჭოვალ 

ბეწვიანი  ფოფლა, ფოფლაო 

ბეჭედი ბაბოჭა ლ 

 ბობოჩ ალ (ვ) 

ბოღოჩალ (ნ) 

 მუჰურ 

 ჰალყა (ნ) ჰალყ (ვ) 

ბზა შ მშ დ 

ბზარი  ტო პდოპ 

  ჴ ი 

ბზე მიჲანთაჲ 

ბზენარევი ალიზი ნეჴ 

ბზუილი  გუგუფსუნ 

 კუკუნ 
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  კუკუფსუნ 

 ტ ზ, ტ ზფსუნ 

ბიბილო ბიბიკ 

ბიბილო (მამლის) კატარ (ვ) 

ბითუმად საგანუხუნ 

ბილიკი ლიკ რ (ვ) 

ბილწი ф რ ღ 

ბინადარი  არცი 

ბინდი ბეგა (ბ), ბიჲა (ნ) 

 ბეგაბესუნ (ბ), 

ბიჲაბესუნ (ნ) 

 ბეგალუღ (ბ), 

ბიჲალუღ (ნ) 

 ბეინყ ლუღ (ვ), 

ბაჲინყლუღ (ნ) 

 ბეინყ უნ (ვ), 

ბაჲინყუნ (ნ) 

 ბია 

ბიჟ! (შეძახილი 

ხბორების გასარეკად) 

ბიჟ  

ბირთვი  ზ ჲ 

ბიცოლა მინჩუჰუხ (ნ) 

ბიძა მიკ (ნიჯ. მიიჲ) 

ბიძა (დედის მხრიდან) ტაჲი (ნ) 

 ხალიკ (ვ) 

ბიძა (მამის ძმა) მიკ 

ბიძაშვილი  მიკუნღარ (ნიჯ. 

მო ჲინ-ღარ) 

ბიძაშვილი (მამის ძმის 

ასული) 

მიკუნხინარ 

ბიძაშვილი (მამის ძმის 

ვაჟი) 

მიკუნღარ 

ბიძაშვილი (ქალი) მიკუნხინ რ (ნ. 

მიჲინხუ არ) 

ბიძაშვილის მეუღლე ხალაბინ 

ბიძის წილი 

(ქორწილის პროცესის 

ერთ-ერთი 

კომპონენტი) 

ხალიკლუღ 

ბიჭი  ღარ 

ბლაგვი  ნახუნა 

 ქოშმოტ , ქოშმოტო 

  ყ ოშმოტ (ვ) 

ბლენძია  ლოვღაპაჭიკ, 

ლოღღაპაჭიკ 

ბლის ბაღი ბაჲლუღ 

ბლის ხე  ბაჲნახოდ 

ბლომად ყოფნა  ბოლბაქსუნ 

ბნედიანი თუთმალა 

ბნელი  ბეინყ  (ვ), ბაჲინყ 

(ნ) 

ბოდვა ამღარ (ვ) 

 ამღარბესუნ (ვ) 

 ამღარრუღ 

ბოთე  დუზ, დ ზ 

 ღ აღალ 

ბოკალი აჲაყ || აჲეხ 

ბოლვა  კუინბესუნ|| 

კუიჲნბესუნ 

ბოლო  ახ რ 

  ოყ 

 ჭოტ 

ბოლო შვილი სავარა ჲელ 

ბოლოებწათლილი 

პალო 

ჩილინქ 

ბოლოკი მაწიტუ პ 

 ტუ პ 

ბოლომდე მიყვანა მარცევკსუნ|| 

მარცესუნ 

ბომბარდირი (ხოჭო) ღ ოღოლ ღუნღულ 

(ნ) 

ბორა გუგუმ (ვ) 

ბორა (ზოოლ.) დ გლ გ (ვ) 

ბორანი  ბანდ 

ბორბალი თოფ 

ბოროტი ხუჲლა 

ბოროტი განძრახვა ყ რ ზ 

ბოსელი  ბელეკოჯ (ვ), 

ბელინკოჟ, 

ბელინუნკოჟ (ნ) 

ბოსტანა წიწიკწუმკალ 

ბოსტანი  გეზ (ვ) 

  დირიგ 

ბოსტანის ნაკვეთი დირიგლუღ 

ბოსტნეული თ რ ვ ზ 

ბოსტნის საბოლოო 

მოკრეფა  

ურრაჲ 

(ბოსტნახურრაჲ) 

ბოღმა  ყ აყა 

ბოშა ყარაჩი 

 ყაშყუნ 

ბოჩოლა არაკ 

ბოძი სუთუნ 

ბრალი  გ ნახ 

ბრდღვინვა  ღურუმ (ვ) 

  ღურუმიკესუნ(ვ) 

ბრინჯი ბირინძ || ბირინწ 

ბრინჯის 

გასუფთავების ხერხი 

მაცპესუნ 

ბრინჯის მარცვალი 

ჩენჩოიანად 

მუტულ 

ბრინჯის ნახარში ჰ ლმ  (ვ) ჰ ლიმ (ნ) 

ბრინჯის პლანტაცია ხოიდ 

ბრინჯის სანაყი 

ღრმული 

ჩალა 
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ბრინჯის ფაფა ჩილოვ 

ბრინჯისთვის ნაკვეთის 

მზადება 

ხოიდღაჩფსუნ 

ბრმა  კაჩი 

 კაჭ  

ბროწეული ა ლა მ 

 ტი ტიპ (ნ) 

ბროწეულის ბაღი ა ლა მლუღ 

ბროწეულის ხე ა ლა მნახოდ 

ბრუნება фა ლდესუნ 

 фა ლესუნ 

ბრძანება ბუჲუმიშბესუნ 

ბრძენი ტაჲახ 

ბრწყინვა ცალდესუნ 

 ცალესუნ 

 წილდესუნ 

ბრჭყალი მუხ 

 ჩილიქ (ვ) 

ბრჭყვიალი  ხაშსაქსუნ 

ბუ  ბაჲყუშ 

 გუ გელ 

ბუასილი ბაბას ლ 

ბუბუნი  ბოღ ო 

ბუდე მეც|| მეს 

ბუზი ტატ 

ბუზღუნი  ასიბაქსუნ 

ბულბული ბულბულ (ნ) 

ბილბილ (ვ) 

ბული-ბული 

(ინდაურის 

დასაძახებლად) 

ბული-ბული 

ბულული  ფაფ (ვ) 

ბუმბერაზი ფეჲლუვან 

ბუმბული მაჯა (ვ) 

 ფოსფოსკალ 

ბურახის შეჭამანდი დოღრამაჯ 

ბურდღუნი ღ რ ფსუნ 

ბურთი ნიკო 

 ნიქო (ვ) 

ბურთის თამაში ზანგუ 

ბურღულეულის ფაფა, 

რომელსაც ჭამენ 

სუფთან ერთად 

ოშალინხუპ 

ბუტბუტი ჭუჭუფეს, 

ჭუჭუფესუნ, 

ჭუჭუფსუნ 

ბუტონი კუპურ 

ბუჩქი თაღ 

 ქოლ 

 ღ ამფალ 

ბუჩქნარი ქოლკოც 

ბუხარი ბუხარი (ნ) 

ბუხარიკ (ვ) 

ბღავილი  ბოღ ო 

 ბოღ ოფსუნ 

 ვაჲ 

 წარფესუნ 

 წიღ ი 

 წიღ იფსუნ 

 წირიტ 

 ჰარაჲფსუნ 

ბჯა  კოტმან 

გაახილებინო ვინმეს 

თვალი რაღაცაზე 

ფულჴაჲფესუნ 

გაბედვა უკბესუნ|| უკბესუნ 

გაბერვა  ბეხ ევქსუნ 

 ბუჟ უფსუნ 

 თო фტესუნ 

 фუჲესუნ 

გაბერილი  ბეხ ი 

 დო მფალ 

 фუ  

გაბზარვა  ჴ იბაქსუნ 

 ჴ იბსუნ 

გაბზარვის დაძალება  ჴ იბესტესუნ 

გაბზარული  ჴ იბაქი 

გაბოლება კუინბესუნ|| 

კუიჲნბესუნ 

გაბოროტებული აჯიხლუ (ვ) 

გაბრაზება  ჰირსლუბაქსუნ 

გაბრაზებული  აჯიხლუ (ვ) 

  აჯოღონბიყი (ვ) 

  ჰისლუ 

გაბრიყვება ახმაღლუღბესუნ 

 ლასარლუღბესუნ 

(ნ) 

გაბრტყელება ლა პესუნ 

გაბრტყელებული ლა პეცი 

 ლა პ 

გაგდება  შაპესუნ 

გაგება  აბაბაქსუნ || 

ავაბაქსუნ 

 აბაბაქსუნლუღ || 

ავაბაქსუნლუღ 

  ბეხბაфტესუნბასაქ

სუნ 

 ჰაყ ლენბოსტუნ 

გაგებინება  ბეხბასაქსუნ 

გაგზავნა ჲაყ 

გაგიმარჯოს! ცუნარი 

გაგიჟება  და ნგბაქსუნ(ვ) 

 და ნგბესუნ(ვ) 

გაგლეჯა წეწ 
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 წეწეფუნ 

გაგრილება ჩახესუნ 

გაგუდვა  ყ აყაეჲსუნ 

გაგუდული ყ აყაჲეცი 

გაგულისება აჯოღობიყესტესუნ 

(ვ) 

გადაბმა  ბანდბესუნ 

 ბაღბესუნ 

 ღაჩფესუნ 

გადაბმულობა ღაჩლუღ 

გადაგდება  ბოსსუნ 

 ბოსტუნ (ნ) 

  ვ რ სტუნ 

გადაგდებინება ბოსესტესუნ 

გადადება ფოსფესუნ 

  

გადაკეცვა პაყ ათ 

გადაკიდება  ჯუფსუნ|| ჯუფეს 

გადამთიელი ყ რიბ 

გადარევა და ნგბაქსუნ(ვ) 

გადარეული  ლასარ (ნ) 

 და ნგ (ვ) 

გადარჩენა  ჩიხარკესტესუნ(ვ) 

ჩარკესტესუნ(ნ) 

  ჩიხარკესუნ(ვ) 

ჩარკსუნ(ნ) 

გადასავარდნი  გორფუნ (ვ) 

გადასახლება ქ ჩბსუნ(ნ) 

ქეშბესუნ(ვ) 

გადასახური 

სამშენებლო ხე-

მასალა 

კირ 

გადასმა ლადესტუნ 

გადასროლა  ბოსსუნ 

გადატენილი მატყლის 

დიდი ტომარა 

ქოზამა 

გადატვირთული 

ადამიანი 

ვახტნუტ 

გადატყორცნა ბოსსუნ 

გადაქცევა  ფოსფესუნ 

გადაყვანა ბადალბაქსუნ 

 ბადალბესუნ 

გადაყვლეფა  აშ ამფესუნ 

გადაყლაპვა ყუჭპესუნ 

გადაყლაპული ყუჭეცი 

გადაჩვევა  თ რბეს || 

თ რბესუნ 

გადაჭდომა  ბანდბესუნ 

გადახარშული ჩაჲეცი 

გადენა ჭაკფსუნ 

გადიდება აბუზბაქესუნ (ვ) 

ავუზბაქესუნ || 

აღუზბაქესუნ (ნ) 

  აბუზბესუნ (ვ) 

ავუზბესუნ || 

აღუზბესუნ (ნ) 

  აღუზბაქესუნ 

გადიდებული  აბუზბაქალო (ვ), 

ავუზბაქალო || 

აღუზბაქალო (ნ) 

  აბუზბაქიო (ვ) 

აბუზბაქიჲო || 

აღუზბაქი ო (ნ) 

  აღუზბაქალო 

 აღუზბაქიჲო (ნ) 

გადმოსხმა  ბარსუნ 

გადნობა ხებესუნ 

გაერთიანება ღაჩ-ღაჩფესუნ 

გაერთიანებული ღაჩეცი 

გაველურება (ხე, 

მცენარე) 

ჯირბესუნ 

გავრცელება  ბაზარბაქსუნ 

 ქენქბაქსუნ 

 ქენქბესუნ 

გავრცელება (ჭორის, 

ამბავის) 

ფარჯ, ფარჯბესუნ 

გავსება  ბუჲბაქსუნ 

გავსებული ტაპკაბუჲ 

 დ ჲჟოლუღ (ვ) 

 ჟ ოღულ (ნ) 

გაზეთი კაზეთ 

გაზმორება თაზაპესუნ 

გაზომვა  უსკსუნ 

 უსქესუნ 

გაზომინება უსკესდესუნ 

გაზრდა  აბუზბაქესუნ (ვ) 

ავუზბაქესუნ || 

აღუზბაქესუნ (ნ) 

  აბუზბესუნ (ვ) 

ავუზბესუნ || 

აღუზბესუნ (ნ) 

  აღუზბაქესუნ 

 ვაჩათასტუნ (ვ) 

 ტიხ პესუნ 

 ქალაბესუნ 

გაზრდილი აბუზბაქალო (ვ), 

ავუზბაქალო || 

აღუზბაქალო (ნ) 

  აბუზბაქიო (ვ) 

აბუზბაქიჲო || 

აღუზბაქი ო (ნ) 

  აღუზბაქიჲო (ნ) 

გაზუთხვა  ზბარბესუნ 

გაზუთხვინება  ზბარბესტესუნ 

გათავებისას მარცასუნ, 
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მარცატან 

გათავისუფლება  აზადბესუნ 

  ამწიბესუნ 

 ბენგინაბესუნ (ვ) 

 ჩიხარკესტესუნ(ვ) 

ჩარკესტესუნ(ნ) 

 ჩიხარკესუნ(ვ) 

ჩარკსუნ(ნ) 

გათავისუფლება  

(გაათავისუფლო, 

გაათავისუფლებინო) 

ბენგინაბესტესუნ 

(ვ) 

გათავხედება  ვარბაქსუნ 

გათავხედება ვინმესი, 

რამესი 

ვარბესტესუნ 

 ვარბესუნ 

გათავხედებული ვარბაქი(ო) 

გათანაბრება დ ზბესუნ 

გათახსირებული  ოღრაშ 

გათბობა აპსუნ 

გათეთრება მაწიბესუნ 

გათენება ქაჲბაქსუნ(ვ) 

ქ ჲბაქსუნ(ნ) 

 ქ ჲ 

 ქ ჲბაქსუნ 

 ხაშბისტუნ 

 ჴაჲესუნ 

გათლა  მუჭურ-ბეს, 

მუჭურ-ბესუნ 

გათრიმლული აშ კეცი 

გათხოვილი იშლა (ვ) 

გათხრა  ჴ იბაქსუნ 

გათხრილი ჴ იბაქი 

გათხუპნა  თორმორბაქსუნ(ვ) 

 თორფესუნ 

 ლადესუნ 

ღოლიჲესუნ(ვ) 

ღ ოლფეს, 

ღ ოლფესუნ 

გათხუპნული  ლადეცი 

გაიაფება  უჯუზბაქსუნ 

 უჯუზბესუნ 

გაისად ეღალნე, ეღალ-

უსენ 

გაიძვერობა ბიჭლუღ 

გაკეთებინება ბესტესუნ 

გაკეთებული  ბეხ უნ, ბე ხბი 

გაკვეთა კაცფესუნ(ვ) 

 ქ რთსუნ 

გაკვეთილი  დ ს (ნ) 

გაკვირვება ალაყ ობაქსუნ 

 ალაყ ოლუღ 

 აყესუნ 

გაკიცხვა ფისლაჲშსუნ 

გაკრეჭა კობესუნ(ვ) 

გაკრეჭილი კობი (ვ) 

გალოკვა ლამფესუნ 

გალოკილი ლბიზ 

გალოკინება ლამფესტესუნ 

გალურჯება ქოინბაქსუნ(ნ) 

გოგინბაქსუნ(ვ) 

 ქოჲინბესუნ(ნ) 

გოგინბესუნ(ვ) 

გამაგრება ოსტავარბესუნ 

გამანადგურებელი კაწკალო 

გამანაწილებელი 

ადამიანი 

მირ ბ (ბადაღღო) 

გამარჯობა! აღბათხეირ 

 საბახეირ 

 საბათხეირ 

გამასპინძლება  ყონაღბესუნ 

 ყონაღლუღ 

გამახვილება ბიზდესუნ 

 ღაინბესუნ 

გამბედავი ჯიჲ რლუ (ნ) 

ჯიგ რრუ (ვ) 

გამგები აბაბაქალო || 

ავაბაქალო 

გამდნარი ხებაქი 

გამეორებით პურან || პურუნ 

გამეჩხრება ბაჴიბაქსუნ 

  ბაჴიბესუნ 

გამო ჴოშტან 

გამოანგარიშება  ზოყალესუნ 

გამოანგარიშებული  ზოყალ (ვ) 

გამოაშკარავება  შქარბაქსუნ 

გამობერტყვა ცაფტესუნ 

გამოგლეჯვა  ჩუფსუნ 

გამოგლიჯა ჰაჲსაყნეხა 

გამოვლენა შქარბაქსუნ 

 შქარბესუნ 

გამოთვლა ზოყალბესუნ(ვ) 

 ზოყალესუნ 

გამოთვლილი ზოყალ (ვ) 

გამოკვრა ღაჩ 

გამომჟღავნება  შქარბესუნ 

 ჭეფსუნ 

გამომუშავება  ყაზაჲშსუნ 

გამონაყარი ჩაფუნ 

 ჭეფსუნ 

გამოჟონვა  ჭაკფსუნ 

გამორჩეული ჭ კეცი 

გამორჩეული სუნის 

ქონა 

ადდესუნ 

გამოსაცხობად მზა აჲეცი 
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ცომი 

გამოსვლა ჭესუნ(ნ) || ჭეღეს, 

ჭეჲეს, ჭეეს, 

ჭელესუნ 

გამოსული ჭერი 

გამოტანა ჭევკსუნ 

გამოტანინება  ჭევკესტესუნ 

გამოუცდელი ავამ 

გამოუცდელობა ავამლუღ 

გამოფიტვამდე თავის 

მიყვანა 

გოღანბესუნ 

გამოყენება აშბესტესუნ 

  აშესუნ 

 ბესდესუნ 

გამოყენებული აშბაქეცი 

 აშეცი 

გამოყრა ჩაფესესუნ 

გამოჩენა  შქარბაქსუნ 

 შქარბესუნ 

გამოცდილების მიღება  აპესუნ 

გამოცდილი აკი 

 ბაфტი-ჭეфტი 

გამოცვლა  ბადალბაქსუნ 

  ბადალბესუნ 

გამოცნობა ჩალხესუნ 

გამოცხობა თარნა 

გამოცხობილი აპი 

გამოწრთობა აპესუნ 

გამოჭრა ბონესდა 

 ბოსტესუნ|| 

ბოსდესუნ 

  ბოსტუნ 

გამოჭრილი  ბოტეცი 

გამრავლება ბოლბაქსუნ 

 ქარ 

გამრავლება ვინმესი  ბოლლუღბესუნ 

გამსკდარი ტო პდოპ 

გამუქება  ბეინყ ბაქსუნ (ვ), 

ბაჲინღბაქსუნ 

  ბეინყ ბესუნ (ვ), 

ბაჲინყბესუნ (ნ) 

გამყიდველი დ ქ ნჩი 

გამშრალი ეწეცი 

გამცილებელი ჩალხალ 

გამძლე  ფორთბალ(ო) 

გამძლეობა  ოსტავარრუღ 

 ფორთბესუნ 

გამწარება ვინმესი 

(გაამწარო) 

აღუბაქსუნ 

გამწვანება გოგინბესუნ 

  ქოინბაქსუნ(ნ) 

გოგინბაქსუნ(ვ) 

 ქოჲინბესუნ(ნ) 

გოგინბესუნ(ვ) 

გამჭვირვალე  აცარ 

 ჴაჲ 

ღ ავიკენა (ვ) 

გამჭვირვალობა  აცარბესუნ 

 აცარლუღ 

გამხდარი გოღან 

 ელმუხნუტ 

გამხიარულება მუჴ დესუნ 

გამხიარულება ვინმესი ბახტავარბესუნ 

გამხმარი ყაფყარი 

განავალი ბავსუნ 

 ბავუნ 

განათება  ხაშსაქსუნ 

განათლებული  კალფი 

განაყოფიერება  ქარ 

განაწილება  ბარბესუნ (ვ) 

ფაჲბესუნ (ნ) 

განერვიულება ვინმესი  ასიბესუნ 

განვითარება ჴაჲჴაჲესუნ 

განვლილ წელიწადს  ესენ, ჯებაქი უსენ 

(ვ), ჯ ვ ქი უსენ 

(ნ) 

განზრახ ყ სტენ 

განზრახვა  ნიჲ თ 

 ნიჲ თბესუნ 

 ყ სდ 

ყ რ ზ 

 фიქირ 

განთავისუფლება აზადბაქსუნ, 

აზადბაქეს 

 ბენგინაბესუნ (ვ) 

განთავსება ბარბაქსუნ (ვ), 

ფაჲბაქსუნ (ნ) 

განთიადი  არაყორ 

 ქაჲ (ვ) ქ ჲ (ნ) 

 ქაჲქაჲმუღო (ვ) 

ქ ჲქაჲმუღო (ნ) 

განთიადზე შენენ 

განთქმა ალხიშბაქსუნ 

განიავება მასფესუნ 

განიერი  ქენქ 

განკურნება ღუჲბესუნ, ღუჲბეს 

 შელბაქსუნ 

 შელბესუნ(ვ) 

შაჰატბესუნ(ნ) 

განლაგება ბაყესტესუნ (ვ), 

პაყესტესუნ (ნ) 

 საჰამან 

განლაგებული ტაკეცი 

განმარტება  ბეხბაфტესუნბასაქ

სუნ 
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განმარტებინება ბეხბასაქსუნ 

განმეორებით საალ 

განოყიერება  ავადბესუნ 

განრისხება  ასიბაქსუნ 

 ასიბესუნ 

 აჯიღონბიყსუნ (ვ) 

  აჯოღობიყესტესუნ 

(ვ) 

  აჯოღონბაქსუნ (ვ) 

ჰირსლუბაქსუნ 

განრისხებული აჯოღონბიყი (ვ) 

 ჰისლუ 

განსაზღვრული 

ნაკვეთი 

ფეჲსარ 

განსხვავება  თაфოდ 

განტვირთვა ამწიბესუნ 

განშტოება ჰ ჩ  

განცალკევება ჯოკბაქსუნ 

განცალკევებულია  ხაშხაშკენაფასნებაქ

ი 

განცვიფრება ალაყ ობაქსუნ 

  ალაყ ობესუნ 

განცვიფრებული აყეცი (ვ) 

განცხადება აბაბაქესტესუნ || 

ავაბაქესტესუნ 

 რზა 

განძი  ხაზნა 

განძრევა ჟ იკ 

   ჟ იკ-ჟ იკდესუნ 

განწესება ბარბესუნ (ვ) 

ფაჲბესუნ (ნ) 

განწყობილება  ქ ф-ჰალ 

გაოფლიანება აპახბაქსუნ 

გაოფლიანება 

ვინმესი/რამესი 

(გააოფლიანო) 

აპახბესუნ 

გაოცებული  აყეცი (ვ) 

გაპარსვა  ხამფესუნ 

გაპობა  ჴ იბსუნ 

გაპობის დაძალება ჴ იბესტესუნ 

გაპუტული კ წ მეცი 

გაჟონვა ჭაკ 

გარბენა ტისტუნ, ტიტეს 

გარგარი  რრიქ || რუგ 

გარგარიანი რრიქ || რუგუნ 

გარგარის  რრიქ || რუგუნ 

გარგარის ბაღი რრიქლუღ || 

რუგლუღ 

გარგარის ხე რრიქნახოდ || 

რუგნახოდ 

გარდაუვალი ოლაჯაღ 

გარდაქმნა ჭურევქსუნ 

 ჭურესუნ, ჭურფეს, 

ჭურფესუნ 

გარდაქცევა  ჭურევქსუნ 

 ჭურფესუნ 

გარდაქცეული ჭურეცი 

გარდაცვლილის 

დატირება 

ო ნე 

გარეგნობა ლ ჲინ (ნ) 

გარედან ტოშტან 

გარევა ქარბსუნ 

გარეთ თოშთან 

 ტოშ (ვ) ჭ შ 

 შოტ 

 შოტო (ნ) 

გარეკვა ქიშ ფსუნ 

 შაპესუნ 

გარემო აфათ 

გარეუბანი ტოღ  

გარეული ზმარტლი ჯირქენექ 

გარეული მცენარის 

ჯიში  

ფოსფოსკალ 

გარეული ღორი  კაჯილ || კაჟილ 

გარეშე ჭ შ ნ, ჭ შინ, 

ჭ შინო 

გარეშე პირი ჲად 

გარეცხვა ოწესუნ 

გარეცხილი ოწ 

 ოწკი 

გარიგება ყუდალუღ 

გარსი  ჴ ოლ 

გარსის მქონე ჴ ოლლა 

გარშემო აგება ბარუთარასტუნ 

გარცმულა ყილბაშ 

გასათავებელი მარცალ 

გასაკვირი ნუტაკეცი 

გასანიავებელი 

ადგილი 

მასპურ 

გასაღები  აჩარ 

გასეირნება თარა თარ 

 თარადესუნ 

გასვრა თორმორბაქსუნ(ვ) 

 თორფესუნ 

 ღოლიჲესუნ(ვ) 

ღ ოლფეს, 

ღ ოლფესუნ 

გასივება თო фტესუნ 

გასკდომა ტო პსუნ|| დო პსუნ 

გასრესა პა ტბესუნ(ვ), 

პე ტბესუნ(ნ) 

გასრესილი პა ტ (ვ) პე ტ (ნ) 

გასულ წელიწადს ესენ, ჯებაქი უსენ 

(ვ), ჯ ვ ქი უსენ 
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(ნ) 

გასულელება  ახმაღლუღბესუნ 

გასული ჭოვაქი || ჭებაქი 

გასული წლის 

ტოტების აჩეხვა 

ჭიების საჭმელად  

უდა 

გასუფთავება აშ ამფესუნ 

 აცარბესუნ 

გასუქება უქესტესუნ 

გასქელება  ბოჩუბაქსუნ 

გასწვრივ ტოღენ 

 ქეჲნა-ბოხოჲნა 

გასწორება ჰამავარბაქსუნ 

გასწრება ჭებაქსუნ 

გატაცება  აშუღლუღ (ნ) 

გატაცებული აშუღ (ნ) 

 აშუღბაქსუნ (ნ) 

გატეხვა კაჭკაჭფესუნ 

 ტაპსუნ 

  ხოხბაქსუნ 

 ხოხბესუნ 

 ხ ახაფსუნ 

გატეხილი ბოტეცი 

  ხოხ 

 ხურდხაშილ 

 ხ ახა 

გატრუსვა ბოკი-ჩ ამესუნ 

  ჯ რდესუნ 

გატყავება ჭეყსუნ 

გატყევპა ქეჯუნლახუპ 

გაუგებარი  ყამმაზ 

გაუგებრობა  ქარქურლუღ || 

ქარქურრუღ 

  ყამმაზლუღ 

გაუზიარებელი ნ ვ ლ დ 

გაუთხოვარი აზაპ 

 რქან (ნ) 

გაუმაგრებელი ჭიის 

პარკი 

ღაჯ 

გაუმაძღრობა  აღდაბანლუღ 

გაუშვი  ბართა 

გაუჩინარება ბათქსუნ 

გაუწმინდურება მუნდარბაქსუნ 

გაუხშოება ბაჴიბესუნ 

გაფანტვა ცარესუნ 

  ცარფსუნ 

გაფანტული ცარეცი 

 ცარ(ა) 

 ცარა-ცარა 

  фიქირნუტ 

გაფართოება ქენქბესუნ 

გაფარცხვა მოხვნისა და 

დათესვის შემდეგ 

მთლამიშყუნბესა 

გაფენა ფასდესუნ 

გაფილტვრა  წორო 

 წოროდესუნ 

გაფისული ძაფი  ჭორნი 

გაფლანგვა თ რ შ 

გაფრენილი ფურფი 

გაფრთხიელბა  ზაპესუნ 

 აბაბაქესტესუნ || 

ავაბაქესტესუნ 

გაფსკვნა ჩუფსუნ 

გაფსკვნილი ჴ ოლნუტ 

გაფურჩქვნა ციცკუნდ ჲურ 

გაფურჩქვნისას ციციკალლე 

გაფურჩქნა წიწიკჭეპსუნ 

გაფუჭება ზაჲბაქსუნ 

 ზაჲბესუნ 

 ფისბაქსუნ 

 ფისბესუნ 

 ფუჩბესუნ 

გაფუჭებამდე  ბაშ აბალო 

გაფუჭებული ბაშ ა(ჲ) 

 ზაჲ 

გაფშეკა დ ღამიღაბაქსუნ 

გაფცქვნა მუჭურ-ბეს, 

მუჭურ-ბესუნ 

გაქერცვლა ჭეყესუნ 

გაქვავდი ურყამბაქი 

გაქვავება ჟებაქეს, ჟებაქსუნ 

 ჟ ენალჭურესუნ 

გაქნილი  ф ნდკ რ 

გაქნილობა  ф ნდქ რრუღ 

გაქრობა აჩასენ || აჩესან || 

აშჩან, აშჭან 

 ჭაპბაქსუნ(ვ) 

გაქურდვა  ბაშყესტესუნ 

გაქცევა  ტისტუნ, ტიტეს 

 ტიტაჰატიტა 

გაქცევისას ტიტერი 

გაქცეული ყაჩაღ 

გაღატაკება ქ სიბბაქსუნ 

გაღება ა მბესუნ 

  ჴაჲფესუნ 

გაღვიძება აიზაფსუნ 

 აისტუნ || ჰაჲსტუნ 

  აჲზევკესუნ (ვ) 

 მოღორბაქსუნ(ვ) || 

მოღურბაქსუნ(ნ) 

 მოღორბესუნ(ვ) || 

მუღურბესუნ(ნ) 

გაღრმავება ბოღ ალობესუნ, 
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ბოღ ოლოჲბესუნ 

გაღუნვა  კორიბესუნ 

გაყიდვა თოგდესუნ 

  მიბსუნ 

გაყინვა  ჩიხბიყსუნ 

გაყინული  ჩახბიყი 

გაყოფა ფაჲბესუნ(ნ) 

გაყრა  ქიშ ფსუნ 

გაყრუება ქარბესუნ 

გაშავება  მა ინბაქსუნ 

გაშავება ვინმესი, 

რამესი 

მა ინბესუნ 

გაშეშება  ალაყ ობაქსუნ 

 ალაყ ობაქსუნ 

 ალაყ ობესუნ 

 ალაყ ოლუღ 

  აჩუნბაქსუნ 

 ზამარუ || ზამაროჲ 

 ზამარუბაქსუნ 

გაშეშებული  ალაყ ო 

 ა ლა ყო ბაქიო 

 აპუშ (ნ) 

  აჩუნ 

გაშვება  ბართესუნ 

 ცისუნ 

გაშლა ფასდესუნ 

გაშლა (ბაღის) ფაყ საქსუნ(ვ) 

გაშლილი  ბოლ-სალ 

გაშლილი ადგილი  ქენქ-ბოლლუღ 

  ქენქლუღ 

გაშრობა ეწევკსუნ 

  ყარიბაქსუნ 

 ყარიბესუნ 

 წუმფსუნ 

გაშრობა (წყლის, 

წყაროსი) 

ეწ, ეწესუნ 

გაშრობა ვინმესი  ეწევკესტესუნ 

გაშტერება  ალაყ ობაქსუნ 

 ალაყ ობაქსუნ 

  ალაყ ოლუღ 

გაშტერებული ალაყ ო 

 ა ლა ყო ბაქიო 

გაშხეფებული ლაწურეცი 

გაჩაღებული ბაჭუკ (ნ) 

გაჩენა ბიხსუნ 

გაჩერება ჩურდესუნ 

 ციესუნ 

 სტანცი 

გაჩეხვა  კაწფესუნ 

გაჩეხვის დაძალება ჴ იბესტესუნ 

გაჩეხილი კაწწი 

გაჩუმება ლალბაქსუნ 

გაჩუმება შიპბაქსუნ 

 შიპბესუნ 

გაჩუმება ვინმესი  დინჯბესუნ 

 ლალბესუნ 

  შიპბესტესუნ 

გაცვეთა ბისიბესუნ 

 ფასბესუნ 

 ცარესუნ 

ცარფსუნ 

გაცვეთილი ბისიბაქი 

 ლაჲეცი 

 ფას 

 ცარეცი 

გაცვეთინება ცარფესტუნ 

გაცივება ჩახევკსუნ 

 ჩიხბიყსუნ 

გაცივებული ჩახბიყი 

გაცინება ახშუმდესუნ 

 ახშუმფესუნ 

გაცნობა  ვ ლ დდუღ 

 ჩალხესტესუნ 

  ჩალხესუნ 

გაცოფება  ვარბაქსუნ 

  ვარბესტესუნ 
  ვარბესუნ 

გაცოცხლება ავადანლუღ 

 ელმუღოლეჲსუნ 

 ქარხესტუნ 

 ქატარქუსიბაქსუნ 

გაცოცხლებული ავადანლუ 

გაცხელება გამდესუნ 

 გამესუნ 

გაძარცვული ხოხ 

 фუყ ეცი 

გაძღომა ბოშტუნ 

გაწბილება ჰაბურა ციფსუნ 

გაწევა ახილბესუნ 

გაწესება ტაფესუნ 

გაწვრთნა (ცხოველის) აჩიდესუნ (ვ) || 

აჩეს, აჩესუნ || 

ასჩუნ 

გაწვრილება ნ ზიკბაქსუნ 

 ნ ზიკბესუნ 

გაწითლება  ჭოჭაბაქსუნ 

გაწმენდა  აშ ამფესუნ 

გაწურვა წორო 

  წოროდესუნ 

 წოროესუნ 

გაჭიმვა ბოხოსტუნ 

გაჭირვება ქამასი 
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გაჭრა  ბოსტუნ 

  თიქ -თიქ ბესუნ 

  კაჭკაჭფესუნ 

  ქ რთსუნ 

 შ ამფესუნ 

გაჭრევინება ქ რთტესტუნ 

გაჭუჭყიანება  თორესუნ 

 ჭემენბაქსუნ|| 

ჭემენბეს 

 ჭემენბესუნ 

გახდომა გოღანბაქსუნ 

 ქ რთესუნ 

გახევა თიქ -თიქ ბესუნ 

 კაწფესუნ 

გახეთქილი ტუჩი მ რ ღ 

გახვევა  ბაჭურფესუნ (ვ), 

ბაჭურგფესუნ (ნ) 

გახვეული ბაჭურეციო (ვ), 

ბაჭურეციო (ნ) 

გახმობა ყარიბაქსუნ 

 ყაფყარიბაქსუნ 

გახრწნა  ბაშ აბაქსუნ 

გახრწნამდე მიყვანილი ბაშ აბალო 

გახრწნილი ბაშ აბაქალ 

გახსენება იხბასაქსუნ 

 წიჲადუღსუნ 

გახსნა ქაიესუნ 

  შადბესუნ 

 ჴაჲესუნ 

  ჴაჲფესუნ 

გახსნილი  შად 

 შადეცი 

 ჴაჲეცი 

გახშირება ბოჩუბაქსუნ 

გაჯავრება  აჯიღონბიყსუნ (ვ) 

 აჯოღონბაქსუნ (ვ) 

გემი პარახოდ 

გემო თამ 

 ტამენ , ტამენო 

 ჰამ 

გემრიელი იშტაღლუ 

  ლ ზ ტტუ 

 ტამენ , ტამენო 

გერი (გოგო) ხინ რლუღ (ნ. 

ხოჲარლუღ) 

გერი (ვაჟი) ღარლუღ || 

ღარრუღ 

გვალვა ურაშუღ 

 ყურახლუღ 

გვალვიანი  აღალანუტ 

გვამი  მეჲიდ 

 ჯ მდ ჲ (ნ), ჯემდაკ 

(ვ) 

გვარი  თაჲфა 

  თუმ 

 სუმსარ 

 ჯ რ  

გვარის ფუძემდებელი კოჟინეოტუ 

გველგელსა ქურზა 

გველეშაპი აჟდაჰა (ვ) აჯდაჰა 

(ვ) 

გველი დიზიკ 

გველის  დიზიკინ|| 

დიზიზკუნ 

გველის ხახვი  ქ ლ -უნშიკლამ 

გვერდით ჲანნულ, ჲანულ 

 ტოღოლ 

გვიან  ჭაჰი, ჭაჲი 

  ჭ გი (ნ. ჭ ჲი) 

გვიან დათესილი 

ხორბალი 

სავარბიტუნ 

გვიანდელი ჭაჰი, ჭაჲი 

 ჭ გი (ნ. ჭ ჲი) 

გვიანი  სინიარ 

გვიმრა ყიჟა 

გვირილა ცახნაციციკ 

გვრიტი კუნკური 

გზა ჲაყ 

გზააბნეული ა მბათქიო 

გზადაგზა თაჲსუნ-თაჲსუნ 

გზასაცდენილი  ა მბათქიო 

გზის აბნევა მოღორსტუნ (ვ) 

გზის არევა  ა მბათქსუნ 

გზის გაყვანა ჲაყსაქსუნ 

გზის შეშლა ა მბათქსუნ 

გიდელი ტანკეტ 

გინება ჟ ამ (ნ), ჯიამ (ვ) 

გიჟი  ლასარ (ნ) 

 და ნგ (ვ) 

გირავნობის საგანი ამანათლუღ 

გირაო  ამანათ 

გირჩებით სავსე 

ადგილი 

ქენეკლუღ 

გირჩი ქენეკ(ჯირ) 

გლახა ამპარტავანი  ლოვღაპაჭიკ, 

ლოღღაპაჭიკ 

გლახაკი ბესალო 

გლახაობა ბესალლუღ 

 ბესალლუღბესუნ 

გლეხი ირ ჰ თ 

გლოვა ვაჲეხ 

  ვაჲეხარწესუნ (ნ) 

გლუვად გახდომა  ჰამავარბაქსუნ 
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გლუვი საჲა 

 ჰამავარ 

გმირი მ რდ 

გნოლი ა ლ 

 ქ ქლიქ 

გობი ახურ 

  ტაპაკ 

  ტაპან 

გოგირდი ქ ქ რდ 

გოგო ხინ რ || ხუჲარ 

გოგრა  ბაღდაჲი 

 ფაშნა || ფაჩნა 

გოგრით მოფენილი 

მოედანი 

ბაღდაჲილუღ 

გოგრის სახეობა თურაჯინჲემიშ 

გოგრის ფაფა ფაშნინხუფ 

გოგრის ფლავი ბაღდაჲლახუპ 

გოდორი  ქოსუმ 

გოვზა ბაჲდან (ნ) 

გოზინაყი გოზინაყ 

გომბეშო  ქურნაბე დლაყ 

გომი  ბელეკოჯ (ვ), 

ბელინკოჟ, 

ბელინუნკოჟ (ნ) 

გომური ბელეკოჯ (ვ), 

ბელინკოჟ, 

ბელინუნკოჟ (ნ) 

გონება ხიჲალ 

 ჰაყ ლ 

გონების დაკარგვა სუსბაქსუნ 

გონჯი ჲბეჯ რ, ჲბეჯ რო 

(ვ), ჲბიჟ რ 

გორაობა აღნამიშბესუნ 

გორგალი კანაკ 

გორგლის გაკეთება კანაკბესუნ 

გორება ტ კ რდესუნ || 

ტუნკურისტუნ 

 ტ კ რესუნ|| 

ტუნკრესუნ 

გოჭი  თირ 

 ორაჩა 

 ფოთა 

გოჯი  გირე 

გრადუსი გრადუს 

გრამი გრამ 

გრაფინი კრაфინკა 

გრგვინვა  გურუფსუნ 

გრენაჟი კა 

გრეხილი, მაგარი 

ჯიშის ერთგვარი ხე 

ჭურ 

გრიგალი ქირვა 

გროვა  თოფა 

 ქირ 

 ხ რ გ 

გროვებად თოფა-თოფა 

 ყუჯაღ-ყუჯაღ 

გრძელი  ბოხო(ჲ) 

  ბოხოდ შ კ 

გრძელი სუფრა, 

რომელზეც 

აწყობდნენ პურს ან 

ყურძენს 

მაჲზა 

გრძელი ჯოხი მჩულ (ვ) 

გრძელტანიანი ქ фკ რ 

გრძნობის დაკარგვა ალახუნბაქსუნ (ნ) 

გუბე  აღნაღ 

 გოლ (ნ), გ ლ (ვ) 

  გოლ, გ ლ (ვ) 

გუგა ფინხაშ 

გუთანი ქ თ ნ 

გულადობა  ღარღაინლუღ 

გულამოსკვნით ტუტუკა-ტუტუკა 

გული უკ|| კ 

გული (კაკლის) ლ ფ  

გულიანი უკლა || კლა , 

უკლაო 

გულითადად უკინ || კინ 

გულის ვადმყოფობა უკინყაჩ || კინყაჩ 

გულისრევა ჲარესუნ (ნ) 

 ღ ალღესუნ 

გულისწყრობა ხუჲ 

  ასილუღ 

გულუხვი მ რდ 

გულში ჩაკვრა ყუჯ-ყუჯბესუნ 

გუნდა თოფა 

  კა ნკალ 

გუნდა (მიწის) ქ ს გ 

გუნდა (ცომის) გ ნდ  

გუნდად გადაქცევა კა ნკულენბასუნ 

გუნდად გადაქცევის 

დაძალება 

კა ნკულებესტესუნ 

გუნდად გადაქცეული კა ნკულაბაქი 

გუნდებად  თოფა-თოფა 

გუნება  ქეф 

გუშინ ნა ინე (ვ) 

გუშინწინ ბაღ ენა (ვ), ბაღ ანა 

გუჯაბი ბულმუხურ 

და ხუნჩი 

და (კავშ.) ყა 

 ყან 

 ჰამ 

დააძალო გაშრობა ყარიბესტესუნ 

დააძალო უჩქმიტო კ წ მფესტესუნ 
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ვიღაცას 

დაახლოება იშაბაქსუნ 

 იშ აბაქსუნ (ვ) 

იშ აბაქსუნ || 

ჷშ აბაქსუნ 

 იშ აბესუნ (ვ) 

იშ აბესუნ || 

შ აბესუნ(ნ) 

დაბადება ბიხესუნ 

  ბიხსუნ 

 ნანახუნბაქსუნ 

დაბადებული ბაქიო 

 ბიხეცი 

დაბალი ოყალუ 

 ქოდაქ || ქოდაჲ 

დაბალი 

შთამომავლობის 

ბედასილ 

 ხოჲნუტ 

დაბანილი  ოწ 

 ოწკი 

დაბარული ადგილი ქაჩ ფუნ 

დაბაღი აშ კალ 

დაბეგვრა თ კჯი 

დაბერება ჰილლაშაქსუნ (ნ) 

 ქაфტარბაქსუნ 

 ყოჯაბაქსუნ|| 

ყოჟ აბაქსუნ 

დაბერვა  ბეხ სუნ 

 მუშა 

 მუშადესუნ 

დაბერო ყოჯაბესუნ|| 

ყოჟ აბესუნ 

დაბეჩავეული  პანკურუტ (ნ) 

დაბიჯება ჩახფესუნ 

დაბლა  ბულოყა 

  ოყა 

დაბლა ყოფნა  ოყაბაქსუნ 

დაბმა ღაჩ-ღაჩფესუნ 

დაბნევა  აჩტუნ 

დაბნელება  ბეინყ ბაქსუნ (ვ), 

ბაჲინღბაქსუნ 

 ბეინყ ბესუნ (ვ), 

ბაჲინყბესუნ (ნ) 

დაბნეული фიქირნუტ 

დაბოლოება  მარც 

  მარცეს 

დაბრკოლება  ნკ ლ 

 ნკ ლლუღ 

დაბრკოლებით  ნკ ლლა 

დაბრკოლების გარეშე ნკ ლნუტ 

დაბრმავება კაჩიბაქსუნ 

 კაჩიბესუნ 

დაბრუნება ჴაჲ 

 ჴაჲდესტუნ 

 ჴაჲდესუნ 

 ჴოშჴაჲდესუნ 

დაბრძანება არცესუნ 

დაბუJება  ზამარუბაქსუნ 

დაბუჯება  ზამარუ || ზამაროჲ 

დაგდება ბინ რ , ბინ ვრ  , 

ბინ რ საქ 

  ლაპ 

  ლაპდესუნ 

დაგდებინება  ლაპტესტუნ 

დაგესვლა ქაშ ფსუნ 

დაგვა თოშ ამფესუნ(ვ) 

 შ ამ 

 შ ამფესუნ 

დაგვიანება ჭ გიბესუნ 

 ჭ ჲიბაქსუნ 

დაგვიანებული ჭ გიბაქი 

დაგვილი შ ამეცი 

დაგირავება ამანათ 

დაგრეხა ჭურესუნ, ჭურფეს, 

ჭურფესუნ 

დაგრეხა ჭურფესუნ 

დაგრეხილი ჭურეცი 

დაგროვება ქირბსუნ 

 ქირებსუნ 

დაგროვილი  ქირ 

დაგრძელება ბოხო(ჲ)ბაქსუნ 

 ბოხო(ჲ)ბსუნ 

დადაღვა დაღ 

დადგენა  თაჲნბეს, 

თაჲნბესუნ 

დადგმა ლახსუნ 

  ტაკესუნ 

  ტაფესუნ 

დადგმევინება ლახესტუნ 

დადგმული  ტაკ 

  ტაკეცი 

  ტაკფი 

დადება ბართესუნ 

  ლახსუნ 

დადებინება  ლახესტუნ 

დაე! ბართა 

დაე! ოღონდაც! თ ქი 

დავარცხნა  იშ კესუნ (ვ) 

 ოხკესუნ 

დავარცხნის დაძალება ოხკესტუნ 

დავიწყება ჭეჲსუნ, ჭესუნ, 

ჭ სუნ (ნ), 

ეხოჭესუნ 

დავიწყებული იხოჭერი 
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დაზგა აфტამატ 

 დ ზქახ 

დაზეპირება  ზბარბესუნ 

დაზეპირებინება ზბარბესტესუნ 

დაზიანებული ზარალთადეცი 

დათესვა ტაკყესუნ 

 ცარესუნ 

დათესილი  ბიტეცი 

 ცარეცი 

დათვი შუჲე || შუვე 

დათვის ბელი შუენუნბალა 

დათვლა ბოყ ალბესუნ 

დათვლევინება ბოყ ალბესტესუნ 

დათვლილი ბოყ ალეცი 

დათრობა фინოღოჲბაქსუნ 

დათქმა ბათევკესუნ 

დაიმედება უმუდბესუნ 

დაინახა ბ ნეღსა 

დაირა დ ფ 

დაისი  ბია 

  ვახს ზ (ნ) 

დაიწყო მოზღვავება ჟალფიბუჲნებაქი 

დაიჭირა ენეфსა  

დაიჭირე! თუატ 

დაკავება  ჭ გიბესუნ 

დაკავებული  ბიყეციო 

დაკავშირება  ბულლახსუნ 

დაკარგა ანეჩადა 

დაკარგვა აჩესბესუნ 

 აჩი (ვ) 

დაკარგული აჩი || აჩ ი 

 ბათყიო 

დაკერება  ჲამალუყბესუნ 

დაკეტილი აჩარრუ 

 ბუტ 

  ბუტეცი 

დაკეცვა  ყატტაჲშსუნ 

დაკვრა (მუს. ინსტრ-

ზე) 

фარფესუნ 

დაკიდება  სურუკბესუნ 

დაკიდული  სურუკ (ნ) 

დაკლება  ოყაბესუნ 

დაკოდვა  ახტაბესუნ 

 ახტალუღ 

დაკოდილი ახტა 

 ახტაბაკი 

დაკოჟრებული ყავარ-ყავარ 

დაკორძებული ყავარლა 

დაკრძალვა  ბოშ ტესუნ 

 ოჩალაბხბესუნ 

დალევინება უღ ესტუნ 

დალეული უღ ეცი 

დალოცვა  აфურეფსუნ 

დალურჯებული 

ადგილი 

ქოუნლუღ (ნ) 

გოგინლუღ (ვ) 

დამაგრება ლაჩ აყდესუნ 

 ლ ჩ ყდესუნ 

 ლ ჩ ყესუნ 

 ლ ჩ ყსტუნ 

დამაგრებული ლარაყ 

 ლ ჩ ყეცი 

დამაკმაყოფილებელი  ბაბათ 

დამაკმაყოფილებლობა ბაბათლუღ 

დამალვა ჭაპბაქსუნ(ნ) 

 ჭაპბესუნ(ნ) 

  ჭაპეცი (ვ) 

დამალობანა ჭაპბაქალ 

დამალული ჭაპ || ჭ აპ 

 ჭაპეცი (ნ) 

  ჭაპკინ 

დამანგრეველი ცარკალ 

დამარცხება ხოხბაქსუნ 

დამარხვა  ბოშ ტესუნ 

დამარხვა (დაამარხინა) ოჩალახბესტესუნ 

დამარხული  ბოშ ეციო 

დამატება აბუზ (ვ) ავუზ 

||აღუზ (ნ) 

 აბუზლუღ (ვ) 

ავუზლუღ || 

აღუზლუღ (ნ) 

 აღუზბაქესუნ 

დამატებითი აბუზუნ (ვ), ავუზ-

ქამ || აღუზუნ (ნ) 

დამაჯერებლად ჴაჲჯა 

დამბა  ბანდ 

დამბლა ქ ნთ (ვ) 

დამბლის დაცემა ქ ნთბაქსუნ 

დამდნარი კარაქი ხებაქიჭ ნ 

დამზადება  სერბესუნ, სერბეს 

დამთავრება მარც 

 მარცეს 

  მარცევკსუნ|| 

მარცესუნ 

  ჩიხარკესუნ(ვ) 

ჩარკსუნ(ნ) 

დამთავრებინება ჩიხარკესტესუნ(ვ) 

ჩარკესტესუნ(ნ) 

დამთავრებული  მარცი 

დამნაშავე  გ ნახკარ 

 ჩ ომაჲნ 

დამოკიდებუელბა  ღაჩლუღ 

დამოკიდებული ბანდბაქიო 

დამოუკიდებელი ბენგინა (ვ) 
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დამოუკიდებლობა ბენგინალუღ (ვ) 

დამოყვრება ყოჰუმბაქსუნ 

 ყოჰუმლუღბესუნ 

დამპალი  ბაბლი (ვ) 

 ბაშ ა(ჲ) 

  ბაშ აბაქალ 

 ფუშკური 

დამჟავება  კ შბაქსუნ 

 ქეჯებაქსუნ(ვ) 

დამჟავებული კ შ (ვ) 

 კ შეცი (ვ) 

  ქეჯებაქი (ვ) 

დამრბევი ალამანჩი 

დამრგვალება კა ნკულბესუნ 

დამრგვალებული კა ნკულეცი 

დამრიგებელი ვ ზთადალო 

დამსკდარი фუყ ეცი 

დამტვრევა ხოხბაქსუნ 

დამტვრეული  ტაპეცი 

 ხოხ 

დამუნჯება  ლალბაქსუნ 

  ლალბესუნ 

დამუქრება  აკესუნ 

დამუშავებული  აშბაქეცი 

დამყნობა ჯალალ 

 ჯალაღბესუნ 

 ჯალაღლუღ 

დამყოლი ჩ ოჯუქუ 

დამშვიდება  დინჯბესუნ 

  შიპბაქსუნ 

  შიპბესტესუნ 

 შიპბესუნ 

 არხაინბესუნ 

დამწერლობა  ცამ 

დამწვარი ბოკი 

 ბოკი-ჩ ამეცი 

 ბოკუნ 

დამწვრობა  დაღ 

დამწიფება  ბაფსუნ (ვ), პაპსუნ 

(ნ) 

დამწიფებული ბაპი (ვ), პაპი (ნ) 

დამჭკნარი  აპუშ (ნ) 

  ნახუნა 

 შერე 

 შერებაქი 

დანა, რომელსაც 

იყენებენ დამყნობისას 

ჯალღინმე 

დანაგვიანება ფოსენბაქსუნ 

დანადგარი  დ ზქახ 

დანაკლისი  ყ ტუღ 

დანაკუწება კაცკაწფესუნ 

დანამატი  აბუზ (ვ) ავუზ 

||აღუზ (ნ) 

 ფ რს ნქ 

დანამცეცება  ბაჩუკპესუნ 

  ხურუბესუნ 

დანანება მაღაიასუზ (ნ) 

დანაყვა ტაპსუნ 

დანაყილი ჩაკეცი 

დანაწევრება ჯოკბესუნ 

დანაწონი  ფ რს ნქ 

დანახვა აკსუნ 

 აქსუნ 

 ბეღსუნ 

დანგრევა ტატაფსუნ 

 ფასბესუნ 

  ფურდესუნ 

დანგრეული  ფას 

 ფურფი 

დანდური ტ ნტ რ 

 ფარფეჲნ 

დანერგილი ბიტეცი 

დანესტიანება ნამზაფსუნ 

დანთება  ბაჭუკტესუნ (ვ), 

ბაჭუკტესუნ (ნ) 

  ჩამესუნ 

დანთებული ბაჭუკ 

 ბაჭუკ (ნ) 

დანიშვნა (დაანიშნინო) ბესესტესუნ (ნ), 

ბეცეცსტუნ (ვ)  

დანიშნული  ბესეცი (ნ), ბეცეცი 

(ვ) 

დაპატარავება  კიწიბესუნ(ვ) 

დაპატიმრება  ტუსსაღბესუნ 

დაპატიმრებული ზ პ (ნ) 

 ბიყეციო 

დარაჯი ყაროლჩი 

დარაჯობა ყაროლზაფსუნ 

დარბაზი ზალ 

დარბევა ალამანჩილუღ 

დარგვა არცესტუნ 

  ბისტუნ || ბიტსუნ 

  ტაკყესუნ 

დარდი  დ რდ 

  დ რდბესუნ 

დართე ნება  ბართა 

დართვა (ძაფისა) ურტესუნ, ურტეს 

დარიგება  ახ  

 ბარბაქსუნ (ვ), 

ფაჲბაქსუნ (ნ) 

  ეგ თ || ქ თ 

 ვ ზ 

 ვ ზბესუნ 
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  ვ ზთადესტუნ 

 ვ ზთასტუნ 

 ქ დ 

 ქ დთასტუნ 

  ფაჲბესუნ(ნ) 

 ქაროზ (ვ) 

  ქაროზტასტუნ (ვ) 

დარიშხანი ნ რქ მ შ 

დარიჩინი დარჩინ 

დარიჩინიანი დარჩინინხოდ 

დარტყმა ახადესუნ 

 დო ფსუნ 

  დუღსუნ 

 ურტესუნ, ურტეს 

 ყ ოფ 

 ყ ოფდესუნ 

  ხოხბესუნ 

დარჩენა მანდესუნ 

დარწმუნება არხაინბესუნ 

 ვა დესუნ(ვ) 

ვე სტუნ (ნ) 

დარწმუნებული არხაინ 

დასავლეთი ბეღ ბათკალ 

დასაკარგი აჩალადას 

დასაკეცი დანა  ჯალღინმაშარ 

დასანანია!  ჰ იф 

დასაპალნება ახადესუნ 

დასასრული  ახ რ 

 ოშ  

დასაფლავება ბოშ ტესუნ 

დასაწყისში  ბეშ -ბეშ  

დასაჭურისება ახტაბესუნ 

  ახტალუღ 

დასახიჩრებული  ახსაღ (ნ), მაიф 

დასაჯდომად არცესან 

დასევა ბოსესუნ 

დასველება ჩ ფტესუნ|| 

ჩ ფდესუნ 

დასვენების დღე ბაზარუნღი 

დასივება ბეხ -ბეხ ესუნ 

  ბუჟ უფსუნ 

დასკდომა фუყ ესუნ 

დასმა არცესტუნ 

დასმევინება (დასვა) არწესტესუნ 

დასნეულება  აზარუბაქსუნ, 

აზარუბაქეს 

დასნეულება ვინმესი აზარრუბესუნ 

დასრესა ჩახ 

 ჩახპესუნ 

 ჩახჩახფესუნ 

დასრულება  მარცევკსუნ|| 

მარცესუნ 

 ჩიხარკესუნ(ვ) 

ჩარკსუნ(ნ) 

დასრულებული მარცი 

დასტა შამამ 

დასხდომა  არცესუნ 

დასხმა  ბაფსუნ 

დატაკება  ბოსესუნ 

დატანჯული ბე ზარ 

დატბორვა ფაინ 

  ფაინბესუნ 

დატვირთვა  ახადესუნ 

 ხელბესუნ 

 ხელესუნ 

დატვირთვა 

(დაატვირთვინო) 

ხელბესტესტუნ 

დატვირთული ხელლა 

დატვირთული 

ცხოველი 

ჴელა || ხელა 

დატირებისას ო ნეკა, ო ნეკა-

ო ნეკა 

დატკბობა მუჭ აბესუნ 

დატოვება  ბართესუნ 

დაუმორჩილებლობა ჩ ოჲელჩურფსუნ 

დაუმუშავებელი 

მინდორი 

ხამკულ 

დაუმწიფებელი  ბიჭი 

დაუფიქრებელი  კუფკუფ 

 შიტირიკ 

 ჰაყულახუნკამ 

 фიქირნუტ 

დაუფიქრებლობა  კუფკუფლუღ 

 შიტირიკლუღ 

დაუფიცარი ელასნუტ 

დაუცველი ადამარნუტ (ვ) 

ადმარნუტ (ნ) 

დაუხნავი ყანა საზ 

დაუჯერებელი ჰაყ ლალნუეღალა 

დაფა დხტაკ 

დაფანტვა ბარსუნ 

  ციფსუნ, ციფეს 

დაფარებინება ლაპტესტუნ 

დაფარებული ლაპეცი 

დაფარვა ლაპ 

 ლაპდესუნ 

დაფარული ჭაპ || ჭ აპ 

დაფრთხობა  აკესუნ 

 ბაღრიჲარბაქსუნ 

დაფრთხობა (ძალიან) ბაღრიჲარბესუნ 

დაფრთხობა ვინმესი  ბაღრიჲარბესტესუ

ნ 

დაფქვა ჭაკპესუნ 

დაფქვა (წისქვილზე) ბერხსუნ 
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დაფქვაში 

მარცვლეულით 

გადახდა  

შაჰად 

დაფქვევინება ბერხესტესუნ 

დაფქვილი ბერხეცი 

დაქანებული ადგილი  ქოф  

დაქანცვა ღ აღბესუნ 

დაქანცვა (დაქანცო) ბე ზარბესუნ 

დაქანცული  ბე ზარ 

 ღ აღ 

 ღ აღეცი 

დაქანცულობა ბე ზარრუღ 

დაქირავება  ქირაბესუნ 

დაქცევა ბაფსუნ 

  საქსუნ 

  ციფსუნ, ციფეს 

დაღალო მანდაკბესუნ 

დაღამება  ბეგაბაქსუნ (ბ), 

ბიჲაბაქსუნ (ნ) 

დაღებული (პირი) ა მე ცი 

დაღესტნელი (ლეკი) ლეკ (ვ) 

  

დაღვრა ტოჟპსუნ 

დაღი დამღა 

დაღლა ბე ზარბქსუნ 

 მანდაკბაქსუნ 

  ღ აღბესუნ 

დაღლა (დაღალო) ბე ზარბესუნ 

დაღლილი ბაქალო 

 ბე ზარ 

 მანდაკ 

 მანდაკ-მანდაკ 

  ღ აღ 

 ღ აღეცი 

 ჩაკეცი 

დაღლილობა  ბე ზარრუღ 

 მანდაკლუღ 

 მარაზ 

  ღ აღლულ 

 ჩაკლუღ 

დაღმართი აჴ  (ვ) შ ამ (ნ) 

 ქოф  

დაღუნვა ოყაბესუნ 

დაღუპვა ზაჲბესუნ 

დაყენება ტაკესუნ 

  ტაფესუნ 

დაყენებული ტაკ 

 ტაკფი 

დაყრა  ციფსუნ, ციფეს 

დაყრუება ქარბაქსუნ 

დაყრუება ვინმესი ქარბესუნ 

დაშაქრება ხარბიყესუნ|| 

ხარიბყსუნ 

დაშინება აკესუნ 

დაშლა  ფურ 

 ფურდესუნ 

დაშორება  ახილბაქსუნ 

  ახილბესუნ 

  ახ ილბესუნ 

  ახ ილლუღ 

დაჩვეული ვ ლ დ 

დაჩირებული ყართ 

დაჩირქება ბაშ აბაქსუნ 

  მარბიყსუნ 

დაჩირქებული მარბა 

 მარრა 

დაჩლუნგება აჩუნბაქსუნ 

დაცემა ბისტუნ || ბიტსუნ 

დაცვა ამწიბესუნ 

 ყაროლ 

დაცვეთილი  შადარაბაქე 

დაცვენილი ფოთლები ხაზალ , ხაძალ 

დაცილება ახილბაქსუნ 

 ახ ილბესუნ 

დაცინვა  აჩიდესუნ (ვ) || 

აჩეს, აჩესუნ || 

ასჩუნ 

  ახშ უმ 

 ახშუმფესუნ 

  მასყარა 

 მასყარაბესუნ 

დაცხრობა (სიმსივნის) ციфსტუნ 

დაძინება ნეპახბესუნ 

 ნეპახესუნ 

დაძმობილება ვიჩიბესუნ 

 ვიჩიბაქსუნ 

დაწევა ოყაბესუნ 

დაწერილი ცამეცი 

 ცამფი 

დაწვა  ბაჭუკტესუნ (ვ), 

ბაჭუკტესუნ (ნ) 

 ბოკესუნ|| ბოკსუნ 

 ბოკი-ჩ ამესუნ 

 ბოკოსბესტესუნ 

  ბოკოსბესუნ 

  ბოკსუნ 

დაწვენა  ბასკესტესუნ 

დაწვნა უშკუნბესუნ 

დაწოლა ბასკსუნ 

დაწყება ბულბსუნ 

დაწყება (სხვადასხვა 

მნიშვნელობით) 

ბურყესუნ || 

ბურჴესუნ 
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დაწყებითი  ბეშ უნ 

დაწყევლა ბაფარფსუნ 

დაწყევლილი ყარღიშეცი 

დაწყობა ყალაბესუნ 

დაჭაობებული ადგილი ბათაღან 

დაჭედილი ნალლა 

დაჭერა ბიყსახ 

  ბიყსუნ 

დაჭიანებული მეჴბა 

დაჭკნობა შერებაქსუნ 

დაჭმუჭვნა  პა ტბესუნ(ვ), 

პე ტბესუნ(ნ) 

 ჩაკპესუნ 

დაჭმუჭნული  პა ტ (ვ) პე ტ (ნ) 

 ჩაკ 

დაჭრა  კაცფესუნ(ვ) 

 ჲარალუბესუნ|| 

ჲარალამიშბესუნ 

დაჭრილი  ბოტეცი 

  ყავარ-ყავარ 

დაჭრილი (საქონელი) შ ამეცი 

დაჭრილი იარაღით ჲარალუ 

დაჭყლეტილი ხილი თაფ 

დახარჯვა ცარესუნ 

დახარჯვის იძულება ცარფესტუნ 

დახარჯული ცარეცი 

დახეული ზ ღ 

  შადარაბაქე 

დახვევა  კანაკბესუნ 

  ლაჭურდესუნ 

  ლაჭურესუნ 

დახვევის დაძალება ლაჭურდესტუნ 

დახვეული  ლაჭურ 

დახვრეტილი შადარაბაქე 

დახვრეტილი და 

ნაპირებმოღუნული 

თუნუქი, რომელზეც 

ბრაწავწენ წაბლს 

საჯ 

დახლართვა აზდ რიშსუნ 

 აჩტუნ 

დახმარების გაწევა  ბალყონათასტუნ 

(ვ) 

დახმარების მიღება ბალყონააყსუნ (ვ) 

დახრა  კაცბაქსუნ 

  კორიბაქსუნ 

  კოცბესუნ 

 ოყაბაქსუნ 

დახრილი  კოც 

დახრჩობა  ბათევკესუნ 

 ფარდაღ 

 ფარდაღბესუნ 

 ყაყაბაქსუნ 

 ყ აყა 

 ყ აყაფესუნ 

დახრჩობილი  ბათყიო 

დახრჩობინება ყ აყაფესტესუნ 

დახსნა აზადბესუნ 

დახურდავება ხურუბესუნ 

დახურვა  ბუტკსუნ 

დახურული  აჩარრუ 

 ბუტეცი 

დაჯარიმება ჯ რმ ბესუნ 

 ჯ რმ ბოსტუნ 

დაჯდა არცალლე 

დაჯდომა  არცესუნ 

დაჯერება  ვა ბაქსუნ(ვ) 

ვე ბაქსუნ(ნ) 

დგება აჲნეზეს 

 აჲნესსა 

დგომა  ჩურფესუნ 

დედა ნანა 

 ნაქო 

დედა ბავშვებით ნანა-ბალა 

დედაარსი  სილ 

დედალი ხუნი 

დედამთილი სეჲნე (ვ) 

დედა-შვილი  ნანა-ბალა 

დედინაცვალი ნანალუღ 

 ოგაჲ ნანა 

დედინაცვალის შვილი 

(გოგო) 

ხუნჩილუღ 

დედინაცვლის ძმა ტაჲილუღ 

დედ-მამა ნანა-ბაბა 

დედობა ნანალუღ 

დედობრივი ნანალუღ 

 ნანაჲ 

დედოფალა წიყ  (ვ) 

დევი დევ 

 დ ვ || დევ 

დევს ბაიეხა 

დეზერტირად 

გახდომის იძულება 

ყაჩაღბესუნ 

დეზერტირი  ყაჩაღ 

დეზერტირობა ყაჩაღლუღ 

დეიდა ხალა 

დეიდაშვილი ხალაღარ 

დეიდაშვილი (გოგო) ხალახინარ (ვ) 

ხალაჲხუჲარ (ნ) 

დეკლამირება ზბარპესუნ 

დემონი  შეჲთან 

დესერტი მ ზ  

დეფექტი  ნოხსან 
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დეფიციტი ყ ტ 

დიაკვანი ტერაცუ 

დიახ  ყა 

 ჰო 

დიდგვაროვანი აზატ 

დიდება  фარიმ 

 ქალალუღ 

 შ ქ რ 

დიდთავა ქალაბუნ 

დიდი ზორბა 

 ქალა 

 ქაქალო 

დიდი და პატარა  ქალა-მიწიკ (ნ) 

დიდი დოლი ქოს 

დიდი ეკლესია ქალაგერგეც 

დიდი თითი ქალაკ შ  

დიდი მარხვა ქალადურუს 

დიდი სიცხე  გ ნეჲ 

დიდი სპილენძის დოქი ქუქუმ 

დიდი სპილენძის 

ლანგარი 

მეჯმეი (ვ) 

დიდი ტომარა ხარალ 

დიდი ხანი არაა, რაც ტევარ || თოვარ (ნ), 

ტებარ (ვ) 

დიდი ხერხი (ორი 

კაცისათვის) 

გირდ ბილ 

დიდიდან პატარამდე ქალა-მიწიკ (ნ) 

 ქაქალო-ხური 

დიდიც და პატარაც ქაქალო-ხური 

დიდრონი ქალქალა, 

ქალქალო, ქაქალა 

დიდყურა იმუხქალა 

  ქალა-იმუხლა 

დიდყურიანი ქალა-იმუხლა 

დიდცხვირა ბოხ მოხქალა 

დიეტა ფ ჰრიზ 

დიეტის დაცვა ფ ჰრიზბესუნ 

დიზენტერია  თ რ ღ 

დიზენტერიით ავად 

გახდომა  

თ რ ღბაфტესუნ 

დილა დამდამ (ვ) (ნ. 

ჲჯ , სავახტან) 

დილა მშვიდობისა!  საბახეირ 

დილით და საღამოს ბიჲას-სავახ 

დილის დამდამუნ 

დისციპლინირებული  ყაჲდალუ 

დნობა ხებაქსუნ 

  ხებესუნ 

დო ნაყ 

დოვლათი ბარაქათ 

დოვლათიანი ბარაქათთუ 

 ბოლ 

დოლბანდი ჯინჯიკ (ვ) 

დოლი ნაღარა 

დოლი ზურნით ნაღარა-ზ რნა 

დორბლი გერენ 

დოქი კიუსიჩი (ვ) 

დოღი  ა კესუნ 

დოყლაპია დუზ, დ ზ 

 ღ აღალ 

დრაკონი ა ჯდაჰა 

დრო  დ რ 

 ვახტ 

 ვ დ  

  ჟამანაკ (ვ) 

დროდადრო  ვ დ -ვ დ  

დრტვინვა  ასი 

 ასიბაქსუნ 

დუმა (ცხვირისა) ტუმპაკ 

დურგალი დ ლქ რ 

დურკი ლ ჟ  

დუღილი ჟალფესუნ 

 ჟ ალ 

 ტოჟპსუნ 

დღე ღი 

დღეების დათვლა ღ იბოყალფსუნ 

დღევანდელი ღეჲინ (ნ) ღეუნ (ვ) 

 ღეუნ ღეუნო 

დღევანდელი დღე ღეინღი 

დღეისთვის ღელუღ 

დღეს ღე 

დღეს დილით ღესავახტან 

დღესასწაული  ახწიმა (ვ), ახსიბაჲ 

(ნ) 

 ბეინღ 

დღესასწაულისთვის  ახწიმალუღ (ვ), 

ახსიბაჲლუღ (ნ) 

დღესასწაულობა ახწიმაბესუნ (ვ), 

ახსიბაჲბესუნ (ნ) 

დღე-ღამე შე-ღენა 

დღვება ბუიკალბუჲფსუნ(ნ

) || 

ბულაკალბუ ფსუნ 

(ვ) 

დღიდან დღემდე ღიბაღი 

დღითი დღე ღიბაღინენ 

დღითიდღე გახდომა ნ ზიკურტსუნ 

დღისით ღენახუნ || ღენასო 

დღიური შეშა ირ შპ ნ  

ეგრე  ქათ რ 

ეზო  ჩომოხ 

ეზო-ეზო  კოჯ-კოჯ || კოჟ-კოჟ 

ეკალი ცაც 
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ეკლებიანი წაბლის 

შეკვრა 

ჰაჩ  

ეკლებით დაფარული 

ადგილი 

ცაცლუღ 

ეკლესია  ქერქეწ (ვ) 

ეკლესიის ნანგრევები 

ვართაშნის 

მახლობლად 

(ზედმიწ.კოჭლი 

ყვავილი) 

კალაციციკ 

ეკლიანი ცაცლა 

ეკლიანი ბუჩქი  ჯ რჯი 

ეკლიანი ბუჩქნარი ლ მბ  

ეკლიანი ხე ჩ შყ ნა 

ელენთა ტალაღ 

ელვა ცაყ  || ჭაყ  

ელვარება  ცალდესუნ 

  ცალესუნ 

  წილდესუნ 

 ხაშსაქსუნ 

ენა (სხვადასხვა 

მნიშვნელობით) 

მუზ 

ენატარტარა ტ ნკტ ნკ 

 ტ რ კალ 

  ქავაზა 

ენაჭარტალა მუზლა 

ეპარქია თემ 

ეპოქა  დ რ 

ერა დ რ 

ერბო კვერცხი ქ ქ  

ყ აყაფუნ (ვ) 

ერბო კვერცხი და სამი 

სანთელი (მაყრის 

პურ-მარილი) 

თუზლუღ 

ერბომოუზელავი 

ცომისაგან 

დამზადებული 

ღვეზელი 

აфარ 

ერთ დროს სავახტა 

ერთად ალენ 

 ბულ-ბულა 

 საგანუ 

ერთგვარი თამაში არციათტურმა 

ერთგული სერი 

ერთეული სალუღ 

ერთი სა 

 სო 

ერთი ადამიანი  საბულ 

ერთი ადამიანის მიერ 

მომკული მინდორი 

ვარ 

ერთი გრამი  მისყალ 

ერთი დღის შემდეგ ღიჭოვაქესტი 

ერთი მეოთხედი 

(სიგრძის საზომი) 

ჩ რ კ 

ერთი მეორის 

მიყოლებით 

სუნაჲ 

ერთი მეტრი სიგრძის 

ჯოხი 

ზოფა (ნ) 

ერთი საგანი  საბულ 

ერთი საწყაო სიმინდი დახყა || ტახყა 

ერთი სახის მხრიდან სახოალ, საჩოხოალ 

ერთი წლისა  უსენლუღ 

ერთის მხრივ სა ამახო 

ერთ-ნახევარი სანჴ ი 

ერთი ოქრო (წონის 

საზომი ერთეული) 

მისყალ 

ერთფეროვანი საჯურა 

ერთწლიანი საუსენინ 

ერთხანს საემავახტ 

ერთხელ  სა, საო, სოო, სო (ნ. 

სოღო), საღი 

  საეარა 

 საქ რ ნ 

 საქულ 

 ქარან 

ერთხელ და 

საბოლოოდ 

საქ რ ნლუღ 

ერუდირებული აკი 

ეს მო 

 მონო || მენო 

 ჰამე 

ესე იგი ჲაჲნი 

 ჰამეთ რ 

ესენი მოტოღოჲ || 

მეტუღოჲ 

ექვსასი უჴ ბაჩო 

ექვსდღიანი უჴ ღი(ლუღ) 

ექვს-ექვსი უჴ -უჴ  

ექვსთვიანი უჴ ხაშ(ლუღ) 

ექვსი უჴ  

ექვსი ათასი უჴ ჰაზარ 

ექვსიანი უჴ ლუღ 

ექვსი ფუნტი თარჩ 

ექვსკვირიანი  უჴ შამატ(ლუღ) 

ექვსნახევარი უჴ ინჴი 

ექვსწლიანი  უჴ უსენ(ლუღ) 

ექიმი ჩარახ 

 ჰ ქიმ (ნ) ქ მ (ვ) 

ეშმაკი დ ვ || დევ 

 ჯინ || ჯინი 

  ф ნდკ რ 

ეშმაკობა ф ნდ 
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 ф ნდქ რრუღ 

ეშმაკსაც წაუღია! ჯ ჰ ნნ მ -ქორა 

ეხლა ტესაჰარ 

 ჰაჲსა || ჰაჲსა 

  ჰაჲს -ჯ  (ნ) 

ეხლავე  ისა 

ეჰე-ეჰე! ეჰე-ეჰე 

ვაგონი ვაგონ 

ვადა ვახტ 

 ვ დ  

ვაზი ჭაპ 

ვაზის ვარჯი ჭოროვ 

ვაზნა პატრუნ 

ვაი!  ვაჲ 

 ნანეჲ! 

 ოჲ 

ვაი-ვაი! აჲჰაჲ 

ვაიმე  ვაშ 

 ამან 

ვაის წამოძახება ახსაქსუნ  

ვალებში ჩავარდნა ბორჯბესუნ(ნ) 

ვალეტი ბულ-თურ 

ვალი  ბორჯ (ნ) 

ვალის აღება  ბალყონააყსუნ (ვ) 

ვალში აღება ბორჯაყსუნ 

  ბორჯბესუნ(ნ) 

ვალში აღების იძულება ბორჯბესტესუნ(ნ) 

ვამპირი ქაфტარქუსი 

ვანა ვანნა 

ვაჟი მიკუნღარ (ნიჯ. 

მო ჲინ-ღარ) 

  ღარ 

ვაჟკაცი фარიმ 

  ღარღაინ 

ვაჟკაცობა ჰ ნ რ 

ვარდების ბაღი ვარდლუღ 

ვარდი ვარდ 

ვარდის ბუჩქი ვარდნახოდ 

ვარდის ერთ-ერთი 

ჯიში („ძაღლის 

ვარდი“) 

ხეჲვარდ 

ვარდნა  ბაфტესუნ 

 ბისტუნ || ბიტსუნ 

 გურესუნ(ვ) 

  ფურფესუნ 

ვართაშენელი ვართაშენლუ (ვ) 

ვართაშენი ვართაშენ 

ვართაშენში, სადაც 

მდებარეობს წმ. 

გიორგის ეკლესია 

ოყუნწმერი (ვ) 

ვარსკლავი მუჩული 

 ქილამაწოჲ 

ვარსკლავიანი ცა ტა მტუზ 

ვარცლი კ ჟ (ნ) 

 ტაპან 

ვარცხნილობა  კირუხ 

  ტოტოზ 

ვაშა! ურაჲ 

ვაშლი ეშ  

ვაშლის ბაღი ეშ ლუღ 

ვაშლის ხე ეშ ნახოდ 

ვაჭარი  ალვერჩი 

ვაჭრობა  ალვერ 

  ალვერჩილუღ 

ვახშამი მუყ იჲ (ვ) 

ველი  ბე ჲვან, ბე ჲვანგა 

  ქაჩ  

ველური კომში ჯირფუშა 

ვენახი ჭაპლუღ (ნ. გა) 

ვერაგული  ნ მ რდ 

ვერტიკალურად თიქ-თიქ 

ვერტიკალური თიქ 

ვერცხლი გ მიშ 

 გ მ შ 

 ქუმუშ 

ვერცხლიანი გ მიშინ 

ვერცხლის  გ მიშინ 

ვეფხვი მაშალ 

 ფ ლ ნქ 

ვინ იცის  მ ზ  

ვინ? შუა? 

ვინმე თან 

ვინმეს 

ცეცხლთაყვანისმცემ

ლად გადაქცევა  

ქავურბექსუნ|| 

ქაურბესუნ 

ვინც არ უნდა იყოს იგი შუბაქაინ 

ვირთხა კეჭნამე ლ (ვ) 

ვირი ელემ 

ვისაც ჰყავს მშობლები ბაბა-ნანალა 

ვისთვის  მატაჲნაკ 

ვისთვის? შინაკ 

ვისი?  შია 

ვიღაცა ф ლანქას 

ვიღაცაა შუნესა 

ვიღაცაზე დარდი დ რდაზაფსუნ 

ვიღაცის გაგზავნა 

საყიდლებზე  

ბაზარბესტესუნ 

ვიღაცის საიდუმლოს 

გაგება 

აჲთაყსუნ || 

აჲითჰაყსუნ 

ვიღაცის სიკვდილის 

მიღწევა 

ვაჲეხარწესუნ 

ვიწრო  ტარამ 
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 ყაჭ 

ვიწრო ადგილი ყაჭარუნ 

ვიწრო ნალი  ბოხოდ შ კ 

ვრლად ჩალლაჭ ზტღო 

ვრცელი  ქენქ 

 ქენქ-ბოლ 

ვხნავდით ჩ თჲანეზბე 

ზადი ნოხსან 

ზამბახი ზამბაღ 

ზამთარი იჟ ენ (ვ) იჟ ენა || 

ჟ ენა (ნ) 

ზამთრის ვ ლ ჩინფუშა 

 იჟ ენინ (ვ) იჟ ენინ 

|| ჟ ენინ (ნ) 

ზანდუკი სანდუღ 

ზანზალაკი ზაგნუხ 

 ღ ავი (ვ) 

 ყავი (ვ) 

ზარაფი  ბადალბალო 

ზარბაზანი თოფ 

ზარი  ღ ავი (ვ) 

 ყავი (ვ) 

ზარმაცი  ავარა (ნ) 

 აშნუტ 

  თარალ 

  ლ ვაჲ (ნ) 

ზარმაცობა  მუნდარსტუნ (ნ) 

ზარნაშო კუი (ვ) 

 წილღ იტ 

ზაფხული ყარიჟ ოღულ (ვ) 

ზაქი  ქ ლჩა 

 ქ ლჩ  

 ქედა ||ქადაგ 

ზე  ალა 

-ზე  ბოშტან 

 ლახო || ლახოლ 

ზედა ბულუნ 

ზედადგარი  დენდაკ || დეჲდან 

ზედამხედველობა ყაჲლუ 

 ყაჲღუ 

ზედაპირზე ჩ ოჲელ 

ზედაპირი ჩ ო 

ზედაპირულად ჩ ოჲეხუნ 

ზედახოცვა  ბასაბას 

ზედიზედ  სუნაჲჴოშტან 

ზედმეტი აბუზ (ვ) ავუზ 

||აღუზ (ნ) 

 აბუზბაქალო (ვ), 

ავუზბაქალო || 

აღუზბაქალო (ნ) 

 აბუზუნ (ვ), ავუზ-

ქამ || აღუზუნ (ნ) 

 აღუზბაქალო 

ზედმეტობა აბუზლუღ (ვ) 

ავუზლუღ || 

აღუზლუღ (ნ) 

ზედმიწევნით ლაფ 

ზევიდან ალახო (ვ) || 

ალახუნ (ნ) 

ზევით  ალა 

 ბულალა 

ზეთი ზეთ 

ზეიმობა  ახწიმაბესუნ (ვ), 

ახსიბაჲბესუნ (ნ) 

ზელვა (ცომის)  შ არფესუნ 

ზემო  ალინ 

ზემო მხარე  ბულა 

ზემო უბანი ბულა 

ზემოთ ალა 

 ალუნ (ვ), ალუნო 

ზემოთ აწევა ალაბესუნ 

ზემოთ აწევა და მიწაზე 

დანარცხება 

фარფესუნ 

ზეპირად ზბარ 

 ზბარჩი 

 ჟ ომოხუნ 

ზვინი  კოტმან 

ზიანის მიყენება ჲამანლუღბესუნ 

ზიარება  მუგინ (ვ) 

ზიგზაგისებურად კორი-მორი 

ზიდვა თაშსუნ 

ზიზილა (ბოტ.) დ მ ციციკ 

ზიზღი ირიტ 

 ირიტფსუნ 

  ყაჲსარბაქსუნ 

  ყაჲსარბესუნ 

  ყასარბესუნ 

ზიზღის გამოწვევა ირისტუნ 

ზმუილი  ბოღ ო 

ზნე  დათ 

ზნეობრივი ჰაბურრუ 

ზნე-ჩვეულება  დათ 

ზოგჯერ ვ დ -ვ დ  

ზოდი ქ ლლჩ  

ზოლებიანი ზოლ-ზოლ 

ზოლი ზოლ 

 ზოლლაღ (ნ) 

ზომა  უსკუნ 

ზომის ერთეული უსკუნ 

ზონარი  ბაღ 

 ჩ ნბ რ  

ზრდა ქალაბაქსუნ 

  ქალაბესუნ 
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ზრდილობა ჰაბურ 

ზრდილობიანი  ჰაბურრუ 

ზრუნვა  ამანათბაქსუნ 

 ქიჲე-

თურებაфტესუნ 

  ყაჲლუ 

  ყაჲღუ 

 ყაჲღუნამანდესუნ 

ზუზუნი გუგუფსუნ 

 კუკუფსუნ 

ზურგზე აკიდება ახაფესუნ 

ზურგი ბაჩან 

 ბაჭან 

 ოზან 

ზურგით ბაჩანინ 

ზურნა ზურნა 

ზუსტად  ლაფ 

ზუსტად ის ჰატე 

ზღაპარი  ნაღ ლ 

ზღაპრების გავრცელება ქ ჲ 

ზღარბი ცაცნაბეღ ალ (ვ), 

ცაცნაღაღ ალ (ნ) 

ზღვა  დ რჲ ნ || დ რქ ნ 

ზღვარი  კოფკარ 

ზღმარტლი  ქენეკ 

 ქენექ 

ზღმარტლის ან შინდის 

წვენი (საწებლად 

მომზდებული) 

მათ || მ თ 

ზღმარტლის ხე ქენეკ 

ზღმურდლი მე მელ 

ზღუდე ნკ ლ 

ზღურბლი ქან 

თაამბაქოს პირველი 

ფოთოლი 

დაბანინხაზალ 

თაგვი მე ლ 

 მჴელ 

თავადი აღა 

 თავად 

თავადურად  აღაჲანა 

თავადური აღაი 

თავაზიანი  ყ ლ ღლა 

თავანზე უღ ულ 

თავანი უღ  

თავბრუ ბულთარაფსუნ|| 

ბულф რ ფსუნ(ნ) 

თავდასხმა ლავა 

 ლავაბაქსუნ 

 ლარაპსუნ 

თავდება  მარრესწა 

თავზე  ბეხ 

თავზე ხელააღებული უმუდნეტ 

თავთავი ს მბ ლ || სიმბილ 

თავთავის ულვაშა ყ ლჩ ღ 

თავი  ბულ 

თავის დახრა ბულკოცბესუნ 

თავის დახრჩობა  ბათქსუნ 

თავის დახსნა 

გადარჩენა 

ზაპესუნ 

თავის თავზე დაბლა ბულოყა 

თავის თავზე მაღლა ბულალა 

თავის მოჩვენება კარგ 

ადამიანად 

ჭუკკულდაიშსუნ 

თავის მოწამვლა აღულამიშბაქსუნ 

თავის მოჭრა ყალაჲდესუნ 

თავის ტკივილი ბინყაჭ 

თავის ქალა  კანტაზ 

თავის შერცხვენა  ბეჲღაბურბაქსუნ 

თავისთავს იჩუხ 

თავისთვის ცხოვრების 

დაწყება 

ღიყაზაჲშსუნ(ნ) 

თავისი  იზ (ნ) 

 იჩაჲ 

 იჩი 

თავის ტკივილი ბულინყაჩ (ვ) 

ბიჲინყაჩ 

თავისუფალი აზად 

  აშნუტ 

  ბენგინა (ვ) 

 ბოლ-სალ 

 ბოხო(ჲ) 

 შად 

თავისუფალი დრო  აშნუტლუღ 

 მაჯალ 

თავისუფალი დროის 

ქონა 

ფულჴაჲფესუნ 

თავისუფლად  ნკ ლნუტ 

თავისუფლად ყოფნა 

(გახდომა)  

აზადბაქსუნ, 

აზადბაქეს 

თავისუფლება  ბენგინალუღ (ვ) 

თავმომწონე  ბუყ 

თავს ზემოთ ბეხ 

თავსაფარი  კოი (ვ) ||კოჲ, კოჲნ, 

ქუიდ 

 კო ინ (ვ) 

 ჲ ჲლუღ 

 ლ ჩ ჲ 

თავსახური ყაფალ 

თავსახურიანი ყაფაღლა 

თავსახურით  ყაფაღლა 

თავქარიანი (ადამიანი)  ტ ტ ზ 

თავშიშველი ბულჴაჲ 



29 
 

თავხედი  ბეჲღაბურ 

თავხედობა ბაზასაქსუნ 

თათი ჩაჩიკ || ჭ ჭიკ 

 ჭ ჭიკ 

თაიგული ყუჯაღ 

თაკილი ყაჲსარბაქსუნ 

 ყაჲსარბესუნ 

 ყასარბესუნ 

თამადა თამადა 

თამაში აშ ღყოზ 

  აჩიფესუნ (ვ) 

აჩიფეს 

 ქარახო 

 ქინათტურმა 

 ყოშა-ათტურმა 

 ყუშუმ-ყუშუმ 

 ჭეზ 

თამაში “გამარჯობა, 

ვირო!”  

ბასკიათტურმა 

თამაში თხილით ქურ-ქურ 

თამაში ქამრებით ტოკყაქოშლახსუნ 

თამაში ჯოხით ჩილინგფსედი 

თამაშის წესების 

დამრღვევი 

პიჟალ 

თამაშში ჩათვლილი 

ქულა 

ქოф 

-თან  ტოღოლ 

თანაბარი  ბასაბას 

  დუზ, დ ზ 

თანაგრძნობა  ბულდირისტუღ 

თანაგრძნობის 

გამოხატვა 

ბულდირისტუღთა

სტუნ 

თანამონაწილე  ორთაღ 

თანამოსახელე ადაშ 

თანატოლი თ გ || თაჲ 

თანაც საჩ ხულ 

თანმიყოლებით  სუნაჲჴოშტან 

თანხმოვანი რაზი 

თაობა  ხო (ნ) 

თარიღი თარ ხ (ნ) 

თარო  დილოვ 

თარო 

აბრეშუმხვევიებისათვ

ის 

ქ მ 

თარჯიმანი დილბანდ 

თასმა  ბაфტა 

  ბაфტალუღ 

თაფლი უჩ || უჭე || უ ჭ 

თაფლიანი  უჩნა(ჲ) 

თაფლის უჩნა(ჲ) 

თაფლის სანთელი მომ 

თაფლის ფაფა უჭ ნახაშილ 

თაღლითი აბაზაკ || ავაზაკ 

 აბაზაკლუღბალო || 

ავაზაკლუღბალო 

თაღლითობა აბაზაკლუღბესუნ 

|| ავაზაკლუღბესუნ 

თბილი  გამ 

თბილისი თიфლიზ 

თბობა  გამდესუნ 

  გამესუნ 

თებერვალი фევრალ 

თევზი ჩ ლი 

თევზის საწებელა ჩ ლინოშ ალა (ვ) 

თევზის სახეობა ნახა, ნახაჩალი 

თევზის სუფი ჩ ლინო ფტაჲ 

თევზის უხა ჩლინბუღლამა 

თევზის წვნიანი ჩ ლინბუღლამა 

თეთრეული გურატ-ჴო ლო ხ 

თეთრი მაწი 

თეთრი მოსასხამი  ჩადირა 

თეთრი სოკო თელეფუნ 

თეთრი ყურძენი ჭემენტულ 

თეთრკანიანი ადამიანი ჩ ომაწი 

თეთრყვავილა  კორწიმორწი 

თელა  სელ, სელლახოდ 

 ყარაღაჯ 

თელვა  ჩაჩახპესუნ 

თემი ჯამათტუღ 

თერთმეტი საწწე 

თესვა ბიტსუნ 

 ცარფსუნ 

თესლი ცილლუღ 

თეფში ტალეკ 

თექვსმეტი უჴ ეწწე 

თეძოს ძვალი ამწიგა 

თვალთვალი მარ ღ 

თვალი ფულ 

თვალიანი ფინ 

თვალის  ფინ 

თვალის ტკივილი ფიჲინყაჩ 

თვალის ჩინი ხაშტალ 

თვალის ხამხამი ლიფლიფდესუნ 

თვე  ხაშნა(ჲ) 

თვე (კალენდარული) ხაშ 

თვითმკვლელის 

საფლავი 

გლეჲდა 

თვითმფრინავი აჲრიპლან 

თვითონ იჩ 

 იჩინ 

თვის ბახტ 

თვიური ხაშნა(ჲ) 
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თვლა ჰესაბბესუნ 

თვლემა კუზ || კუწ 

 კუზფესუნ|| 

კუწფესუნ|| 

კურფესუნ 

თვლის მანა ჭაღ 

თვრამეტი მუღეწწე 

თვრამეტი კგ.  მან 

თვრამეტი-ცხრამეტი 

ლიტრიანი ღვინის 

ტარა 

დირაკ (ვ) 

თიბათვე ეხნახაშ 

თიბვა ეხბესტესუნ 

 ეხბესუნ 

 ოცაფსუნ 

 ცაფ 

 ცაფსუნ 

თიბვის იძულება ცაფესტუნ 

თივა  ალაф 

  ო (ჲ) 

თივის ზვინი თაჲა 

თივის პატარა ზვინი ჩაყალ || ჩაყყალ 

თივის ფუძე თაჲინოყ 

თითი კაშა (ვ) კ შ  (ნ) 

თითისტარი ჟუკ 

 ჟ უკ 

თითო-თითო სოღო-სოღო 

თითქოს თე 

თიკანი ველჩიკ 

თირკმელი  გურდაკ 

 მაჲნფუშფუშ 

თიხის დიდი დოქი (30-

60 ფუთის 

მოცულობის ქვევრი) 

ხაინა (ვ) || ხაჲნა 

თიხის პატარა დოქი ყ ალიკ || ყ ანტიკ 

თიხის ქოთანი ლოდა 

თიხის ჯამი კულეჯამ 

თმები  უშ კუნ || იშ კუნ 

 ფოფ 

თმიანი  ფოფლა, ფოფლაო 

თმის დაწვნა იშ კესუნ (ვ) 

თმის ჩხირი იშპილკა 

თმის ძირი ფოფნათუმ 

თოვლი იჟ  (ვ) იჟ  || ჟ  (ნ) 

თოვლიანი იჟ ენ (ნ) 

თოვლის  იჟ ენ (ნ) 

თოვლის გროვა  მარხალ 

თოვლის გროვის 

გადაადგილება 

მარხალფურრეფი 

თოთხმეტი ბიპეწწე || ბიპეწსე 

თოკები და სხვა ჯეჯიმ 

საჭირო ნივთები 

გლეხური 

მეურნეობისათვის 

თოკი კანდირ 

 ქ ნდ რ 

 ჭა 

თონე თარუნ 

 ქ რ  

თონის კედელს 

მოწყვეტილი 

კოკოლი (ვ) 

თორმეტი პაწწე 

თოშე! (ასე აჩერებენ 

ვირს)  

თოშ (ვ) 

თოხლოდ ხუპეჭ 

თოჯინა ბინიკ 

თრევა ხორკა 

 ხორფესუნ 

თრთვილი ქა  

 ჩანჩარ 

თრთვილიანი ხოჲნა || ხოჲე 

თრითინა ქ რ ტ (ნ) 

თუ აგანა || გ ნ  

 განამ 

 განამთე (ნ), გ ნ მ 

(ვ) 

თუთა თუთ 

თუთა (თეთრი) მაწითუთ 

თუთის ფოთლები ბურუკ (ვ) პურუკ 

(ნ) 

თუთის ჭიის ბოლო 

(მეოთხე) ძილი 

ხირიკ 

თუთის ჭიის კვება 

თუთის ფოთლებით 

ბურუკთადესუნ(ვ) 

პურუკთასტუნ (ნ) 

თუთის ხე თუთმახოდ 

 ჩ ქულ ნხოდ 

 ჭაფალ (ვ) 

თუთის ხე (უნაყოფო) ჭაპალ 

თუთის ხის მოსაჭრელი 

ინსტრუმენტი 

უდინკირო 

თუთის ხის ბაღი ყოჲლუღან 

თუთის ხის გატეხილი 

ტოტები 

არაღაჩ 

თუთის ხის ტოტი არაკაჭ 

თუთის ხის ფოთლები უდა 

თუთიყუში ტულაშ 

თუკი განამთე (ნ), გ ნ მ 

(ვ) 

თუო! (ასე ეძახიან 

კამეჩებს) 

თ ჲო 

თურმე მაუფაპოჲლა 

თუში-თუში! თუში-თუში 



31 
 

თუჯი თუჯ 

თუჯის თუჯნა 

თქვენ ვა ნ (ნ) ეфან (ვ) 

 ან 

თქვენი გულისთვის ვა ჲნაკ (ნ) ვე ნკ (ვ) 

თქმა  ფესუნ, ფეს 

თქმის იძულება  აჲთფესდესუნ || 

აჲითფესტესუნ 

თქმული  ფი 

თხელი ნ ზიკ 

 შილახუპ 

თხელი ქვა  ბაჩ 

თხემზე ბელ 

თხიანი  ველლაჲ 

თხილი ერეყ 

თხილიანი  ერეყლა 

 ერეყნა(ჲ) 

თხილით ერეყლა 

თხილის  ერეყნა(ჲ) 

თხილის ბაღი  ერეყლუღ 

თხილის ხე ერეყნახოდ 

თხილნარი უყ ლუღ 

თხის  ველლაჲ 

თხის მატყლისგან 

დამზდებული თოკი 

სიჯიმ 

თხის ქონი ფი 

თხოვნა რზბესუნ 

  ბესსუნ 

 ბოხოსტესუნ 

  თავაყა 

 თავაყაბესუნ 

 ჩურესუნ(ნ) 

  ხოიშ  

  ხოიშ ბესუნ 

თხოვნით გადაკიდება ჩ ოდუღსუნ 

თხოვნის დაძალება  თავაყაბესტესუნ 

თხრა კატპესუნ 

თხრილი აყ (ვ) || არხ (ნ) 

 აყ  (ვ) 

 ყანდაღ 

 ყანთარღა 

  ჴ ი 

თხრილის კიდე ქაშ კალ 

თხუთმეტი ჴოწწე 

ია (ბოტ.) მამუშ აკ || მუმუშ აკ 

იანვარი ჲანვარ 

იანვრის ყინვა იანვარინმი 

იაპონური ხურმა ხურინკ 

იარაღი ჲარაღ 

იაფი უჯუზ , უჯუზო 

იაფობა უჯუზბაქსუნ 

იდაყვი ბაზუკ (ვ) 

 კნიკ 

 კოქნიქ (ვ) 

 სუნ(ვ) 

 ქოქნიკ, ქო ქნი კ 

 ყაჩ (ნ) 

 ჴ ოხნიკ 

ივნისი  ეხნახაშ 

იკარგება ანეჩესა (ანემჭა) 

იმ დრომდე  ტელწირი 

იმათი შოტაჲნაკ (ნ) 

შეტენკ (ვ) 

იმგვარად შორ || ჰაშორ, ტერ, 

შეთ რ, ტეთ რ 

იმდენი ტემა 

იმედი უმუდ 

იმედის გაცრუება ჭურუმჭურუმესუნ 

იმედის დაკარგვა უმუდაბოსტუნ 

იმედის ქონა უმუდბაქსუნ 

იმისი შეტაჲ || შოტაჲ , 

შეტაჲო, შოტაჲო 

იმნაირად ტეთ რ 

  შორ || ჰაშორ, ტერ, 

შეთ რ, ტეთ რ 

ინგლისელი ინქილის 

ინგლისური ინქილისინ 

ინდაური ხანთა, ხანთაკოკოც 

ინერტული ლ ვაჲ (ნ) 

ინვალიდი მაიф  

ინსტრუმენტი, 

რომლითაც  

აგროვებენ წაბლის 

ეკლიან ქერქს  

ჰა ბიყალ 

ინსტრუმენტი, რომლის 

მეშვეობითაც ლავაშს 

აცილებენ თონის 

კედელს 

ისტამ 

ინტერვალი  არა 

ინტრიგანი შქარქურბალ (ნ) 

ინფორმაცია რზ 

ირგვლივ  ბიპჩო 

 ჰ რრ მ  

ირგვლივ ყურება ვ რ ვ რდ 

 ვ რ ვ რდბესუნ 

ირემი მარალ 

ირიბად  კორი-მორი 

ირონია მასყარა 

ის  ბაბა-ნანალა 

 ტე 

  ტესოღო 

 ქონო (ნ) ქანო (ვ) 

 შონო (ნ) შენო (ვ) 
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 ჰაკე 

ის მხარე ტეჭ ო 

ის, რაც  კი ალ 

ის, ვინც ცვეთს 

ტანსაცმელს 

ცარკალ 

ის, ვინც ჭამს  უქალ 

ისარი ოხ 

ისე  ტეთ რ 

ისე რა  შორ || ჰაშორ, ტერ, 

შეთ რ, ტეთ რ 

ისტერიული ქალი ჩ ნქი 

ისტორია  თარ ხ (ნ) 

იფანი ზიდ 

იქ  ტაღა(ჲ), ტაღაჲ (ნ) 

 ტია 

იქით ბოშტან 

იქითა მხარეს ტაღა(ჲ), ტაღაჲ (ნ) 

  ტეჭ ო 

იქითა მხრიდან ტელან || ტელინ || 

ტეჲინ 

 ქელინ (ნ) ქალინ 

(ვ) 

იღბალი ნახ შ 

 ოღურ || უღურ 

იღბლიანად  ოღანდდუ || 

ოჰანდლუ 

იღბლიანი ბახტავარრუ 

 ოღანდ || ოჰანდ 

  ოღანდდუ || 

ოჰანდლუ 

იღებს ანეკსა 

  ანეყსა 

იყვანს ანეყსა 

იშვიათად შიტ 

იშვიათი ბაჴი 

 თ ქ-თ ქ 

  ყ ტ 

იშვიათობა ბაჴილუღ 

იძულება ითამაშოს  აჩიდესუნ (ვ) || 

აჩეს, აჩესუნ || 

ასჩუნ 

იწურება მარრესწა 

იხვი რდ ჲ (ნ) || რდ კ 

(ვ) 

იჯარა ფოდრათ 

იჯარა ქირა 

იჯარით აღება ქირაბესუნ 

კადნიერი ბეჲღაბურ 

კავი ჭუჭუპ 

  ტოყანაყ 

 ფენეწ 

 ყარმაღ 

კავკასიური კოლიბრი ტინქ 

კაკაბი  ა ლ 

 უღუზ 

კაკალი უყ  

 ჩათანა 

კაკანი კრაქენფესუნ 

  ყაყულდაჲშსუნ 

 ყაყულთი 

კაკლის ნაჭუჭი ქო ლ 

კაკლის ხე უყ ნახოდ 

კაკლის ხის დაფა უყ ნადახტაკ 

კაკლის ხის მჭრელი უჴნახოდბიყალო 

კაკლისა და თხილის 

საბერტყი გრძელი 

ჯოხი 

დ შ მ  (ვ) 

კაკუნი ტაპსუნ 

კალა ყალაჲ 

კალათა ქოტაჲ (ნ) ქატა (ვ) 

კალამი გრჩაკოტ (ნ) 

 ცაილ (ნ) 

კალაპოტი ყ ლიბ 

კალთა დ მ ნ 

  ჭ ჲ 

კალია ტეკალ 

კალო ეჭ 

კალოში კალუშ 

კამა სამით (ნ) 

 შუვეტ, შუეტ 

კამათი აჲთალესუნ || 

აჲითალეჲსუნ 

კამეჩი გ მ შფურ 

  უს 

 ქ ლ 

 ქ ლჩა 

კამეჩის წველა  გ მ შჩაფხესუნფუ

რ 

კანაფი ვიშ (ვ), ვიჟ (ნ) 

კანი ტოლ 

კანკალი ტუტუ 

 ტუტუფესუნ 

კანონი  დათ 

კანონიერი ყაჲდალუ 

კაპიკებით ქ ფი-ქ ფი 

კაპიკი გილინ 

 ქ ფი 

 ყ აყანიკ (ვ) 

კაპიკიანი,კაპიკი ქ ფ ლუღ 

კაპრიზობა ნაზბესუნ 

კაჟიანი თოფი ტაიანტოლდურუმ 

კარადა (კედელში)  დილოვ 

კარავი  ალაჩუღ 
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კარაკულისაგან 

შეკერილი ქუდი 

დახყაკო ჲნ 

კარაქი  ჭ ჲნ 

კარგად  შავატ || შაჰატ || 

შაღატ (ნ) 

 შელღარ 

კარგად გახდომა 

(ვინმესი, რამესი) 

შავატბესუნ|| 

შაჰატბესუნ|| 

შაღატბესუნ 

კარგად მოქცევა შელბაქსუნ 

  შელბესუნ(ვ) 

შაჰატბესუნ(ნ) 

კარგი  შავატ || შაჰატ || 

შაღატ (ნ) 

 შელ (ვ) შაჰატ (ნ) , 

შელო 

  შელ (ვ) შაჰატ (ნ) 

 შელუკლა 

კარგია, რომ.. მაღულ 

კარგის კეთება შელბესუნ(ვ) 

შაჰატბესუნ(ნ) 

კარდაკარ კოჯ-კოჯ || კოჟ-კოჟ 

კარეტა фაიტონ 

კარი  ჩომოხ 

 ჩ ომოხ || ჩომოხ 

 ჭომოხ 

კარის ჩ ომოჲ 

კარ-მიდამო ჩ ომოხ || ჩომოხ 

კარ-მიდამოსი ჩ ომოჲ 

კარტოფილი კარტოპი 

კარტოფილის პიურე კარტოპინი ჲაჰ 

კასრი ბოჟკა (ვ) პოჟკა (ნ) 

 დაყყა 

 კუდ (ვ) 

კასტრატი  ახტა 

კატა ფიშიკ 

კაუჭი ტოყანაყ 

კაშკაშა აცარ 

კაშკაში  ცალდესუნ 

 ცალესუნ 

  წილდესუნ 

კაშხალი ბანდ 

კაცთმოყვარე  ადამარბუყალ (ვ) 

კაციჭამია  ადამარუქალ (ვ) || 

ამდარუქალ (ნ) 

კაწვრა ხარფესუნ 

კაჭკაჭი ზ ღზ ღ 

 კერწალ 

კახპა თურთოშ (ვ) 

კაჯი ჩახმახუნჟე 

კბენა  ქაშ ფსუნ 

კბენის დაძალება ქაშ ფესთესუნ 

კბილი ულუხ 

კბილიანი ულუხლა 

კბილის ტკივილი ულუღოყაჩ 

კედელი ბარუ 

კედლის აწევა  ბარუალაბსუნ 

კედლის ზემო ნაწილი ბარუნბულ 

კედლის ზემოთ ბარუნლახოლ (ვ) 

კედლის ტილი  დივრუნ-ნეწ,  

ბარუნნეც (ვ) 

ბასუნ-ნეწ 

კედლის შემოვლება  ბარუთარასტუნ 

კევრი მუჴ ალ 

კევრიანი მუჴ ალუნ 

კეთება  ბეს 

 ბესუნ 

  სერბესუნ, სერბეს 

კეთილად მოწყობა ავადაბაქსუნ 

 ავადანბესუნ 

კეთილზნიანი ყ ლ ღლა 

კეთილი ქულჴაჲ 

 შელ (ვ) შაჰატ (ნ) , 

შელო 

 ჰ ზ (ნ) 

კეთილი საქმე ჲახშულუღ 

კეთილი საქმის 

გაკეთება 

ჲახშულუღბესუნ 

კეთილმოსურნე თურსუბუქ || 

თურსუჰუკ 

კეთილმოწყობილი ავადან 

კეთილსინდისიერი  ნამუსლუ 

კელი  ფეფ 

კენკვა  ტუკტესუნ 

კენკრა ქილა 

კენწერო  კატაჟ (ვ) კარაკაჯ 

(ნ) 

კენწეროზე  ბელ 

კერა  გა 

კერავს ე ნებესა, ე ნებსა 

კერვა ე ბსუნ 

კეტი კოვა 

კეფა კანტაზ 

 ლიპლიკალ 

 ოზანინთოფ 

კვალდაკვალ  დაბანბასმა 

კვალი  ირიზ (ნ) 

 ყაჯილ (ნ) 

 ჩალა 

 ხოჟ ილ (ვ) 

 ჯერგ  (ვ) 

კვალი ბოსტანში  გეზ (ვ) 

კვამლი კუინ || კუჲინ 

კვამლიანი კუინლა 
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კვანძი  დ ქ ნ , დ გ ნ 

კვანძის შეკვრა დ ქ ნბესუნ 

კვარტალი შაყყა 

კვება უქესტუნ 

კვერი ქ ლლჩ  

კვერნა დ ლ  

კვერცხი ჴოხლა 

 фალ 

კვესი ჩახმაღ 

კვირა ბეინღ  

 შამატ 

კვირადღე  ბაზარუნღი 

  ბეინღ  

კვირტი ბოყ (ვ) 

 თარფა (ვ) 

  ტუპულ 

კვიცი კოპი 

კვლავ  გენა (ვ) 

 პურან || პურუნ 

კვნესა ლეთ 

  ლეთფესუნ 

კვრინჩხი გოგამ 

 გუგამ 

კი  ყა 

  ჰო 

კიბე  კაცკალ 

 კაწკალ 

კიბე, რომელზეც 

ასვენებენ 

მიცვალებულს 

სალაჯა 

კიდება(დაკიდება,ჩამო

კიდება) 

სურუკესუნ 

კიდევ ერთხელ გენა (ვ) 

  საალ 

კიდევ უფრო  ენე(ხ) 

კიდევ უფრო მეტი ენე(ხ) 

კიდური ქულ-თურ 

კითხვა კალესუნ 

 კალფესუ 

 ქალფესუნ 

კითხვითი ნაწილაკი -ა 

კიკინი მა  

 მა ფსუნ 

კილომეტრი ვერსთ 

კირი ქირაჯ 

კირით მდიდარი 

ადგილი დაბლობზე 

ქირაჯუნკულ 

კისერი  მინდოვ 

  ოზან 

 ჴოკ 

კისერმოგრეხილი კორიოზან 

კისკისა  ახშუმკალ 

კისრის (კისრიანი) ოზანუნ 

კიტრი გორნაკაჩული (ნ) 

გორრაკაჩოლი (ვ) 

 კაჩოლი (ვ) 

 კაჭოლი 

კიტრის  ჭოროვ 

კლასი დ ს რ ნ (ნ)  

კლდე კურ 

კლდიანი ადგილი კაჭლუღ 

კვლიავი ზირა 

კლიტე აჩარ 

 ყუфულ 

კლიტით ჩაკეტვა ქირითბესუნ 

კლიტის დადება აჩარრაშსუნ || 

აჩარრამიშბესუნ 

კმარება პოჲესუნ 

კმასაყოფელი  ბაბათ 

კოდალა ტუკტალ (ვ) 

 ხოდტაპკალ (ნ) || 

ხოდ-ტუკტუკდა 

კოკისპირული წვიმა  ახ რზამან 

 წოღ , წოღ აღალა 

 წოღ ოფესუნ 

კოკორი ბოჴ 

 ტუპულ 

კოკოშნიკი  კატარ (ვ) 

კოკურა ჯ რდ კ 

კოლექტიურად  ლოხპურნი (ნ) 

კოლექტიური მუშაობა 

(ქვრივების 

დასახმარებლად) 

იმაჯი 

კომბოსტო ქ ლ მ 

კომედია  მ ზ  

კომერსანტი ალვერჩი 

კომერცია  ალვერ 

კომპანია  მ რ ქ ჲ 

კომპანიაში ლოხპურნი (ნ) 

კომპანიონი  ორთაღ 

კომში ფუშ ა 

კომშიანი ფუშ ინ 

კომშის  ფუშ ინ 

კომშის ბაღი ფუშ ლუღ 

კომშის მურაბა ფუინამირ ბბ  

კომშის ხე ფუშინხოდ 

 ფუშ ნახოდ 

კონდახი (თოფის) ყონდაღ 

კოპი фურ 

კოპიტი ლაფალ, ლაფან 

კოპიტულა  ბრაშ (ვ) 

კოპტონი ჭეჭა 
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კოჟრებით დაფარვა ყავარბაქსუნ 

კოჟრი  დ გ ნ გ (ნ. 

დ გ ნ ჲ) 

 დ გუნ 

კოჟრიანი დ გუნლა 

კორომი  ფ ჰრ ნლუღ (ნ) 

 ხოდლუღ || 

ხოდდუღ 

კორპი ჟ ოლ 

კორტნა ტუკტესუნ 

კორძებით დაფარვა ყავარ-ყავარბესუნ 

კორძი  დ გ ნ გ (ნ. 

დ გ ნ ჲ) 

კოშტი კა ნკალ 

კოცნა მუჩ 

  მუჩ-მუჩფსუნ 

 მუჩფსუნ 

კოცნის დაძალება მუჩბესტესუნ 

კოწახური ზირინზ 

კოჭი მაღარა 

კოჭლი  ახსაღ (ნ) 

 თაჲთაყ 

  კალა (ვ) 

კოჭლი ეშმაკი, 

რომელიც იტაცებს 

ადამიანებს და კლავს 

(მითოლ.) 

კალაშეჲთან 

კოჭლობა ახსაინშსუნ (ნ) 

 კალაფსუნ(ვ) 

კოხტა ჲარაშუღლუ (ნ) 

კრაზანა ჯირტატ 

კრამიტი კირამუტ || 

კირამიტ 

კრედიტი  ფოდრათ 

კრთომა წილდესუნ 

 ჯაღ 

კრუნჩხვა  ზამარუ || ზამაროჲ 

კრუხი ყურთ 

კრუხის დასაჯენი 

დიდი წნული 

ქოსუნ 

კუ ყ ოდა 

კუბო  ქარამზა 

კუდი ოჟ ილ (ვ) || ოჟ ულ 

(ნ) 

 ოჯილ || ოჯ ლ 

კუდიანი ტატმერ (ვ) 

 ქუსი 

კუდით ოჟ ილლა (ვ) || 

ოჟ ულლა (ნ) 

კუზიანი ბაჩანკოწ 

 კაცბაჩან 

კუთხე ქ ნჯ 

კულინარი აშპაზ || აშფაზ 

კუმშვა ყატტაჲშსუნ 

კუნელი ბჲაბჲა 

კუნძი  ბრაშ (ვ) 

კუნწულა ღუმა 

კუპრი კ რ 

კურდღელი ტოჲშან (ნ) 

 ღუ (ვ) 

 ღ ოღ 

კურდღლის ბალახი კ ჭკ ნ ნ ნხაზალ 

კურთხევა აфურე 

 აфურეფსუნ 

კურკა წან 

კურკის ამოღება 

ნაყოფიდან 

ახტაბესუნ 

კურკლი კაკალა 

კურტანი ფალან 

კუჭი დურუტ 

 თაფან (ნ) 

 ყურსაღ 

კუჭი (ცხოველის)  გურდაკ || 

ხორაგუნ-ოკერ 

კუჭის აშლა თ რ ღბაфტესუნ 

კუჭის აშლილობა თ რ ღ 

კუჭმაჭი ფუ შფუ შ (ვ) 

კუჭში გასვლა ბავსუნ 

 ქა მ 

კუჭში გასვლის 

იძულება 

ბავესტუნ 

კუჭში შეკრულობა ყ ბიზ 

ლაბა მიჟმიჟ 

ლაგამი ყანღალ (ნ) 

ლავაში ლავაშ 

ლაზღანდარა  ზარaфატ 

 ზარაфათჩი (ნ) 

ლაზღანდარობა  ზარაфატბესუნ 

ლამაზად შავატ || შაჰატ || 

შაღატ (ნ) 

ლამაზად გახდომა 

(ვინმესი, რამესი) 

შავატბესუნ|| 

შაჰატბესუნ|| 

შაღატბესუნ 

ლამაზი  ჲარაშუღლუ (ნ) 

 შავატ || შაჰატ || 

შაღატ (ნ) 

 შელ (ვ) შაჰატ (ნ) 

ლამპა ლ მფ  

ლანგარი მა ჟმეინ 

ლანძღვა ბუღანაღ 

 ბუღანღბესუნ 

  ჟ ამ (ნ), ჯიამ (ვ) 

ლანძღვა ჟ ამდესუნ(ნ), 

ჯიამდესუნ(ვ) 
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 ყალაჲდესუნ 

ლაპარაკი აითფესუნ 

 აჲთფესდესუნ || 

აჲითფესუნ, 

აჲითფეს 

აჲითფესტესუნ 

 ჲთფესუნ ||  

იხტილ თბესუნ(ვ) 

 მასლაჰათბესუნ 

  ფესუნ, ფეს 

 ჴაითფესუნ 

ლაპარაკის დაწყება ჲთსაქსუნ || 

აჲითსაქსუნ 

ლარტყა მუჭ ულ (ვ) მუჩულ 

ლატანი გორგორ 

ლაფანის სახესხვაობა აღაჯაყაჲნ 

ლაფი ჲალ 

ლაქლაქი  ლაღლაღილუღ 

ლაყბობა ტ რ ფესუნ 

ლაყე  ლაყ  

ლაყე კვერცხი მესნუყალ 

ლაშქარი ყოშინ || ყოშუნ 

ლახვარი ჯიდა 

ლეიბი დ შ კ 

ლეკვი კუწტალ (ვ) 

 ტ ტ ლ 

ლელქაში მურ (ვ) 

 ყურღუნ 

ლენტი  ბაфტალუღ 

ლეოპარდი ბაბირ 

ლერწამი მურჩ (ვ) 

 საზურ (საზ), 

გ მიშ 

ლერწამისებური 

მცენარე 

თ რ ჯ  

ლერწმის თავებიდან 

გაკეთებული ცოცხი 

სოლლამუ ულ 

ლესვა  ღაინბესუნ 

ლექი  დ რდი 

ლექსიკონი ჲთგირბალ 

ლეღვი თოჴ ან (ვ) 

ლეღვის ხე თოჴ ანუნხოდ 

ლეჩაქი ჯირჯირკალ 

ლია ლილ 

ლიბრი კონაქ (ვ) 

ლიპყინული ჭ ნჭ რ (ვ) 

ლიტურღია პატარაკ 

ლობიო კაჭუპუნფაყნა 

 ფაყლა 

 ფახლა 

ლობიო ნიგვზით  ბუღლამა 

ლობიოს ფაყლალა 

 ფაყულინ 

ლობიოს ფაფა ფახლინხუფ 

ლობიოს წვნიანი ფაყულინხაშ ოჲ 

ლობიოს ჭია ტე 

ლოგინის ალაგება გაქირბსუნ 

ლოგინის დაგება გასაქსუნ 

ლოდი ჴურ 

ლოდინი ჩურფესუნ 

ლოკოკინა ლბიზ 

ლოლო ზინზილიკ 

ლომი ასლან 

ლოყა თუშ (ნ) 

 მა ინგო 

 შეთ 

ლოყებგამობერილი ფუфთლიკა || 

ფუфთლიკო 

ლოცვა  აфურე 

ლოცვა-კურთხევა  აфურე 

ლპობა  ბაბლიბაქსუნ (ვ) 

  ბაშ აბაქსუნ 

ლურსმანი მისკარ 

 მიხ 

ლურჯი ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) 

ლურჯი (ფერი) ქოჲინ (ნ) გოგინ (ვ) 

ლუწი ყოშა 

მაბეზრობა ჰაკარაკ 

მაგარი  ზორლუ 

 თ ნდ 

 ოსტავარ 

 ტარამ 

მაგივრად გალა 

 განუ 

მაგნაირად ქათ რ 

მაგრად მოჭერა ტარამბესუნ 

მაგრად მოჭერილი  ტარამ 

 ტარამლუღ 

მაგრამ ამ(მა) 

 ამა 

მადა იშტალ (იშტახ) 

მადიანი იშტაღენ 

  იშტაღლუ 

მავნე ხათაქარ 

მავნებელები ზარალთადალ 

მავნეობა ხათაქარრუღ 

მაზიდა ტაჟკა 

მაზლი სევიჩი 

მაზლის ცოლი სევიჩეჲჩუჰუხ 

მათთვის შოტოღოჲ (ნ) 

შეტუღოჲ (ვ) 

მათი  შოტაჲნაკ (ნ) 

შეტენკ (ვ) 
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მათხოვარი  ბესალო 

მათხოვრობა  ბესალლუღ 

  ბესალლუღბესუნ 

მაიმუნი მეჲმუნ || მ ჲმუნ 

მაინც ჰ რჰ ნჯ რი 

მაისი (თვე) მაჲის 

მაისის ყვავილი კ ზტალ (ნ) 

მაისობა მაჲიфკა 

მაკე (ძროხა) ხელა 

მაკე ცხოველი ჴელა || ხელა 

მაკედ გახდომა (ყოფნა) ელაბაქსუნ|| 

ხელაბაქსუნ 

მაკრატელი ყაჩი 

მალარია  ეღარიბესუნ(ნ) 

იღარიბესუნ(ვ) 

 ყ ზდ რმა 

მალარიით ავად ყოფნა ეღარიბესუნ(ნ) 

იღარიბესუნ(ვ) 

მალარიით 

დაავადებული 

ეღარიბი (ნ) 

იღარიბი (ვ) 

მალარიით 

დაავადებული 

ადამიანი 

ეღარიბალო (ნ) 

იჭარიბელო 

მალარიული  ეღარიბალო (ნ) 

იჭარიბელო 

მალაყი დამბალაკ || 

ტუმპალაკ (ვ) 

მალე  უსუმ || უსუნ|| 

უსინ 

მამა  ბაბა || ბავა 

მამაკაცი იშუ (ვ), იშყარ (ნ) 

მამალი დადალ 

 ჩოლფა 

მამალი (ცხოველი)  რქაგ || რქაჲ 

მამალი თხა ველ, ქუჩი 

მამამთავარი  კოჟინეოტუ 

მამამთილი სეჲდე (ვ) 

მამასავით ბაბაკენა 

მამაცი  მ რდ 

 უკლა || კლა , 

უკლაო 

  ღარკენა 

 ჯიჲ რლუ (ნ) 

ჯიგ რრუ (ვ) 

 ჰ ნ რლუ 

მამეული  ბაბაჲ || ბავაჲ 

მამიდა ამა (ვ) 

 დ დ  

მამიდაშვილი ამაღარ (ვ) ამინღარ 

(ნ) 

მამიდაშვილი (ვაჟი) დ დ ღარ (ვ) 

მამიდაშვილი (ქალი) დ დ ხინარ (ვ) 

მამიდაშვილის გოგო ამახინარ (ვ) 

მამინაცვალი ოგაჲ ბაბა 

მამის (ნივთები) ბაბალუღ || 

ბავალუღ 

მამის წილი  ბაბალუღ || 

ბავალუღ 

მამისა  ბაბაჲ || ბავაჲ 

მამისეული ბაბაჲ || ბავაჲ 

მამლის ყივილი ელ 

მამობის გაწევა ბაბალუღბესუნ 

მამული ბაჲლუღ (ნ) 

მანდედან ქალან 

მანეთი მან თ 

მანკი  იბ || ჲბ 

მანჟეტი (ბოტ.) ყ ონტიკ 

მანქანა (ნებისმიერი) ავთამაბილ || 

აфტამაბილ 

მანქანით წასვლა თაჲსუნ 

მანძილი არა 

მაჟაურა ტყნაბედდალა(ყ) 

მარანი მარან 

მარგვლა ილბესუნ 

მარეკი (საქონლისა) ბადალო 

მარვლეულის 

დასათესად ტყეში 

მომზადებული 

გაჩეხილი ადგილი 

ა ჭუ 

მართალი ხორბალი! 

(შეძახილი თამაშის 

დროს) 

ჰალალცორენ 

მარიამობა ვართივ რ 

მარილი ელ 

მარილი დნება 

(ზედმიწ. ტირის) 

ელენო ნენეფი 

მარილიანი აღუ 

 ელახოჲ 

 ელახპი 

მარილიანი ხაჭო  შორ || შიორ 

მარილითა და ხახვით ბუღლამა 

მარილის დაყრა ელდუხსუნ 

მარილნაკლებობა  აჲახლუღ || 

აჲეხლუღ 

მარინადში ჩადებული ოყოჲახ 

 ოყონაბიყეცი (ვ), 

ოყოჲახბიყეცი (ნ) 

მარინადში ჩადებული 

კიტრი 

ოყოჲახკაჩული 

მარტი მ რდ 

მარტო სოღო 

მარტოობა საფსალუღ 

  ყ რიბლუღ 

მარტოხელა  რქან (ნ) 
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 საბულ 

 საფსა 

მარულა ა კესუნ 

მარჩბივი ქიზ (ნ) კუზ (ვ)|| 

ქიზ, ქ ზ 

მარჩიელობა фალჩილუღ 

მარცვალი დ ნ 

 კაჭ, კაჩ (ვ) || კ ჭ 

 ცილ 

მარცვლეული  ცილლუღ 

მარცვლეულის საზომი, 

რომელიც 

კეთდებოდა ცაცხვის 

ხისაგან და ერთი 

მხრიდან ხურავდნენ 

თუთის მერქნით 

დახყა 

მარწყვი ო მა (ვ) 

მარხვა ღირუხ (ვ) ღურუხ 

|| ჰურუხ (ნ) 

 წუმ 

მარხვის შენახვა ღირუხეфსუნ (ვ) 

ღურუხეфსუნ || 

ჰურუხეфსუნ (ნ) 

 წუმეфსუნ 

მარჯანი მ რჯ ნ 

მარჯვენა მხარე აჩა (ვ) 

 აჩაჭო (ვ) 

მას შეტუ (ვ) შოტო (ნ) 

მასალა კონდახისთვის ყონდაღლუღ 

მასაჟის გაკეთება შ ამფესუნ 

მასრა  მაღარა 

მასხარა  ახშუმდალ 

მასხარაობა ახმაღლუღბესუნ 

მასხრად აგდება ახშ უმ 

მატერიალური 

დახმარება 

ქარხესტუნ 

მატყლი ხა 

მატყლის ხაჲე 

მატყლის დიდი 

ტომარა (ხურჯინი) 

გავალ 

მატყლის თოკი ჩა 

მატყლის საჩეჩი ხალადალ, 

ხალადუღალ 

მატყლის შალი ხაიეშ ალ 

მატყლის ძაფი ხაჲეტური 

მატყლის წინდები ხაჲეწინდაკ 

მატყუარა  აფჩიდუღარო (ვ) 

 ჴალამ-ყალლამ 

მაუდი ხაიეყ წ 

მაქინაცია  ქალა 

მაღაზია დ ქ ნ 

 ეჩიუყ (ვ) 

მაღალი ალალუ (ვ) ალლოჲ 

(ნ) 

მაღლა  ალა 

  ალაბესუნ 

  ალუნ (ვ), ალუნო 

  ბულალა 

მაღლა მჯდომი (გადატ. 

ღმერთი) 

ალაარციო 

მაყვალი  ბალანყო(ჲ) 

მაყვალიანი  ბალანყო(ჲ)ლუღ 

მაყვალის  ბალანყო(ჲ)ინ 

მაყვლიანი ბალანყო(ჲ)ინ 

მაყვლოვანი (ადგილი) ბალანყო(ჲ)ლუღ 

მაყრების 

ხელმძყვანელი 

მაყარბაში 

მაყურებელი  ჯამაჰათ 

მაშა მაშა 

მაშასადამე თარ 

 მეთარლუღ 

 მეტარრუღენ 

მაშინ ტევახტ 

მაშინვე ტესაჰატ 

მაჩვი ფორსუყ (ნ) 

ფორწუკ (ვ) 

მაჩიტა ყ ავი (ვ) 

მაჩხუბარა  ჯინჯიკ (ნ) 

მაცდუნებელი მოღორბალო (ვ) 

მაძღარი ბოში 

მაწონი ნაყელ 

 ოხ ეილ 

მაჭანკალი ყუდა 

  ხოზამანდ 

მაჭანკლობა  ყუდალუღ 

 ხოზამანდესუნ 

მაჭარი მაჭარ (ვ) 

 მ ჭ რი 

 მჭრინენჟალ 

მაჭიკის შეკვრა ყურსაღყაჭესუნ 

მახათი მახატბე ქ 

მახვილი ღაინბი 

  ღაჲნ, ღაჲნო 

მახინჯი  ჲბეჯ რ, ჲბეჯ რო 

(ვ), ჲბიჟ რ 

მახრა  წიწიკწუმკალ 

მგელი ულ 

 ჯანავარ 

მგრძნობიარე  ანდახბალო (ვ) 

მდგომარე აჲზერი 

მდგომარეობა ჰალ 

-მდე -ამა 

 თა 
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 ტოკმაშინა 

 ცირიკ 

 წირი 

მდელო ქა ვან (ვ) ჴავუნ (ნ) 

 ყ ავან (ვ) ჴავუნ (ნ) 

ო ჰანდ (ნ) 

მდელო მკის შემდეგ ქურდაკ 

მდელო, სადაც 

იზრდება სარეველა 

ქოლქოც (ვ) 

მდიდარი მინდოვ 

მდინარე ოჴ (ნ) 

მდინარის გამშრალი 

კალაპოტი  

ჩ ჲლაღ 

მდინარის ნაპირი ოჴეჭოტ 

მდინარის შესართავი ოჴეოშ  

-მდის ცირიკ 

მდუღარე წყალი  ჟ ალკა 

მე ზუ 

მე (მიც.) ზა 

მეაბრეშუმე ქ მბეღალო 

მეაბრეშუმეობით 

დაკავება 

ქ მბეღსუნ 

მეანი ქალი აქუშერქა 

მეასე ბაჩლუღ 

 საბაჩუნჯი || 

საბაჩიმჯი 

მებრძოლი  ფეჲლუვან 

მეგობარი  დოსტ 

 იშ აო (ვ) იშ აო || 

შ აო (ნ) 

მეგობრობა სერ 

 სერრუღ 

მედოლე ნაღარაჩი 

მეექვსე უჴ ინჯი 

მევალე ბორჯლუ (ნ) 

მეზობლები მირასხო 

მეთაური ყოჩი 

მეთერთმეტე საწწეუნჯი 

მეთორმეტე პაწწეუნჯი 

მეთუნუქე დ ვლ თლუ, 

დ ლ ზ 

მეკერმე ბადალბალო 

მელა შულ (ვ) (ნ. 

თ ლქი) 

მელანი თანაკ (ნ) 

მელია თ ლქი 

მელოდია фარ 

მელოტი ტუპაყ  

 ფოფნუტ 

მემკვიდრე ჲელ 

მემკვიდრეობა , 

რომელიც იყოფა 

სუბაჲლუღ 

ვაჟიშვილებზე, ვისაც 

ცოლი არ ჰყავს  

მეორასე პაბაჩ უნჯი 

მეორე პაუნჯ ი 

მეოცე ყაუმჯი 

მეოჯახეობა კოჯმესლუღ 

მერე  ოყოშა 

მერვე მუღუმჯი 

მერყეობა  ლაყ ლუღ 

მერცხალი ბაჩანა (ვ), ბაჩაჲნა 

(ნ) 

 ბაჭანა 

მერხი ს ღან (ნ) 

მესამე ხიბუნჯი 

მეტ-ნაკლებად მალ-ქელე 

მეტრის მეოთხედი ჩ რარყ || ჩ რ ჲ 

მეტრო-ნახევარი ჴ იადუღ 

მეტყავე  აშ კალ 

მეტყველება აჲთ || აჲით 

მეურვე აპიკონ 

 ვ ქილ 

მეურვეობა  აპიკონლუღ 

  აპილონლუღბესუნ 

 ვ ქილლუღ 

 ვ ქილლუღბესუნ 

მეურმე არაბაჩი 

მეუღლე  იშუ (ვ), იშყარ (ნ) 

მეუღლეები იშუ-ჩუბუხ 

მეფე  ფაჭ აღ 

მეფობა ფაჭ აღლუღბესუნ 

მექორწინეთათვის 

დასახმარებლად 

მოტანილი ფული 

დ ვრ ნ (ნ) 

მეღორე ბოყ ბეღალ 

მეშვიდე ვუღ უნჯი 

მეცადინეობა დ ს (ნ) 

მეცნიერი ალიმ (ნ) 

მეცხრე ვუჲუნჯი 

მეწამული  ჭაპჭოჭა 

მეწილე ორთაღ 

მეჭეჭი ზიქილ 

მეხსიერება ეხ (ვ) ეჲეხ (ნ) 

მეხუთე ჴოუმჯი 

მზა ჰ ზ რ 

მზად ყოფნა ჰ ზ რბაქსუნ 

 ჰ ზ რრუღ 

მზარეული  აშპაზ || აშფაზ 

მზარეულის პროფესია აშპაზბაქსუნ 

მზარეულობა  აშპაზბაქსუნ 

მზე ბეღ  

მზიანი ბეღ ლა (ნ) 
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მზიანი ადგილი ბეღ აჭო 

 გ ნეჲვანე 

მზითვი ხილა (ნ) 

 ჯეიზ (ვ) 

მზის, მთვარის ჩასვლა ბუჲბაქსუნ (ვ) 

მზის მხარე გ ნეჲ 

მზის შუქზე ღენახაშენ 

მზის ჩაბნელება ბეღ ბიყესუნ 

მზის ჩასვლა  ბეღ ბათკალ 

 ბეღ ბათკსუნ 

 ვახს ზ (ნ) 

მზიურა ანდუზ 

მზრუნავი ყაჲღულუ 

მზრუნველობა  აპილონლუღბესუნ 

მთა ბურუხ 

 დარ, დარდარ (ვ) 

მთავრობა  ჰ ქ მ თ 

მთელი დირისთ || დ რ ს 

მთელი დღის გატარება  ბეგაბესუნ (ბ), 

ბიჲაბესუნ (ნ) 

მთელი ქვეყანა  ლ მ 

მთვარე  ხაშ 

მთვარიანი ხაშნა(ჲ) 

მთვარის ჩაბნელება ხაშბიყესუნ 

მთვარის ჩასვლა ბუჲბაქსუნ(ვ) 

მთვარისეული ხაშკენა 

მთვრალი фინოღოჲ 

მთიბავი  ეხბალ 

 ოცაფკალ 

მთის მწვერვალი ბურუღოჲბულ 

მთის ნეკერჩხალი 

პატარა ფოთლებით  

აღჯაყაჲინ 

მთის სახელწოდება 

ვართაშანში 

ალალაჲღალ (ვ) 

მთის უბე ჲამაჯლუღ 

მთის ხახვი ბურროშიკლამ  

მთიური ბურუღოჲ 

მთლიანად ილიმ-ილიმ 

მთლიანად 

დასივებული  

ბეხ-ბეხ ეცი 

მთქნარება ამკური-დუოსუნ 

 ა მკულენდესუნ 

 ა მკურიდუღსუნ 

 ა მკურიდუხსუნ 

მთხრობელი ნაღ ლჩი  

მიახლოება  იშ აბაქსუნ (ვ) 

იშ აბაქსუნ || 

ჷშ აბაქსუნ 

 იშ აბესუნ (ვ) 

იშ აბესუნ || 

შ აბესუნ(ნ) 

მიბმა  ბანდბაქსუნ 

 ჯალაღბესუნ 

მიბმული  ღაჩეცი 

მივარდნა  ახაჲესუნ 

  ბოსესუნ 

  ლაპესუნ 

მიზანი  ნიჲ თ 

მიზეზი ბაჲის || ვაჲის (ნ) 

  მ ჰნ  

მიზეზის მოძებნა  მ ჰ ნ ბესუნ 

მითვისება ჴაჲჴაჲესუნ 

მიკერება  ჯალაღბესუნ 

მიკვრა  ჯალალ 

  ჯალაღბესუნ 

მილიარდი მილიარდ 

მილიონი მილიონ 

მილოცვა  ფულხაშლუღ 

 ფულხაშლუღთასტ

უნ 

 ხუჯუსტან 

 ხუჯუსტანბესუნ 

მიმართ ტოკმაშინა 

მიმართვა უ 

მიმატება  აბუზბაქესუნ (ვ) 

ავუზბაქესუნ || 

აღუზბაქესუნ (ნ) 

 აბუზბესუნ (ვ) 

ავუზბესუნ || 

აღუზბესუნ (ნ) 

მიმატებული  აბუზბაქალო (ვ), 

ავუზბაქალო || 

აღუზბაქალო (ნ) 

 აბუზბაქიო (ვ) 

აბუზბაქიჲო || 

აღუზბაქი ო (ნ) 

მიმდინარე წელი ეფსენინ 

მიმდინარე წლის  ეფსენლუღ 

მიმინო ხამ-ყუშ 

მიმოფანტული ადდა-ბუდდა 

მიმხვედრი  ანდახბალო (ვ) 

მინანქარი ჭ ნ  

მინდვრის სარეველა 

ბალახი 

მა ჲნს რმ  

მინდვრის უხეში 

ბალახი 

საზლუღ 

მინდვრის 

ყვავილებიდან 

გაკეთებული ჯვარი 

ვ რთიკ რიციციკ 

მინდორი  კა ვან (ვ) || ჴ ავუნ 

(ნ) 

მინდორი ბრინჯის 

მოსავლის აღების 

შემდეგ 

ქურდაკ 
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მისალმება მუნანჩსუნ 

 ქულქეხბიყსუნ 

 ჩახქოქბესუნ 

მისალმება (ხელის 

ჩამორთმევით) 

ცუნარი 

მისამართი ადრეს 

მისვლა  ბაფსუნ (ვ), პაპსუნ 

(ნ) 

მისვლა-მოსვლა 

სახლში 

თურინდიქ 

მისი ქოტოვარ (ვ) 

  შეტაჲ || შოტაჲ , 

შეტაჲო, შოტაჲო 

მიტანა თაშტუნ || თაშ უნ 

მიტმასნება ლადესუნ 

მიუხვედრელი ბეხნუტბაфტალ 

მიღება აყსუნ (ნ. ჰაყსუნ) 

 ყაბულ 

მიღების იძულება 

(თხოვნა) 

ყაბულბესტესუნ 

მიღებული აყეცი (ვ) 

მიღწევა ბაპესუნ 

მიყვანა ბაპესბესუნ (ვ), 

პაპესპესუნ (ნ) 

  ყიღაქირბსუნ 

მიყრილ-მოყრილი ცარ(ა) 

მიყუჩება  ჲავაშბაქსუნ 

მიშხეფ-მოშხეფება  ლაწურდესუნ(ვ) 

მიჩუმება ჲავაშბაქსუნ 

მიცემა თადესუნ 

 თასდუნ 

მიცვალებული მეჲიდ 

 პური 

მიცვალებულის 

ტანსაცმელი 

პურიტაფართალ 

მიწა  კულ 

 ოჩალ 

მიწათმოქმედი ეზბალო 

მიწაყრილი ბაზუკ (ნ) 

მიწებება  ლ ჩ ყდესუნ 

  ლ ჩ ყესუნ 

 ჯალალ 

მიწებების დაძალება  ლაჩ აყდესუნ 

მიწებებული  ლარაყ 

  ლ ჩ ყეცი 

მიწის ბორცვი  ჴურ 

მიწის გამოკეთება ავადბესუნ 

მიწის ზედაპირი იჩალუნჩ ო 

მიწის თხილი არახის 

მიწის ნაკვეთი, 

რომელიც 

ხოსტაგ 

სასულიერო პირს 

ეკუთვნის 

მიწოლა  ახაჲესუნ 

 фა ფესტუნ 

მიჭერა  фა ფესტუნ 

მიხედვა ამანათბაქსუნ 

მიხვედრა ანდახ 

 ანდახბესუნ (ვ) 

 ბეხბაфტესუნბასაქ

სუნ 

მიხვედრებინება 

(მიახვედრო) 

ანდახბესტესუნ (ვ) 

მიხლამოხლა ბასაბას 

მკა  ეხ 

  ეხბესტესუნ 
  ეხბესუნ 

 ცაპსუნ 

მკალავი ყალაჲჩი 

მკაფავთან ახლოს 

ყოფნა 

თუმენეხბესუნ 

მკაცრი  ზალუმ 

 თ ნდ 

  ყართ 

მკერავი დ რზი 

მკერდი აჴ  (ვ) შ ამ (ნ) 

 დ შ 

 წიწიკ 

მკვახე ბიჭი 

 დ ჲ(ი) 

მკვახე ხილი ყორა 

მკვახე ხილის მჟავე 

წვენი 

ყორა 

მკვდარი პური 

მკვდარივით მეჲიდკენა 

მკვდრთით აღდგომა  ქატარქუსიბაქსუნ 

მკვდრეთით აღდგენა ღუჲბესუნ, ღუჲბეს 

მკვიდრი არცი 

მკვლელი ბესბიო 

მკითხავი фალჩი 

მკითხაობა фალ 

  фალჩილუღ 

მკურნალობა დავაბესუნ 

მკურნალობა ვინმესი  დავაბესტესუნ 

მლაშობი შორან (დუზლაღ) 

მლიქვნელი შ ლ პ ზტან 

მლიქვნელობა შ ლ პ ზტანლუღ 

 შ ლ პ ზტანლუღბ

ესუნ 

მლიქვნელური შ ლ პ ზტანკენა 

მმაჩის ბიურო ზაგს 

მოანგარიშე ჰესაბტარ 
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მოატაცებინო ბაშყესტესუნ 

მოახლოება ისაბესუნ 

მობეზრება ქარქასბესუნ 

მობრძანდი!  ცუნარი 

მოგება თაშსუნ 

  ყაზანჯ (ნ) 

 ყაზაჲშსუნ 

მოგვიანებით ოყოშა 

მოგრძო თეთრი 

ყურძნის ჯიში 

ქეჩამჯაჲი 

მოგრძო კომში ე ქებულ 

მოდუნება  შერებაქსუნ 

მოდუნებული  შერე 

მოდუღება ბოხესუნ 

მოვალეობა ბორჯ (ნ) 

მოვიდა არრე 

მოვლენა ხვალათ (ნ) 

მოზღვავდა ჟალლეფე 

მოთავსება  ბაყესტესუნ (ვ), 

პაყესტესუნ (ნ) 

მოთავსება (საკუთარი 

თავის) 

ბაყსუნ (ვ), პაყსუნ 

(ნ) 

მოთამაშე აჩიკალო (ვ) 

მოთიბული ცაფეცი 

მოთმენა  ფორთბესუნ 

მოთმინება ფორთ 

მოთხრობა ნაღ ლ 

მოკალვა ყალაჲდესუნ 

მოკანკალე ტუტუკალ 

მოკეთება  ბაბათბაქსუნ 

მოკვლა ბესბესუნ 

 დო ფსტუნ 

  ფარდაღ 

 ფარდაღბესუნ 

მოკიდება ბაჭუკესუნ (ვ), 

ბაჭუკესუნ (ნ) 

 ჩამესუნ 

მოკლე  დ მბ ლ 

 ქოდაქ || ქოდაჲ 

მოკრეფილი 

ხილი(დაუბეჟავი) 

დ სტ ჩინ 

მოკრძალება იბლუღ 

 ოტ 

 ოტბალ 

მოკუმშვა პასტბესუნ 

მოლაპარაკე ჲთკალო || 

აჲითკალ 

 უკალ 

მოლაპარაკება მასლაჰათბესუნ 

მოლოკვა ფაინბესუნ 

 ლამ 

  ლამფესუნ 

მოლოკილი ლამეცი 

მოლხენა მუჴ ბაქსუნ 

მომავალ წელს  ეღალნე, ეღალ-

უსენ 

მომავალი წელი ეღალუსენ 

მომგებიანი ყაზანჯლა 

 ყაზანჯტარ 

მომენტი  ქირავა 

მომზადება ჰ ზ რბესუნ 

მომთმენი ფორთბალ(ო) 

მომისმინეთ! ადა (ვ) 

მომკა მარცვლეული 

კულტურის 

ბიღეხბესუნ 

მომნანიებელი ფეშ მან 

მომჟავო ქეჯე-ქეჯე (ვ) 

მომსვლელი  ეღალ-თაღალ 

 ეღალო 

მომფერებელი ქურქურბალო 

მომღერალი მაღ კალო 

მომჩივანი არზაჩი 

 რზაჩი 

მომხიბვლელი  მოღორბალო (ვ) 

მომხიბვლელობა მოღორ (ვ) 

მომჯობინება ბაბათბაქსუნ 

მონაგვიანება ფოსბესუნ 

მონადირე ოხ ალბალ(ო) 

მონადირე ძაღლი თულა 

მონათვლა ხაშდესუნ, 

ხაშტესუნ 

 ხაჩბესუნ 

 ხაჩფსუნ 

მონათლული ხაჩეცი 

მონანიება  მაღაიასუზ (ნ) 

 ფეშ მალუღ 

 ფეშ მანბაქსუნ 

  ფეშ მანჩილუღ 

მონარქი ფაჭ აღ 

მონახვა  ბაღ აჲესუნ (ნ), 

ბოღ აესუნ (ვ) 

მონპასიე მამპასი 

მოპარვა  აბაზაკლუღბესუნ 

|| ავაზაკლუღბესუნ 

  ბაშყსუნ 

 фა ლ 

მოპარული  ბაშყეცი 

  ბაშყი 

მოპკურება ლაწურდესუნ(ვ) 

მოპოვებული 

არასამართლიანი 

გზით 

ჰარამ 

მოპოვებული ჰალალ 
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სამართლიანი გზით 

მორალური ტანჯვის 

განცდა 

ბოკი-ბარსტუნ 

მორგება ბიყსუნ 

მორგვად გადაქცევა კნაკბაქსუნ 

მორგვად გადაქცეული კანაკბაქი 

მორგვი  კანაკ 

მორგვის გაკეთების 

დაძალება 

კანაკბესტესუნ 

მორი  დურუტ 

 თირ 

მორიელი ყ რხაჲაღ 

მორცხვი  ოტბალ 

მორცხვობა  იბლუღ 

  ოტ 

მორწმუნე ვე  (ნ) ვა  (ვ) 

მორწყვა ხე ლაჲშსუნ 

 ხეთასტუნ 

მოსავალი (მხოლოდ 

ბოსტნეული და 

ხილეული 

კულტურებისა) 

დახოდ 

მოსავლის აღება 

ბოსტანში 

ურუ 

 ურუბესუნ 

მოსაზრება фიქირბესუნ 

მოსამსახურე ნ ქ რ 

 ყულლუღჩი 

მოსაუბრე იხტილ თჩი (ვ) 

მოსაღამოვება ბეინყ ბაქსუნ (ვ), 

ბაჲინღბაქსუნ 

მოსვლა აკესუნ 

 არი-ჭესუნ (ვ) 

  ესუნ(ვ) ვჲსუნ(ნ) 

მოსმენა ი (ნ), ი  (ვ) 

 იბაბაქსუნ 

 იბაქსუნ|| ი ბაქსუნ 

  იმუხლახსუნ 

მოსული არი 

 ჰარი 

მოსუქება  უქესტესუნ 

მოსწრება ბაფსუნ (ვ), პაპსუნ 

(ნ) 

მოტანა ესჭუნ 

  ეჩსუნ, ეჩეს, 

ეჩესუნ, ეშჭუნ 

მოტაცება  ბაშყსუნ 

 ტიტევკსუნ 

მოტაცებინება ბაშყესტესუნ 

 ტიტესდესუნ 

მოტაცებული ბაშყეცი 

 ბაშყი 

მოტეხილი დოქისპირი მ რ ღ 

მოტყუება აფჩი (ვ) 

  აჩტუნ 

  ბიჭლუღბესუნ 

  მოღორსტუნ (ვ) 

მოუგებელი ყაზანჯნუტ 

მოუთმენლობა მუზლაბაქსუნ 

მოულოდნელად  ბირდან (ნ), 

ბურდან (ვ) 

 ბურდან (ვ) 

მოულოდნელი  ნუტაკეცი 

მოუმწიფებელი ოდოშ  (ვ) 

მოუმწიფებელი ნესვი ქალიქ 

მოფერება  კურკურბესუნ 

 ქურქურ 

  ქურქურბესუნ 

მოფიქრება фიქირ-ხიჯალ 

მოქსოვილი  ა ლეციო 

მოქსოვინება ა ლდესტესუნ 

მოღრეცილად კირიმირი 

მოღუნვა კაცბაქსუნ 

 კორიბაქსუნ 

 კორიბესუნ 

 კოცბესუნ 

მოღუნული კოც 

მოღუშვა  ყაშყაბაღიციფსუნ 

მოღუშული  ყაშყაბაღლუ 

მოღუშული სახე ყაშყაბაღ 

მოყვანა ეჩსუნ, ეჩეს, 

ეჩესუნ, ეშჭუნ 

მოყოლა ნაღლფესუნ 

 ფესუნ, ფეს 

მოყოლებული ფი 

მოშაქვრა ხარ 

 ხარბიყესტუნ 

 ხარრუღ 

მოშაქრული ხარლა 

მოშივება ბუსაბაქსუნ 

მოშორება ირადბაქსუნ 

მოშუშული ხორცის 

კონსერვი 

ბუღლამა 

მოჩვენება  აკესუნ 

მოჩვენებითი აკეღალო 

მოჩხუბარი  დავაქარ 

მოცახცახე  ტუტუკალ 

მოცეკვავე ჩუკალო (ნ) 

მოცელილი ბალახის 

ერთი კვალი 

ლაჲ 

მოცემული მხარე  მეჩ ო 

მოცემული პირი მეჩ ო 
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მოციმციმე ყიჭეცი 

მოცინარი ახშუმკალ 

 ახწიმა (ვ), ახსიბაჲ 

(ნ) 

მოცლა  აშნუტლუღ 

მოცულობა წისქვილში, 

რომელშიც იყრება 

მარცვლეული 

კაჯ (არუმუნ) 

მოძებნა ბაღ აჲესუნ (ნ), 

ბოღ აესუნ (ვ) 

მოძველებული  ბისიბაქი 

მოძრაობა ხოდ 

მოძღვარი  ვ ზთადალო 

მოწამვლა  აღულამიშბაქსუნ 

მოწევა ბაფსუნ (ვ), პაპსუნ 

(ნ) 

 ზაპსუნ 

მოწეული აპი 

მოწვა  დაღ 

 ჯ რდესუნ 

მოწველა საღ ნ 

მოწვეული კალფი 

მოწინააღმდეგე ჲაღი 

მოწმენდილი ცა  აიაზ 

მოწმობა ატისტატ 

მოწონება ნაфისენზაფსუნ 

 ჰ ზესუნ 

მოწყალება სადაღა 

მოწყება ქარქასბესუნ 

მოწყვეტა ბოყსუნ (ვ) 

  ჩუქსუნ 

მოწყვეტილი  ჩუქ 

 ჩუქეცი 

მოწყვეტინება ბოყოსტესუნ(ვ) 

 ჩუქესტუნ 

მოწყობა სერბესუნ, სერბეს 

მოწყურებული ხენეზა 

მოჭიდავის ხელობა ფეჲლუვანლუღ 

მოჭკვიანება ჰაყ ლაბელქირბსუ

ნ 

 ჰაყ ლთასტუნ 

მოჭრილი ბოტ 

მოხარშვა  აპერბესუნ 

  ბოხესუნ 

 ბოხსუნ 

მოხარშვის იძულება  ბოხოსტესუნ 

მოხარშული ბოხეცი 

მოხარშული 

ზმარტლის წვენი 

ქენეკუნმ თ 

მოხარშული თევზი ჟ ალდიჩალი 

მოხარშული ქათამი აპიკოკოწ 

 ფახ ტიკოკოწ 

მოხარშული შინდი ზოყალუნმ თ 

მოხარშული ცივი 

ხორცი 

ახარ 

მოხარშული წაბლი აპესბიწაბულ 

მოხატულობა ნახ შ 

მოხერხებული ირ ჰ თ 

მოხერხებულობა ირ ჰ თტუღ 

მოხეტიალე ავარა (ნ) 

მოხეული ჩუქ 

მოხვედრა ბაфტესუნ 

  ლამანდესუნ 

 ქოф 

 ქოфდესუნ 

მოხიბვლა აშუღლუღ (ნ) 

 მოღორდესუნ(ვ) 

 მოღორლუღ (ვ) 

მოხიბლული  აშუღ (ნ) 

 აშუღბაქსუნ (ნ) 

მოხმარება აშესუნ 

 ბესდესუნ 

მოხნული ეზეცი 

მოხრაკული ხორცი ჭოჭაბიჲეყ 

მოხსენება  რზ 

მოხუცება  ჰილლაშაქსუნ (ნ) 

მოჯამაგირე მ ზდ რ 

მოჯამაგირეობა მ ზდ რრუღ 

მჟავე  ე ქებულ 

 ქეჯე (ვ) 

 ჯეჯეფუშა 

მჟავე პასტილა ლავაშ 

მჟავე რძე ნაყელიჲ 

მჟავე რძე პურით დაღრამაჭ 

მჟაუნა ეველიკ 

 ქელედურალ 

 ქეჯედაგილ 

მრავალი  ბარაქათთუ 

მრავალფეროვანი ჭ ოჭა-მაწი 

მრგვალი  ბაჩ 

 კაკანიკ (ვ) 

კანკოროჲ (ნ) 

 ყურუწ 

მრგვალი სპილენძის 

ლანგარი 

სინი 

მრგვალი ფორმის 

პატარა ბალიში  

კაკანიკდ შ კ 

მრგვალ-მრგვალი ყურუწ-ყურუწ 

მრისხანება  აჯიღ (ვ) 

მრუდე კორი 

მრუდედ  კორი-მორი 

მრძანებლობა  ქალალუღ 

მსახიობი არტისტ 
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მსგავსად კენა (ვ) კინ  (ნ) 

მსგავსები მეთარ-მეთარ 

მსგავსი ბასაბას 

 ლარი 

მსგავსი  მეთარ || მეთ რ 

მსგავსი, როგორც...   ლარი 

მსოფლიო ლ მ 

მსუბუქი სუბუკ || სუვუკ 

მსუქანი  დო მფალ 

მსხალი არ 

მსხალი, ვაშლი 

(უკურკო ხილი) 

ნუთჯოკშან 

მსხვერპლად შეწირვა ნეიშ ბესუნ 

მსხვერპლი ნეიშ , ნოჲშ, ნ ჲიშ 

მსხვილად დაფქული 

მარცვლის ცომი 

ნა ვალა 

მსხვილად დაჭრილი 

ქერი  

ჲარმა 

მსხვილი  ე ქებულ 

  ქალქალა, 

ქალქალო, ქაქალა 

 ქაქალო 

მსხვილი ვაშლი 

(არანაკლებ 500 გრ.) 

ფორმით ნიაგალს 

წააგავს 

აბდულაეშ ა 

მსხვილი ლობიო ეხლემფახლა 

მსხვილფეხა საქონლის 

ჯოგი  

ნახ რ 

მსხლის ადრეული 

(წვრილი) ჯიში 

კა ჲეარ 

მსხლის ადრეული 

ჯიში  

ა ლა მუნარ 

 ვ რთივ რუნარ 

მსხლის ბაღი არლუღ || არრუღ 

მსხლის რბილობი  თამფანუნარ 

მსხლის ჯიში სინარ 

მსჯარვებული ზ პ 

მსჯელობა ხიჲალბესუნ 

მტარვალი პიუღ ალ 

 პიუღ ალ 

მტარვალობა ასლანლუღ 

მტევანი  ღუმა 

მტევნის ნაწილი ქეცა 

მტერი  ჲაღი 

მტვერი  თოზ 

მტვირთავი ხელბალ 

მტვრევა ხახაფი 

მტირალა ო ნეკალ 

მტკიცე მ ჰქ მ 

მტკიცე რწმენა  არხაინლუღ 

მტკნარი აჲახ || აჲეხ 

 აჲახ-აჲახ || აჲეხ-

აჲეხ 

მტრედი გეგერ (ვ) 

 ქიჲარ (ნ) 

მტრობა ყ სტი-ყ რ ზ 

მუგუზალი ოლი 

 ო ლი || ოლი 

 ს რმ  

მუდმივად ჰამმაშა 

 ჰ მიშ  

მული მული (ვ) 

მუმლი მეღ ეწ 

მუნი ყოთთურუღ 

  ყოთურ 

მუნჯი ლალ , ლალო 

 მუზნუტ 

მურაბა მირ ბ  

მური მოღ  

 მოყ  

მურყანი ღოლოშ || ღოლოშ  

მურყნის ტყე ღოლოშ ლუღ 

მუსიკოსი  ზურნაჩი 

მუსკატი მუშკეტ 

მუსულმანი  თავარ (ვ) 

მუქარა ჰ რბ -ზორბა 

მუქთა ნისჲ  

ნ фტ  , ნ фტ ო 

მუქი ბეინყ  (ვ), ბაჲინყ 

(ნ) 

მუშა აშბალ 

მუშა საქონელი ულაღ 

მუშაითი ქ ნდ რბაზ (ნ) 

მუშაობა აშბესუნ 

  მ ლ 

 ჯაфაზაფსუნ 

მუშტი მუშტი (ვ) 

მუცელი ბუქუნ 

 ბუყუნ (ვ) 

 თაფან (ნ) 

მუცლის ავადყოფოფა თაფანინყაჩ 

მუცლის ჭია ყუჲელ (ვ) 

მუწუკები ჲარაფარ 

მუჭა  მახ ა (ნ) 

 მუჭა (ვ) 

 ყოშ ამაღ 

მუხა მაჴ ნახოდ || 

მახ ნახოდ 

მუხლი კა კაპ (ნ), კე კეპ (ვ) 

მუხნარი მაჴ ლუღ || 

მახ ლუღ 

მფარველობა აპიკონლუღ 



46 
 

  აპილონლუღბესუნ 

მფრთხალი ყ იბალო 

მფრინავი ფურკალ 

მქსოველი ა ლდალო 

 ა ლდიო 

მღელვარე  ნიქ რ ნ 

მღელვარება  ნიქ რ ნილუღ 

მღელვარების 

მდგომარეობაში 

ნიქ რ ნბესუნ 

მღვდელი ბეინშ  

 ბეჲნშ || ბე ჲნშ 

 ხაშტალ 

მღვრიე ლაღ არ (ნ) ლაგარ 

(ვ) 

მყეფარე ბა პკალო 

მყვირალა  ქ ჲჩი 

 ყარაჩი 

მყისვე საჰორ 

მყოფი (რომელიც იყო) ბაქიო 

მყრალი ადეღალო 

მყრალი სუნი ად 

მყუდროება  ირ ჰ თტუღ 

მშვიდად ყოფნა არხაინბაქსუნ 

მშვიდი  არხაინ 

  დინჯ 

  ირ ჰ თ 

 შიპ 

მშვიდობა  დუნია, დ ნჲ  

მშვიდობიანად საღ-სალამათ 

მშიერი ბუსა 

 ბუსაო 

მშიშარა  ყ იბალო 

მშიშრობა  ბაღრიჲარრუღ 

მშობლები ბაბა-ნანა 

  ნანა-ბაბა 

მშრალზე ყოფნა ჲავანლუღ 

მშრალი  აპუშ (ნ) 

  ყართ 

 ყარი, ყარიო 

 ყარი-ყარი 

  ყაფყარი 

 ყურაღ 

მშრალი პური ჲავანუმ 

მშრალი საჭმელი ჲავან 

მცდელობა ყ სდბესუნ 

მცელავი ეხბალ 

მცენარე  ქოუნლუღ (ნ) 

გოგინლუღ (ვ) 

მცენარეულობა  ქოუნლუღ (ნ) 

გოგინლუღ (ვ) 

მცირე ნიშნობა ბალჲგა 

მცირერიცხოვანი მალ (ნ) 

მცოდნე  აბა || ავა 

 ვ ლ დ 

  აბაბაქალო || 

ავაბაქალო 

მცოცავი მცენარეები ღურა 

მცხოვრები ქარხალო 

მძარცველი აბაზაკ || ავაზაკ 

 აბაზაკლუღბალო || 

ავაზაკლუღბალო 

მძივი ჩილ 

მძიმე ბი  (ვ), ბიღ ი || 

ბიღ ი || ბ ღ  (ნ) 

მძიმე ავადმყოფი ლ რაღ 

მძიმედ ყოფნის 

(გახდომის) იძულება  

ბი ბესტესუნ(ვ) 

ბი ღი ბესთუესუნ 

მძინარე  ნეპახ 

მძლავრი  ზორბა 

მძუვნობა ქარეხ 

 ქარრეხბაქსუნ 

 ქ რს ჲ 

მწარე  აღუ 

 აღუუ 

მწარე ალუბალი აღუბაჲი 

მწარეა აღუნე 

მწარედ ტირილი პი ონეფსუნ 

მწერალი ცამკალ 

მწვადი  ჩ რ ყ 

მწვალებელი ზალუმ 

მწვანე დხი (ვ) 

 ჲაშილ 

  ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) 

 ქოჲინ (ნ) გოგინ (ვ) 

მწვანე მაყვალი ქოჲინბალანყოჲ 

მწვანე ფოთოლი გოგინხაზ ლ 

მწვანე ყურძნის 

დამწიფების დრო 

ყორააპესბალ 

მწვანე შჩი ჭოროტორი 

მწვანილი ჲ შილლუღ 

 ქოუნლუღ (ნ) 

გოგინლუღ (ვ) 

მწვერვალი  კატაჟ (ვ), კარაკაჯ 

(ნ) 

ყურ 

მწირე ქ ს დ 

მწიფე  აპი 

 ბაპი (ვ), პაპი (ნ) 

მწიფე წაბლი  ყარამაჯ 

მწიფეა აპინე 

მწკრივი  აфათ 

  თირ 

მწონელი აჲზაპკალო 
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მწუხარე  დ რდლუ 

მწუხარება  ბე ჲქოфლუღ 

მწყემსვა ოთარიშსუნ 

მწყემსი ბელებე ღალ 

 ჩობან 

მწყემსობა ნახირჩლუღ 

მწყერი ალა ლლაყუშ 

მწყობრი  ჯ რქ || ჯ რქ  (ნ), 

ჯერგ  (ვ) 

მწყურვალე ნიზა (ვ) 

  ხენეზა 

მჭადი ჭატ 

მჭამელი უქალ 

მჭედელი დ მირჩი || 

დ მ რჩი 

 ზიდოდაპკალ 

(დ მრჩი) 

 ნალბანდ 

მჭედლობა დ მირჩილუღ || 

დ მ რჩილუღ 

მჭიდრო ღ ამ (ნ) 

მჭკნარი  პანკურუტ (ნ) 

 შერე 

მჭრელი  ღაჲნ, ღაჲნო 

მხარდაჭერა ბეგამიშბესუნ (ვ), 

ბიჲამიშბესუნ (ნ) 

მხარე ამ 

 ა მნაბულ 

 ოლქინა 

 ტოკმაშ ა (ვ) 

  ტოღ  

მხარეები  ფერვარ (ნ) 

მხარი  ამ 

 აჲმ 

 მინდოვ 

მხარჯველი ცარკალ 

მხატვრულად კითხვა  ზბარპესუნ 

მხედარი ა კტალო 

 ე ქენ 

 ე ქენ 

მხვნელი  ეზბალო 

 ცარკალ 

მხიარულად მუჴ -მუჴ  

მხიარულება  ახწიმა (ვ), ახსიბაჲ 

(ნ) 

მხიარული მუჴ  

მხიარული ამბავი მუშტულუღ 

მხიარული ამბის 

მომტანი 

მუშტულუღჩი 

მხნეობა  დირილუღ 

 ღარღაინლუღ 

მხოლოდ დღეისთვის ღელუღა (ნ) 

ღეუნლუღა (ვ) 

მხუთრი  დ მ 

მხუთრით მოწამლვა  დ მაყსუნ 

მჯდომარე  არცი 

მჯდომიარე არცი 

ნაბადი ქიზ 

ნაბიჯი ლა ნგ 

ნაგავი ფოს 

ნადიმობა ქეфბეს, ქეфბესუნ 

ნადირობა ოხ ალ 

 ოხ ალბესუნ 

ნავთი ნ ჲ თ 

ნათება ხაშ 

ნათელი აშარ || აშარო 

 შქარ შკარა 

 შქარა 

  მუჭურ 

 ცალ 

  ჴაჲ 

ჴაჲ-ჴაჲრაფ 

ნათელია აშარნე 

ნათესავების თათბირი 

ქორწილის ჩატარების 

შესახებ 

მასლაჰათთოჲი 

ნათესავი  აღრაბა 

ნათესაობა ყოჰუმ 

  ყოჰუმლუღ 

ნათესაური კავშირი ყოჰუმლუღ 

ნათესში გეზ (ვ) 

ნათლია ხაჩბაბა || ხაჩბა 

ნათლიმამობა ყოღუმბალზურ 

ნაიარევი ჴ ი 

ნაირ-ნაირი 

უბედურება  

აზარ-ბეზ რ 

ნაკადი სელ 

ნაკაწრი ხარ 

ნაკელი  ფეჲნ 

ნაკვალევი ირიზ (ნ) 

ნაკვეთი  კა ვან (ვ) || ჴ ავუნ 

(ნ) 

 ქა ვან (ვ) ჴავუნ (ნ) 

ნაკვერცხალი  წილ 

ნაკლებობა ყ ტუღ 

ნაკლი იბ || ჲბ 

 ნოხსან 

ნაკლოვანება  ქამლუღ 

ნაკლოვანი ქამ 

ნაკურთხი აфურეცი 

ნაკურთხი ღვინო 

საზიარებლად 

მუგინ (ვ) 

ნალექები ცივარ (ვ) 
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ნალექების სიჭარბე ცივარკალლუღ (ვ) 

ნალექი დ რდი 

ნალი ნალ 

 პე პ (ვ) 

ნამგალი მ ნქ ლ 

 მეხ 

ნამდვილი სილ 

 სერი 

  ყართ 

 фითათ 

ნამი  ხო 

ნამუსი ინსაф  

 ნამუსენ 

 ჰაბურ 

ნამუსიანი ინსაфუნ 

 ინსაфლუ , 

ინსაфლუო 

ნამუსის  ინსაфუნ 

ნამცეცი ბაჩუკ 

ნამცხვარი ბიში 

 ბიში 

ნამძინარევზე ნეპახ-ნეპახ 

ნამძინარევი ნეპახ 

ნამჯა კუკ (ვ) 

 ქომაჲე 

ნამჯის ხალიჩა ბანდამ 

ნანას თქმა ლოლო (ვ) 

 ლოლობესუნ(ვ) 

ნაპირი ტოკმაშ ა (ვ) 

  ტოღ  

 ჩოტენ || ჭოტენ 

 ჭოტ 

 ხენეჭოტ 

ნაპოვნი ბაღ აიეციჲო (ნ), 

ბო ღა ეციო (ვ) 

ნარგიზი (ბოტ.) ნ რგიზ 

ნარევი ქარ 

 ქარქურ 

  ქარქურბაქსუნ 

ნარეცხი ოწკუნ 

ნარმა აღ 

 აღნა, აღნარ 

ნარმის პერანგი აღნაღურატ 

ნარმის საცვალი აღნაჴოლოხ 

ნარშავი ყანღალლუღ 

ნარჩენი აბუზ (ვ) ავუზ 

||აღუზ 

 მანდიო 

ნასკვი დ ქ ნ , დ გ ნ 

ნასწავლი ზომ 

ნატეხი კოტორ კუტორ 

ნაფიცი ელასლა 

ნაფოტი თალაშ  

 ყოფალაღ 

ნაქაფი  ქა ф 

ნაქსოვი  ა ლდიო 

ნაქურდალი  ბაშყეცი 

ნაღდად ნაღდ 

ნაღდი  ნაღდ 

ნაღები მუჭ ანაყნაჩ ო 

 ყაჲმაღ 

ნაღველი დ (ნ) 

 ქიჲა 

  ჰასრათ (ნ) 

ნაღრღნი კარამეცი 

ნაყარი ვაჩა (ვ) 

  ქოф  

ნაყვა ჩაკპესუნ 

ნაყიდი  აყეცი (ვ) 

ნაყოფის მოსხმა ჭეფსუნ 

ნაჩვრეტი  დეშიკ 

ნაჩხვლეტის ან ნემსის 

გაკეთება 

ბეყ ლუღსუნ 

ნაცარი იყ (ვ) ჟეყ (ნ) 

 ჟეყ (ნ) 

ნაცნობი ჩალხალ 

ნაცნობობა ჩალხალლუღ 

ნაცრით იყბა (ვ) ჟეყაბა (ნ) 

ნაცრისფერი  ბოზ 

ნაძვი  არჩან 

ნაძვისხე არჩან 

ნაწერი ცამ 

ნაწილებად კოტორ-კოტორ 

ნაწილებად დაყოფა ბარბარბაქსუნ 

 კოტორ-

კოტორბაქსუნ 

ნაწილი ბარ (ვ), პაჲ (ნ) 

 თიქ  

 კოტორ კუტორ 

 კ ტ მ 

 ხ ალ 

ნაწილ-ნაწილ თიქ -თიქ  

ნაწილ-ნაწილ 

მოწყვეტილი 

ჩუქ-ჩუქ 

ნაწილ-ნაწილი კ ტ მ-კ ტ მ 

ნაწლავებიანი უნუღ უნ (ვ) 

ნაწლავებისა  უნუღ უნ (ვ) 

ნაწლავი უნიყ (ვ) 

 უ ნილ 

ნაწნავები უშკუნ 

ნაწნავი იშ კუნ (ვ) 

 კირუხ 
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ნაწნავი უშ კუნ || იშ კუნ 

ნაწნავიანი უშ კუნლა || 

იშ კუნლა 

ნაწნავის გაკეთება უშ კსუნ|| იშ კსუნ 

ნაჭედი ტაპეცი 

ნაჭერი  კოტორ კუტორ 

 კუტორ 

 ლოკმა 

ნაჭრებად  კოტორ-კოტორ 

 ყიიმა-ყიმა 

ნაჭრები კოტორ-მოტორ 

ნაჭუჭი პე მპელ 

 ჴ ოლ 

ნახარში  ჰ ლმ  (ვ) ჰ ლიმ (ნ) 

ნახატი  ნახ შ 

ნახევარ ხმაზე სიმღერა გუმგუმ 

ნახევარი ჴ ი 

 ჴ იო 

ნახევარი ფუნტი 

(სითხის საზომი) 

ჩ რ კ 

ნახევრად სიმართლე фჩი-სერი (ნ) 

ნახეთქი  ტო პდოპ 

ნახერხი  ფა ფ 

  ყოფალაღ 

 ხოშქარ 

ნახვამდის! დირსთოოღონ || 

დ რ სტუღონ 

ნახველი ბალღამ 

ნახვრეტი  დეშიკ 

ნახირი ნახ რ 

ნახმარი აშეცი 

ნახშირი კინწალ 

ნაჯახი  თავარ 

ნაჯახის ბრტყელი 

მხარე 

ქ ფ 

ნაჯღაბნი ხიზი-მიზი (ნ) 

ნგრევა ფურფესუნ 

ნდობა ეთთივარ (ვ) 

ეხთიბარ 

 ვა ბაქსუნ(ვ) 

ვე ბაქსუნ(ნ) 

  ვა ლუღ (ვ) ვე ლუღ 

(ნ) 

 ვე  (ნ) ვა  (ვ) 

ნდომა  ბუყსუნ(ვ) 

  ბუყუნ 

ნებართვა ჰ რქ || ჰერქ 

ნების დართვა  ბართესუნ 

ნებისმიერი ჰარსა (ვ) ჰ რსა (ნ) 

ნედლი ხე  გოგინხოდ 

ნეკი ტილინკაშა (ნ) 

ნეკნი ტოკმაშ ა 

ნელი ჲავაშ 

  ჲავაშ-ჲავაშ 

ნელ-ნელა ჲავაშ-ჲავაშ 

 უსტულუфენ 

ნემსი ბექსუნ 

 ბეყ  

ნემსისწვერა გერან 

ნერგი კამაჯ 

ნერვიული  ხუჲლა 

ნერვიულობა  ხუჲენაყსუნ 

ნერწყვი  გერენ 

ნესვი გ ნდ რ  (ვ) 

 პიჟ 

ნესვის ერთ-ერთი ჯიში თურაჯ 

ნესტარი სის (ვ) 

ნესტიანი  დ ჲ(ი) 

 ნამ 

 ქოჲინ (ნ) გოგინ (ვ) 

 ხელა 

ნესტიანი მხარე ყუზეჲლუღ 

ნესტოები ბოხ მოღუნდეშიკ 

ნეფესთვის მისართმევი 

ფული, თავსაფრები 

და ცხვირსახოცები 

ჩ ობაჲსუნ 

ნიადაგი კულ 

ნიადაგის კიტრი ოჩალუნკაჭოლი 

ნიგვზიანი უყ ნაჲ 

ნიგვზის  უყ ნაჲ 

ნიგვზის გული უყ ნალაფა 

ნიგვზისა და წაბლის 

ხის ნაყოფის 

ასაკრეფად 

განკუთვნილი 

გრძელი ჯოხი 

ალატა 

ნიგოზი  უყ  

ნივთი  აბაზილუღ (ვ) 

აბასილუღ (ნ) 

ნივრით  ქენდუღი 

ნივრის  ქენდუღი 

ნიკაპი მაინყო (ვ) 

ნიორი ქენ 

ნირიანი ქენდუღი 

ნისია ნისჲ  

ნისკარტი დ ნდ ღ 

ნიშანი თვანშან (ნ) 

 მანშურ 

 ჰიმ 

ნიშანის მიცემა (თავით, 

თვალებით) 

ჰიმბესუნ 

ნიში დილოვ 

 ს ქ  (ვ) 
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ნიშნობა ქალანიშან 

ნიჩაბი  ბედულ 

  ბე დულ 

ნიჯ (სოფელი) ნიჟ  

ნიჯის მაცხოვრებელი ნი ჟ ლუ 

ნოემბერი ნოიენბერ || 

ნოჲაბ რ 

ნოტაცია ახ  

ნოყიერი მიწა ავადკულ 

ნუ დე 

ნუ! დეჰ 

ნუთუ პოჲ 

ნძრევა  გალგალდესუნ 

  გალგალფუსუნ 

 გალდესუნ 

 გალფესუნ 

ნჯღრევა ვალგადლესუნ(ნ) 

  ჟ იკპესუნ 

ობი ფორ 

ობიანი ფორრა 

ობის მოკიდება ფორჭეპსუნ 

 ფორჭეფსუნ 

ობლობა ჲეთიმლუღ 

ობობა ჯილაკ 

ობოლი ჲეთიმ || ჲეთუმ 

 ქალანუტ 

ოდინდელი  ათა-ბაბა 

  ყართ 

ოდნავ  სამალ 

ოთხასი ათასი ბიპბაჩ 

ოთხთვალისა არაბინ 

ოთხი ბიპ 

ოთხი ათასი  ბიპღაზარ 

ოთხიანი ბიპლუღ 

ოთხმოცდაათი ბიპყოვიწ (ვ) 

ოთხმოცდაერთი ბიპყოსა (ვ) 

ოთხმოცდაექვსი ბიპყოუჴ  (ვ) 

ოთხმოცდათერთმეტი ბიპყოსაწწე (ვ) 

ოთხმოცდათექვსმეტი ბიპყოუჴ ეწწე (ვ) 

ოთხმოცდათოთხმეტი ბიპყობიპეწწე (ვ) 

ოთხმოცდათორმეტი ბიპყოპა წწე (ვ) 

ოთხმოცდათხუთმეტი ბიპყოჴოწწე (ვ) 

ოთხმოცდაოთხი ბიპყობიპ (ვ) 

ოთხმოცდაორი ბიპყოპა  (ვ) 

ოთხმოცდარვა ბიპყომუღეწწე (ვ) 

ოთხმოცდასამი ბიპყოხიბ (ვ) 

ოთხმოცდაშვიდი ბიპყოვუღ  (ვ) 

ოთხმოცდაშვიდი ბიპყომუღ (ვ) 

ოთხმოცდაჩვიდმეტი ბიპყოვუღ ეწწე (ვ) 

ოთხმოცდაცამეტი ბიპყობეწწე (ვ) 

ოთხმოცდაცხრა ბიპყოვუჲ (ვ) 

ოთხმოცდაცხრამეტი ბიპყოვუჲეწწე (ვ) 

ოთხმოცდახუთი ბიპყოჴო (ვ) 

ოთხმოცი ბიპყო (ვ) 

ოთხმოცი ათასი ბიპყოვიწღაზარ (ვ) 

 ბიპყოღაზარ (ვ) 

ოთხ-ნახევარი ბიპინჴი 

ოთხ-ნახევარი ლიტრის 

მოცულობის რძის 

დოქი 

ლ ჯიკ 

ოთხნი  ბიპალინ 

ოთხ-ოთხად ბიპ-ბიპ 

ოთხშაბათი ბიპშამატ 

ოთხჯერ ბიპქა რა ნ 

ოკეანე დ რჲ ნ || დ რქ ნ 

ოო! ჰოო 

ორასი პაბაჩ  

ორას ორმოცდაათი 

გრამი 

ჩეთვერ 

ორგული პაჩ ოლა 

ორთავა  პა ბულლა 

ორთავიანი პა ბულლა 

ორთქლი ბუღ 

 დ მ 

ორი პა  

ორი ათასი პაჰაზარ 

 პაჰ-პაჰ 

ორი ფუთი ბოხ ალ 

 ყაჲზ 

ორი ფუთი ხორბალი 

და ფუთნახევარი 

შვრია 

კაიზ 

ორი წილი პა პაჲ (ნ) პა ბარ (ვ) 

ორიანი პალუღ  

ორივე ერთად პა ლენ 

ორკაპი რაგათკა 

ორლულიანი პადოფყ ალ 

ორმაგი ჭიის პარკი დო პალ (ვ) 

ორმო  დარ, დარდარ (ვ) 

 ქურ 

 ჩალა 

ორმოს გამოთხრა  ქურქაშ ფესუნ 

ორმოცდაათი პაყ ოვიწ (ვ) 

 ჴ იბაჩ 

ორმოცდაექვსი პაყ ოუჴ (ვ) 

ორმოცდათერთმეტი პაყ ოსაწწე (ვ) 

ორმოცდათვრამეტი პაყ ომუღეწწე (ვ) 

ორმოცდათოთხმეტი პაყ ობიპეწწე (ვ) 

ორმოცდათორმეტი პაჴ ოპაწწე (ვ) 

ორმოცდაოთხი პაყ ობიპ (ვ) 

ორმოცდაორი პაყ ოპა (ვ) 

ორმოცდარვა პაყ ომუღ (ვ) 
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ორმოცდარვა ფუნტი დორაქ 

ორმოცდასამი პაყ ოხიბ (ვ) 

ორმოცდაცამეტი პაყ ოუჴეწწე (ვ) 

 პაყ ოხიბეწწე (ვ) 

 პაჴ ოპაწწე (ვ) 

ორმოცდაცხრა პაყ ოვუჲ (ვ) 

ორმოცდაცხრამეტი პაყ ოვუჲეწწე (ვ) 

ორმოცდჩვიდმეტი პაყ ოვუღეწწე (ვ) 

ორმოცი პაყ ო (ვ) 

ორმოცი დღე (ბავშვის 

გაჩენის შემდეგ) 

ყ რხ ნ(აღ) 

ორმოცი ფუნტი ფუთ 

ორმცდაერთი პაყ ოსა (ვ) 

ორმხრივი ბალყონა (ვ) 

ორმხრივი ლეკური 

ცელი 

ლ კედ ჲრაზ 

ორნახევარი პანჴ ი 

ორ-ორი  პა -პა  

 პო -პო  (ვ) პოღ ო-

პოღ ო (ნ) 

ორპირი  პაჩ ოლა 

ორფეხა პა თურრა || 

პა თურლა 

ორჯერ პა კარანპა 

ოტროველა  ქალაბუნ 

ოფლი აპ 

ოფლიანი აპახ 

 აპახ-აპახ 

 აპლა 

ოფლიანი ადამიანი აპინასბაქი 

ოფლიანობა აპახლუღ 

ოფლში გაწურვა ბუღალბესუნ 

ოფოფი ოხლაყუშ 

ოქრო ყ ზ ლ 

ოქრო 96 სინჯის გირვ ნქ  

ორთქლით ბუღლა 

ოჩ! (კამეჩს, ხარს) ჰ ჩ 

ოცდაათი საყოვიწ (ვ) 

ოცდაერთი საყოსა 

ოცდაექვსი საყოუჴ  

ოცდათერთმეტი საყოსაწწე 

ოცდათვრამეტი საყოვუ ღეწწე (ვ) 

ოცდათოთხმეტი საყობიპეწწე (ვ) 

ოცდათორმეტი საყოპაწწე (ვ) 

ოცდათხუთმეტი საყოჴოწწე 

ოცდაოთხი საყობიპ 

ოცდაორი საყოპა  

ოცდასამი საყოხიბ 

ოცდაშვიდი საყოვუღ  

ოცდაცამეტი საყოუჴ ეწწე (ვ) 

 საყოხიბეწწე (ვ) 

ოცდაცხრამეტი საყოვუჲ 

 საყოვუჲეწწე (ვ) 

ოცდახუთი საყოჴო 

ოცდახუთი ფუნტი მან 

ოცი ყა, ყაო, ყოო, ყო 

ოცი ათასი ყაპაზარ 

ოცკაპიკიანი აბაზი (ვ) აბასი (ნ) 

ოცკაპიკიანი მონეტა  აბაზილუღ (ვ) 

აბასილუღ (ნ) 

ოცნება  ბუყსუნ(ვ) 

  ხიჲალ 

ოხვრა ახსაქსუნ 

 ვ იბესუნ 

 უфულდაჲშსუნ 

ოხრახუში ჭინკორ 

ოხუნჯი ახშუმდალ 

ოხუნჯობა  შ აბადა 

ოჯახი ქ ლф თ 

ოჯახიანი  კოჯლა || კოჟლა 

ოჯახიანი  კოჯლა-მეცლა 

ოჯახის უფროსი აპერ (ნ) 

ოჰო! ჰოჰა 

პავიანი ნთ რ (ნ)  

პალანი  ფალან 

პალტო პალტონ 

პალტოს ქსოვილი პალტონლუღ 

პანიკიორი ქ ჲჩი 

პანტა ზურულ (ვ) 

პაპა ქალაბაბა 

პაპანაქება  გ ნეჲ 

 ბურქუ (ნ) 

პაპიროსი პაპურუწ 

პარასკევი ფარაქსი 

პარიკმახერი დ ლლ გ || 

დ ლლ ჲ 

პარიკმახერის 

პროფესია 

დ ლლ გლუღ 

პარკის ჭიის ერთი 

ოჯახი 

ქ მ 

პარსვა ხამფესუნ 

პარტია პარტიჲა 

პასპორტი ბაშპორტ 

პასუხი ჯუღაბ || ჯოღაბ 

პატაკი  რზ 

პატარა  მალ (ნ) 

  მიშიკ , მიშიკო (ნ) 

  პატარ (ვ) 

 ქოცი 

 წი (ვ) 

 ხურუ || ხურუო 

პატარა (ხელის) ხერხი ქინმაშარ 
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პატარა გუნდა (ცომისა) კოკალ 

პატარა დოქი ტოპი 

პატარა ნაჭერი მალჯა 

პატარა ნიშნობა ბალჲგ  

პატარა ქვაბი ყაზანჩა 

პატარა ქოთანი 

ბოსტნეულის 

დასამწლიანებლად 

ქიცირი 

პატარა ჩანჩქერი დ რდ რკალ 

პატარა ცული ჩაფაჯან, ჩაფაჯ 

პატარძალი ბინ 

პატარძლად გახდომა ბინბქსუნ 

პატარძლის 

მშობლებისათვის 

გაგზავნილი 

საჩუქრები 

ზაგან (ვ) 

პატარძლის ჩვენება ჩ ოჯევკელ 

პატარძლისათვის 

განკუთვნილი ფული  

ნიშან 

პატარძლისთვის ბინლუღ 

პატეფონი  პატიфონ 

პატიება ბაღიშლამიშბესუნ 

(ნ) 

პატივი წი 

 ჰ რმ თ 

პატივით  ადამარკენა (ვ) 

ადმარკინა (ნ) 

პატივისცემა ურბათ 

 ჰ რმ თ 

ჰ რმ თბესუნ 

 ზიზ 

პატივსაცემი ურბათლუ 

 ჰ რმ ტლუ 

პატიმარი  ტუსსაღ 

პატიოსანი ნამუსლუ 

პატრონი  აღა 

 კონჯუხ 

პატრონობა  ასლანლუღბესუნ 

 აღალუღბესუნ 

პაწია  მიშიკ , მიშიკო (ნ) 

პემზა ფუჩჟე 

პეპელა ფამფალუკ 

პერანგი  აღნაღურატ 

პერიოდი ჟამანაკ (ვ) 

პერისცვალება  ვართივ რ 

პილპილი პიმპილ 

პინცეტი მაყყაშ 

პირგაცვეთილი ყ ოშმოტ (ვ) 

პირდაპირ  დუზ, დ ზ 

 ზოლ 

 საბულ 

პირდაპირი  დუზ, დ ზ 

 თ შ , თ შო 

პირველადი სიფტინ 

პირველი სამჯი 

 საუმჯი 

  სიფტინ 

პირველი ყვავილი  საუნჯიციციკ 

პირველობა  ბეშ ბაჲსუნ 

პირი  მუჭ ანაყნაჩ ო 

 ჟომოხ 

 ჟ ომოხ 

პირის ღებინება  საკპესუნ 

პირისპირ ჩ ობაჩო 

პირისპირ შეყრა ლამანდესუნ 

პირმოგრეხილი კორიჟ ომოხ 

პირობის ჩამორთმევა აჲთაყსუნ || 

აჲითჰაყსუნ 

პიროვნება  თან 

პირსაბანი აфტაфა 

პირსახოცი დ სმ ლ || დ სმ რ 

პირუტყვის სადგომი  ბელეკოჯ (ვ), 

ბელინკოჟ, 

ბელინუნკოჟ (ნ) 

პირქვე ჩო 

 ჩ ოოყა 

პირღებინიება საკ 

პირჯვრის გადასახვა ხაჩესუნ 

პიტნა გ ლჲლ ჰან 

 ფუშნიკ || ფ შნიკ 

პიურე ი ჲაჰ 

პკურება  შაღადესუნ 

პოვნა ბაღ აფსუნ (ნ), 

ბოღ აბსუნ (ვ) 

 ბოღაბესუნ 

პოვნა (აპოვნინო) ბაღ ააბესტესუნ (ნ), 

ბო ღა აბესტესუნ 

(ვ) 

პოპულარობის 

დაკარგვა 

წიბათევქსუნ 

პორტრეტი ნიკარ 

  შიქილ 

პრანჭვა ქურქურბესუნ 

 ჭურუმჭურუმესუნ 

პრანჭია ბუყ 

პრასი კარავ 

პროვინცია ნახანგ 

პროკურორი პ რაკურორ 

პროსფორა ნიშყატ 

პროფესია  ფეშ აჲ 

პროფესიონალი ფეშ აქარ 

პროფესორი პ რაфისორ 

პროცენტი фაიზ 
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პური  ბორზუნ (ვ) || 

ბორზუ 

 შუმ || შ უმ (ე.ჯ) 

 შ უმ 

პურის დასაფარებელი მაჲზარ 

პურის მცხობელი ბადალო 

ჟანგი (სპილენძის) ფახ რ 

ჟანგიანი  ფორრა 

ჟივილ-ხივილი ჟილფეს, 

ჟილფესუნ 

ჟინჟღვლა ხოხო, ხოხოფსუნ 

 ლაწურ (ვ) 

ჟუნჟრუკი ჭიმჭილიმ 

რა არ აჲინ-ოჲინ 

რა ვქნა ორბაქსუნ 

რა ვქნათ? კაბენ 

რა? ეკა (ვ), ჰიკ  (ნ) 

 ჰაა 

რა? როგორი? რომელი? ე (ვ) ჰე (ნ) 

რაგინდარა? რაც კი ეკკა 

რადიო რადიო 

რაზმი  დ სტ  

რაიმეს გაკეთების 

შეძლება 

აჲესუნ 

რამდენი? ეკარა 

 ემა (ვ) ჰემა (ნ) 

 ექარა 

 ეყარა 

რამდენიმე საემა || საჰემა 

რამესი ბაღრიჲარბესტესუ

ნ 

 ბოლლუღბესუნ 

 დავაბესტესუნ 

 დინჯბესუნ 

 ეწევკესტესუნ 

 ყარღიშბესტესუნ 

 ყაჭბესტესუნ 

 შიპბესტესუნ 

რამესი 

მდგომარეობიდან 

გამოყვანა 

ასიბესუნ 

რანდვა  ქიშ ფსუნ 

რაოდენობა  ყარა 

რატომ? ეტენკ (ვ) ჰეტაჲნაკ 

(ნ) 

  ისტინ 

  კალუნ 

 ოსტენ 

რატომ? რის 

გულისთვის? 

ეტაბახტინ (ვ) 

ჰეტაჲნაკ (ნ) 

რაღაც აჲინ-ოჲინ 

რაღაცის ჩუქება ფეშკაშბესუნ 

რაყა ფ ჰრ ნლუღ (ნ) 

რაც არ უნდა იყოს  ეკაბაქაინ (ვ) 

ჰიკ ბაქაჲინ (ნ) 

რაც იკარგება აჩალ-ვი 

რაც იწვევს ტკივილს ყაჩდალო 

რეგვენი  ყალაღან 

რევა ვეჩ თასტუნ (ნ) 

ვაჩათასტუნ (ვ) 

რევმატიზმი მუშ 

რევმატიზმიანი 

ადამიანი 

მუშლა 

რევმატიზმით 

დაავადებული 

მუშბა 

რეკვა ზრ ნგზრ ნგისდუ

ნ 

რელიგია ვე  (ნ) ვა  (ვ) 

რეცხვა ოწკეს, ოწკესტუნ 

 ოწკესუნ 

რეჰანი რეჰან 

რვა მუღ 

რვა ათასი მუღჰაზარ 

რვა-ათი კგ. სიმინდის 

წონა 

ტაყყა 

რვაასი მუღბაჩ 

რვანახევარი მულინჴი  

რვაწლიანი მუღუსენ(ლუღ) 

რვაჯერ მუღ-მუღ 

რვეული დაфტარ (ვ) 

 ტეტრაკ (ნ) 

რვიანი მეღლუღ 

რთვა  ჟ უკურსტუნ 

რთველი ტულბოყსუნ(ვ) 

 ტულლა, ტულე (ნ) 

 ხო 

რთული  ქ ბ რ 

რიგებად ჯ რქ -ჯ რქ  (ნ) 

რიგი თირ 

 ნუვად || ნოვად 

 ყაჲდა 

  ჯ რქ || ჯ რქ  (ნ), 

ჯერგ  (ვ) 

  ჯერგ  (ვ) 

რით? ეტე 

რისგან? ჰეტუსუნ|| ეტუხო 

რისთვის? ისტინ 

  კალუნ 

რისთვის? რაში? ეკალუღ (ვ), 

ჰიკალუღ || კალუღ 

(ნ) 

რისი? ეკატაი 

 შია 

რისკიანი ხათალუ 
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რისხვა  ასი 

 ხუჲ 

 ჰირს 

რკალი კინტი (ვ) 

 ქინთი (ვ) 

რკინა ზიდო 

რკინიგზა ხიდოუნჲაყ 

რკინის ბარი ზიდონანკოდა 

რკინის ჯაჭვი ზინჯილ 

რკინისა ან თუჯის 

დისკო, რომელზედაც 

აცხობენ კვერუკებს 

საჯ 

რკო მაჴ  || მახ  

როგორ ვიყო  ორბაქსუნ 

როგორ? ეთ რ 

 ექა 

 მანიჯ რ  

როგორ? რანაირად? ეთ რ, ეჯ რ  

როგორი? მანუ || მანი || მანუ 

(ნ) 

როგორი? რისგან? ეტა (ვ) ჰეტაჲ (ნ) 

როგორმე  სათაჰარ 

როგორც  კენა (ვ) კინ  (ნ) 

როგორც აქლემი ბუშკენა 

როგორც დღეს ღეჲუნკინა (ნ) 

ღეუნკენა (ვ) 

როგორც მეომარი 

თოფითა და 

ზარბაზნით 

რზულუ-

ქურზულუ (ნ) 

როგორც ჯიგიტი  ღარკენა 

როდემდე ევახხტალწირიკ (ვ) 

ჰევახტალწირიკ (ნ) 

როდესაც იმყოფებიან 

ჭიის მოსაშენ 

ადგილას 

გეჲ 

როდის? ევახტა 

როდის? რა დროს? ევახ (ვ) ჰევარ (ნ) 

რომელი მატაჲქი 

 მატინ 

რომელი? მანიჯ რ  

 მანო 

  მანუ || მანი || მანუ 

(ნ) 

 მანუქი 

 ორ 

რომელი? როგორ? 

როგორი? 

ეჯურა (ვ) ჰეჯურა 

(ნ) 

რომელიღაც საფარა 

რომელიც აგვისტოში 

მწიფდება 

ავგუსტინ 

რომელიც ამთქნარებს ა მკური, ა მკორი 

რომელიც გალესილ ჩანა 

თოხს ჰგავს 

რომელიც ველზე 

ბინადრობს 

თურაჯ 

რომელიც ზურნაზე 

უკრავს 

ზურნაჩი 

რომელიც კეთდება 

ქამრის დონეზე 

დ რჲ ზუნკოჭ 

რომელიც მალე ტყდება ყოფალაღ 

რომელიც უდრის 20 

ფუთს 

თაღარ (ვ) 

რომელიც ღირს ოცი 

კაპიკი 

აბაზილუღ (ვ) 

აბასილუღ (ნ) 

რომელიც წისქვილის 

ქვის ირგვლივ 

გროვდება 

არდ (ნ) 

რომელსაც სწირავენ 

პირები  

ახარ 

რომელსაც ურევენ 

ჩალას  

ჲარმა 

რომელსაც ჰყავს შვილი ჲელლა 

რომლებსაც იმ წელს 

მიცვალებულები 

ჰყავდათ 

ახარ 

რომლითაც მიმართავენ 

მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში  

გეჲ 

რომლითაც მოსავენ 

პატარძალს 

ჩადირა 

რომლისთვის მატაჲნაკ 

როში კაცპუნ (ვ) 

 მუტულ 

 სულუф 

 ხურუფუნ (ნ) 

რტო ჭიკ 

რუ ჩ ჲლაღ 

რუხი ბოზ 

რქა მუყ ა 

რქენა  დოყ ალაბესუნ 

  ნიკ-ტესუნ, ნიკ-

დესუნ 

რქიანი მუყ ალა 

რქოსანი ხოჭო  ბურღოუს 

რყევა  გალგალესუნ 

რჩევა მასლაჰათ 

რჩეული ჭაკ 

 ჭ კეცი 

რჩოლა დოყ ალაბესუნ 

რცხილა ხან, ხანნახოდ 

რძალი  ხალაბინ 

რძე მუჩანაყ || მუჭ ანაყ 

რძე და რძის ნაწარმი აღართუ (ნ) 
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რძის აჭრა ირამფესუნ 

რძის სახე  მუჭ ანაყნაჩ ო 

რძისა  ოდოშ  (ვ) 

რწმენა  ვა ბაქსუნ(ვ) 

ვე ბაქსუნ(ნ) 

 ვა ლუღ (ვ) ვე ლუღ 

(ნ) 
  ვე  (ნ) ვა  (ვ) 

რწყევა  საკპესუნ 

რწყილი ინ 

რხევა გალგალდესუნ 

 გალგალფუსუნ 

  გალდესუნ 

  გალფესუნ 

 ლაყ ლუღ 

 ჟ იკპესუნ 

საათი საჰად 

საბაბი მ ჰნ  

საბავშვო თამაში ათტურმა 

 ჲლინაჩი (ნ) 

 ქურქურ 

საბავშვო თამაშის 

სახელწოდება 

კაკულლა-

მაკულლა 

 მაკკული 

საბავშო თამაში კაღ 

საბაზრო ბაზარრუღ 

საბაზრო ფასო მ ზ ნდ  

საბოლოო ახ რინ 

საბოლოოდ  ახ რ-ავალ 

საბრჯენი მიხჩა 

საგაზაფხულო ჟ ოღულუნ 

საგანგებოდ  ყ სტენ 

საგდული ა მ 

საგორავი (ცომისა) ოხლუღ 

საგუბარი აღნაღ 

სად წავიღო ორბესუნ 

სად? მაა|| მაჲა 

 მალა (ვ) 

 მალან (ვ) მაჲინ (ნ) 

 მატაჲ 

სადაც თესავენ 

სათესლე ხახვს 

ნ რქილუღ 

სადაც იზრდება 

მზიურა 

ანდუზლუღ 

სადაც იზრდება ნიორი ქენლუღ 

სადაც იზრდება 

ჭინჭარი 

მეჭლუღ 

სადაც ჩამოდის 

ნაწვიმარი წყალი 

კათკუნ || კატპუნ 

სადაც ცხოვრობდნენ 

აზერბაიჯანელები 

თათარლუღ 

სადგისი ბიზ 

სადოღე ცხენი  ა კტალო 

სადღესასწაულო ახწიმინ (ვ), 

ახსიბაჲინ (ნ) 

სადღვებელი ბუიკალ (ნ) 

ბულუკალ (ვ) 

საეკლესიო 

დღესასწაულi 

ვ რთივერ 

სავარცხელი ოხ 

სავსე  ბუჲ 

სავსედ ყოფნა ბუჲბაქსუნ 

საზამთრო ყარფუზ 

საზაფხულო ბაკი 

(ქარაბაკი) 

საქონლისთვის 

აღ ლ 

საზაფხულო საძოვარი ჲ ჲლაღ 

საზი (საკრავი 

ინსტრუმენტი) 

საზ 

საზიდავისა  არაბინ 

საზიზღარი იდბარ 

  მუნდარ 

 ქა მენ 

  ყაჲსარ 

საზოგადოება  ჯამათტუღ 

 ჯამაჰათ 

საზრიანი ანდახბალო (ვ) 

საზღვარი კოფკარ 

 საჰამან 

სათავე კოჯინქ ტიქნე 

სათამაშო ჯოხი ჩილინგ 

სათბუნებელი  ზუბუნ 

სათესლე ხახვი ნ რქი 

სათითე ნკუშტან 

სათლი ვედრ  (ნ) ვედრი 

(ვ) 

საიდან?  მალან (ვ) მაჲინ (ნ) 

საიდუმლო  ჭაპ || ჭ აპ 

 ჭაპკინ 

საიდუმლოება  მუგინ (ვ) 

საკაბე ფართალლუღ 

საკარტოფილე ნაკვეთი კარტოპილუღ 

საკენკი  კაჩ (ვ) || კ ჭ 

საკერავი ე ბუნ 

საკერებელი ჲამალუყ 

საკვები  კაჩ (ვ) || კ ჭ 

საკვები (ფრინველის)  კაჩ (ვ) || კ ჭ 

საკვებური  ახურ 

საკლავი ქორწილში ჰტუგ (ნ) 

საკლიტე ჩ ომაჲდეში 

საკმაო ბაბათ 

საკმეველი ქ ნდდ რუკ 
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 ხონგ 

საკუთარი აჩრდილი ბეზშ ქ 

საკუთარი თავისთვის 

თავისუფალი 

მიმართვის უფლების 

მიცემა 

ჰ რქბსუნ(ნ) 

საკურთხი პატარაკ 

სალამი აღბათხეირ 

 ჩახქოქ 

სალამური დიზიკჩალი (ვ) 

 სიმსი 

 ტუტთაგ 

 ტ ტ ჲ 

  фიტიტი 

სალესი  მარან (ვ) 

სალესი ქვა ხართ 

სალოცავი (წმ. გიორგის 

სახელზე ნაკურთხი) 

გერგეც 

სამაგიერო ჰაყ 

სამარე გ რ მზ  

სამართებელი ნიშტარ 

 ლქუჯ (ნ) 

სამართლიანი  ინსაфლუ , 

ინსაфლუო 

სამარილე ელლალეკერ (ვ) 

ელეყავ (ნ) 

სამასი ხიბბაჩ(ო) 

სამახსოვროდ ჲედიჲ რ (ნ) 

სამაჯური ყოხლანგ 

სამეფო ფაჭ აღლუღ 

სამი ხიბ 

სამი ათასი ხიბჰაზარ 

სამი დღის წინ 

(გუშინწინისწინ) 

ბაღ არღენა (ვ), 

ბაღ არღინა (ნ) 

 ბა გ რღენა 

სამი ერთად ხიბალენ 

სამი პური  თუზლუღ 

სამიანი ხიბლუღ 

სამიზნე ვაშლი  ნიშან 

სამკალი ეხ 

სამკერვალო საქმე დ რზილუღ 

სამკლავური ყოლჩაღ 

სამკურნალო 

საშუალება 

დ რმ ნ 

სამოვარი სიმავარ 

სამოთხე ჯ ნნ თ 

სამოთხის ჯ ნნ თლუღ 

სამორე და საფიცრე 

მასალა 

ქ ტ ჲ (ნ) ქ თიქ 

(ვ) 

სამოცდაათი ხიბყოვიწ (ვ) 

სამოცდაერთი ხიბყოსა (ვ) 

სამოცდაექვსი ხიბყოუჴ  (ვ) 

სამოცდათერთმეტი ხიბყოსაწწე (ვ) 

სამოცდათვრამეტი ხიბყომუღეწწე (ვ) 

სამოცდათოთხმეტი ხიბყობიპეწწე (ვ) 

სამოცდათორმეტი ხიბყოპა წწე (ვ) 

სამოცდათქვსმეტი ხიბყოუჴ ეწწე (ვ) 

სამოცდათხუთმეტი ხიბყოჴოწწე (ვ) 

სამოცდაოთხი ხიბყობიპ (ვ) 

სამოცდაორი ხიბყოპა  (ვ) 

სამოცდარვა ხიბყომუღ (ვ) 

სამოცდასამი ხიბყოხიბ (ვ) 

სამოცდაშვიდი ხიბყოვუღ  (ვ) 

სამოცდაჩვიდმეტი ხიბყოვუღ ეწწე (ვ) 

სამოცდაცამეტი ხიბყოხიბეწწე (ვ) 

სამოცდაცხრა ხიბყოვუჲ (ვ) 

სამოცდაცხრამეტი ხიბყოვუჲეწწე 

სამოცდახუთი ხიბყოჴო (ვ) 

სამოცი ხიბყო (ვ) 

სამ-სამი ხიბ-ხიბ 

სამსახიობო არტისტლუღ 

სამსახური ყულლუღ 

სამსახურის გარეშე 

ყოფნა 

ყულლუღბესუნ 

სამუდამო მ რრუღ 

სამუდამოდ ჰ მიშ ლუღ 

სამურველი ყაშოვ 

სამურველით ხეხვა ყაშოვლაჲშსუნ 

სამუშაო აშ 

სამფეხა დენდაკ || დეჲდან 

სამყარო  ლ მ 

 დუნია, დ ნჲ  

სამშენებლო მასალა კოჯლუღ 

||კოჟლუღ 

სამშობლო სახლი გა 

სამძიმარი ბულდირისტუღ 

სამწლიანი ხიბუსენლუღ 

სამწლიანი კამეჩი ჰავარა 

სამჭედლო დ მირჩიხანა || 

დ მ რჩიხანა 

სამხედრო კომისარი ვაჲინკომ 

სამხიარულოდ ახწიმალუღ (ვ), 

ახსიბაჲლუღ (ნ) 

სანაგვე ფოსლუღ 

სანამ ტელწირი 

სანამდე  ევახხტალწირიკ (ვ) 

ჰევახტალწირიკ (ნ) 

სანაპირო ტოღ  

სანატრელი  ბუყეციო 

 ჩურეცი (ნ) 

სანახაობა  მ ზ  

სანერგე ნაკვეთი კამაჯლუღ 

სანთელი შამ 
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საოფლე თ ქალთ  

საპარიკმახერო დ ლლ გხანა 

საპარსავი  ნიშტარ 

საპონი საპუნ 

სარეველა ილ 

სართავი ჯარა ჯ ჰრ  

სართავი ჯარას ღვედი პიჟიკ 

სარი  მაჴ 

სარკე ქიზქი || ქუზქი 

სარტყელი ქუშთიკ, ქუშტიკ 

სარჩული ასტარ 

სარჭი  იშპილკა 

სასა კატიქ 

სასაფლაო გ რ მზ ლუღ 

 ქარამზალუღ 

სასაცილო მ ზ ლუ 

სასახლე ჩომოხ 

სასიამოვნო ლ ზ ტტუ 

სასიმინდე ამბარ 

სასიმოვნო  ჰ ზ (ნ) 

სასირცხვილო საქმის 

ჩადენა 

ბეჲღაბურჩილუღბ

ესუნ 

სასიძო საქორწილო 

ტანსაცმელში 

ბაჲბსუნ (ნ) 

სასიძოს საჩუქრები 

საცოლის ბიძისათვის 

დედის მხრიდან 

ტაჲილუღ 

სასოწარკვეთა ელმუღოსუნბოშტ

უნ 

სასოწარკვეთილება უმუდნუტლუღ 

სასტვენი фიტ 

სასტუმრო ყონაღინ 

სასულე საკრავზე 

აკომპანირება 

დამბალაკდუღესტ

ესუნ|| 

დამბალაკდუღსუნ 

სასულე საკრავზე 

აკომპანირება 

დ მ 

სასულე საკრავზე 

აკომპანირების 

გამწევი 

დ მბიყალ 

სასურველი  ჩურეცი (ნ) 

სასუქი ფეჲნ 

სასუქის შეტანა  ავადბესუნ 

სასწორი (დიდი) ყაფან 

სასწრაფოდ ბაჲიჭ 

სატანა  შეჲთან 

სატაცური ყულანჯორ 

სატეხი ალდეჲნ 

 ალდი 

სატრფო ბუყეციო 

საუბარი იხტილ თ (ვ) 

იხტლ თ 

  იხტილ თბესუნ(ვ) 

საუზმე ნაწილ 

საუზმობა  ნაწილბესუნ(ვ) 

საუცხოო ყ რიბ  

საფანტი ყ რმა 

საფარველი ტაალდა 

 ტალდალუღ 

საფარი  ბარა 

 ტაალდა 

საფარი, რომელსაც 

აფარებენ 

მიცვალებულს 

ხოჭი 

საფასური  ყ დირ 

  ჰაყ 

საფეთქელი კირუხ 

 ლიპლიპკალ 

საფლავი  გ რ მზ  

 ქარამზა 

საფრთხობელა ოჲუღ 

საფუარი  ა ჲინ 

 ა ჲინლუღ 

საფულე ქისაკ 

საფურე ხბო ოჯას 

საფუძველი ბინა 

საფუძვლიანი  მ ლლუ 

საქათმე კოკოცინკოჯ 

საქმე  აშ 

  მ ლ 

საქმეში ჩახედვა ვ ლ დბესუნ 

საქმიანი დირბაშ 

საქმიანობა დირბაშლუღ 

 ფეშ აჲ 

საქმის ცოდნა ჩალხალლუღ 

საქმის 

ცოდნა,შეჩვეულობა 

ვ ლ დდუღ 

საქმრო ან საცოლე ბესეცი (ნ), ბეცეცი 

(ვ) 

საქონელი  ბელე 

საქონლის დაკვლა 

ქორწილისათვის 

ატტუგ 

საქონლის კისრის 

ძარღვი 

ზ გ 

საქონლის საშიში და 

მძიმე ავადმყოფობა 

ხორთდამა 

საქონლის ხორცი ბელენეყ (ვ), 

ბელინჲეყ (ნ) 

საქსოვი ჩხირი დ ნდ  

საქციელი მ ლ 

საღამო  ბეგა (ბ), ბიჲა (ნ) 

  ბია 
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საღამოს ბიას (ვ), ბიჲას (ნ) 

 ბიასუნ(ვ), ბიჲასინ 

(ნ) 

საღამოს 4-5 საათს 

შორის 

ბიასჭო (ვ), 

ბიჲასჭო (ნ) 

საღამოსთვის ბაჲასინდარი (ნ) 

  ბიასჭო (ვ), 

ბიჲასჭო (ნ) 

საღებავი  გონ 

 გუიინ 

საყვავილე ციციკხანა 

საყვარელი  ზიზ 

 ხასა 

საყვედურის  ჲთეხტესუნ || 

აჲითეხსტუნ 

საყინულე ჩახ 

საყრდენი ელემ 

 კოჯინქ ტიქნე 

 მიხჩა 

საშიში  ხათალუ 

  ხათაქარ 

საშიშროება   ხათაქარრუღ 

საშოშიე კერცალუნმეც 

 ს ღ რჩინმეს (ნ) 

საშუალება  მაჯალ 

საშუალო ზომის 

საცერი 

მარცვლეულის 

გასაცრელად 

ხახალ 

საჩივარი არზა 

საჩუქარი თე ყუნ (ვ) 

 ფეშკაშ || ფეშქაშ 

საჩუქრების ერთი 

ტაბაკი, რომელიც 

განკუთვნილია 

ნათლობისათვის 

ხილა 

საჩქაროდ  ბაჲიჭ-ბაჲიჭ 

საცეკვაო მელოდია ჰავა 

საცერი გულ 

საცერი გუმგუმ 

საცვალი  ჴ ოლოხ 

საცობი  ჟ ოლ 

საცოდავი გოროხ 

საცოხნელი კაჭკუნ || კ ჭკ ნ || 

კევი 

საძაგლობა ოღრაშლუღ 

საძილე ნალი ბასკალდ მ კ 

 ბასკალდ შ კ 

საძირკველი  ბინა 

საძირკვლის ჩაგდება  ბინ რ , ბინ ვრ  , 

ბინ რ საქ 

საძოვარი კოსკავალგა (ვ) 

 რ შ 

 ყოროღ 

 ყ ავან (ვ) ჴავუნ (ნ) 

 ხამ 

საწებელი  ოშ ალა 

საწველებული  ლ ჟ  

საწნახელი ქ რს ნგ 

საწური სუზაგ 

საწყისი  კოჯინქ ტიქნე 

საწყობი ამბარ 

  მარან 

საჭირო გჲარჲაგ 

 ლაზუმ 

საჭირო ნივთების 

ყიდვა ბაზარზე 

ბაზარბესტესუნ 

საჭირო სურსათის 

ყიდვა ბაზარში 

ბაზარრუღბესუნ 

საჭმელი  კაჩ (ვ) || კ ჭ 

 ხორაკ 

საჭმელი 

დამზადებული 

ლობიოს, კვერცხის, 

ერბოსა და 

ხორცისაგან 

ხაჲაყ უშ (ხაჲგ შ) 

საჭურისები ახტაორ 

სახე ჩ ო 

 ჭო || ჩ ო 

სახელდახელოდ 

მოხარშული ხორცი 

ჲახნი 

სახელდებით წიბაწი 

სახელი  წი 

სახელის გატეხვა ბეჲღაბურბაქსუნ 

 ბეჲღაბურბესუნ 

სახელის დარქმევა   წილახსუნ 

სახელის მიცემა წილახსუნ 

სახელმოხვეჭა  фარიმ 

სახელო ქოჲ (ვ) ქ ჲი (ნ) 

სახელოვანი  ხოჲლა 

სახელური კოჩ || კოჭ 

სახეობა  ჯ რ  

სახეჩი ატამი წანჭეфტალ 

სახვალიოდ დამნუნ (ნ. ჭა, 

აკუჭა) 

სახვევებში შეხვევა ყონდაღბესუნ 

სახვევი ყონდაღ 

სახლი  კოჯ || კოჟ 

სახლის (ბინის) მქონე კოჯლა || კოჟლა 

 კოჯლა-მეცლა 

სახლის საძირკვლის 

ჩაყრა 

ბინაბესუნ 

სახლის ფუძე კოჟ(ჯ)ინოყ 
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სახნავი კა ვან (ვ) || ჴ ავუნ 

(ნ) 

სახნავი მიწა გუნდებით ქ ს გენეზბუნ 

სახნისი გავასენ (ნ) || 

გავასან (ნ) 

სახურავის კავები  კირ 

საჯდომი შან 

საჯინიბო ბელი  ბელეკოჯ (ვ), 

ბელინკოჟ, 

ბელინუნკოჟ (ნ) 

სევდა ბე ჲქოфლუღ 

 ჰასრათ (ნ) 

სეირნობა თარაფესუნ 

 სეირ 

 სეირბესუნ 

 фურუდესუნ (ვ) 

სეირნობისას თარაკა, თარაქ-

თარაქა 

სელის ფაფა წეთტახუპ 

სენის გადადება აზარბასტუნ 

სესხება ბალყონათასტუნ 

(ვ) 

სეტყვა თ გ რ 

 ჩაკ 

სექტემბერი სენთიაბ რ 

სეხნია  ადაშ 

სველი შ ჲნ , შ ჲნო 

სვეტებით ოლლა (ჲ) 

სვეტი ოლ 

 ყ ოთმაჯ 

სვია ენკიზა 

სია სიჲ ჰი 

სიამოვნება ლ ზ თ 

სიარული  თაჲსუნ 

 ლა ნგბესუნ 

სიარულის ცოდნა თაჲეს, 

თაჲესბაქსუნ 

სიახლოვე იშ ალუღ (ვ) 

იშ ალუღ || 

შ ალუღ (ვ) 

სიბერე ჰილლუღ (ნ) 

 ქაфტარრუღ 

 ყოჯალუღ || 

ყოჟალუღ 

სიბნელე ბეინყ 

 ბეინყ  (ვ), ბაჲინყ 

(ნ) 

  ბეინყ ლუღ (ვ), 

ბაჲინყლუღ (ნ) 

 ბეინყ უნ (ვ), 

ბაჲინყუნ (ნ) 

სიბოროტე  აჯიღ (ვ) 

 ჲამან 

 ჲამანლუღ 

 ფისლუღ 

სიბრაზე აჯუღ 

 ჰირს 

სიგამხდრე გოღანლუღ 

სიგანეში ქეჲნა 

სიგიჟე  ლასარრუღ (ნ) 

 და ნგლუღ (ვ) 

სიგლუვე  ჰამავარლუღ 

სიგრძე ბოხო(ჲ)ლუღ 

სიგრძეში ბოხლანჯიკ 

სიგრძის საზომი გირე 

სიდამპლე ბაბლიღუღ (ვ) 

სიდედრი ყაჲნნაქო 

სივიწროვე ნ ზიკლუღ 

  ყაჭარუნ 

  ყაჭლუღ 

სივრცე ქენქ-ბოლლუღ 

 ქენქლუღ 

 ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) 

   ჴაჲლუღ 

სიზარმაცე  ავარალუღ (ნ) 

 მუნდარა 

სიზმარი ნეპ 

სიზმარში ნეპენ 

სითავხედე  ვარრუღ 

სითბო  გამლუღ 

სითეთრე მაწილუღ 

სითხელე  ნ ზიკლუღ 

სიკარგე  შელღურ 

სიკაშკაშე აცარბესუნ 

 აცარლუღ 

სიკეთე  ჲახშულუღ 

 შელღურ 

სიკვდილამდე  ბიამუნ 

სიკვდილი აჯალ 

 ბიესუნ 

სიკვდილის ანგელოსი აზრეჲილ (ნ) || 

ჰაზრეილ (ვ) 

სიკვდილის მოსვლა აჯალპაპსუნ 

სიკვდილის პირას 

ყოფნა 

ელმუხთასტუნ 

სიკვდილის საათი ჯალ 

სიკოჭლე ახსაღლუღ (ნ) 

სილამაზე ჲარაშუღ (ნ) 

სილაჩრე ბაღრიჲარრუღ 

სილურჯე  ქოუნლუღ (ნ) 

გოგინლუღ (ვ) 

სიმამაცე  ღარღაინლუღ 

  ჰ ნ რ 

სიმარდე დირილუღ 
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სიმაღლე ალალუღ (ვ) 

ალლოჲლუღ (ნ) 

 ბოჲ 

სიმახვილე ღაინლუღ 

სიმგრვალე კაკანიკლუღ 

სიმდაბლე ქოდაქლუღ || 

ქოდაჲლუღ 

სიმდიდრე  თანგაჰ 

სიმეჩხრე  ბაჴილუღ 

სიმთვრალე фინოღოჲლუღ 

სიმინდი ყარღოდალი (ვ) 

ყარდალი (ნ) 

სიმინდის საზომი 

მოცულობით 4-8 კგ. 

პინაკ || პი ნაკ 

სიმკვახე ბიჭილუღ 

სიმოკლე  ქოდაქლუღ || 

ქოდაჲლუღ 

სიმჟავე ქეჯელუღ 

სიმრავლე  ბარაქათ 

 ბოლლუღ 

 ქელეათკალ 

||ქოლოლუღ 

სიმსივნე  ბეხ  

სიმტკიცე ოსტავარრუღ 

 არხაინლუღ 

 არხაინჩილუღ 

სიმტკნარე აჲახლუღ || 

აჲეხლუღ 

სიმღერა გუმგუმფესუნ 

 მაღ  

 მაღ ფესუნ 

სიმყრალე  ად 

სიმშვიდე  არხაინლუღ 

 არხაინჩილუღ 

 აშნუტლუღ 

 დინჯლუღ 

  ირ ჰ თტუღ 

სიმძიმე ბი ლუღ (ვ) 

ბიღ ილუღ || 

ბი ჰილუ 

 ბ ღ ლუღ (ნ) 

 ხელ 

სიმძლავრე ამან 

სიმწარე აღულუღ 

სიმწირე ქ ს დლუღ 

სიმჭიდროვე ყაჭლუღ 

სინანული ფეშ მანჩილუღ 

სინდისი  ინსაф 

 ნამუსენ 

სინდისიანი  ინსაфუნ 

სინდისის  ინსაфუნ 

სინესტე ნამლუღ 

  ყუზეჲლუღ 

სირბილი  ტისტუნ, ტიტეს 

  ტიტაჰატიტა 

სირბილისას ტისტუნ 

 ტისტუნ-ტისტუნ 

სირთულე  ბ ღ ლუღ (ნ) 

სიროფი  მათ || მ თ 

სირჩა  აჲაყ || აჲეხ 

სირცხვილი  იბ || ჲბ 

 ბეჲღაბურჩილუღ 

 იტალბესუნ 

 ოტ 

 ოტალბესუნ 

სისინი თ შ  

  თ შ ფსუნ 

სისმსუქნე ღუჲლუღ 

სისულელე  ახმაღლუღ 

სისულელის ჩადენა  ლასარლუღბესუნ 

(ნ) 

სისუფთავე  აცარლუღ 

 თ მიზლუღ 

სისქელე ბოჩულუღ 

სისწორე ჰამავარლუღ 

სისხლი პი 

სისხლიანი პილა 

სისხლის დაღვრა პიციფსუნ 

  პიჲასალ, 

პიჲასალბაქსუნ 

სისხლის დენა პიბარესუნ 

სისხლის მსმელი  ადამარუქალ (ვ) || 

ამდარუქალ (ნ) 

პიუღ ალ 

სისხლის შედედება ირამფესუნ 

სისხლძარღვი ტამარ 

სიტკბო  მუჭ ალუღ 

სიტკბობა მუჭ ალუღ 

სიტუტუცე  ახმაღლუღ 

სიტყვა  აჲთ || აჲით 

  წი 

 ჴაით 

სიტყვა-სიტყვითი აჲთბააიტ || 

აჲითბააჲით 

სიტყვების 

შემგროვებელი  

ჲთგირბალ 

სიტყვიერი ჟ ომოხუნ 

სიტყვის თქმა აჲთფესდესუნ || 

აჲითფესტესუნ 

  ჲთფესუნ || 

აჲითფესუნ, 

აჲითფეს 

სიტყვის მიცემა ჲთთადესუნ || 

აჲითთასტუნ 
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სიუხვე  ბარაქათ 

  ბოლლუღ 

სიფიცხით  გამ-გამ 

სიფრთხილე უსტულუф 

სიღარიბე  გოროხლუღ 

  ქამასი 

  ქ ს დლუღ 

 ქ სიბლუღ 

  фაღ რრუღ (ნ) 

სიღატაკე ქ სიბლუღ 

სიღრმე ბოღ ალოლუღ, 

ბოღ ალოჲლუღ 

სიყვარული ბუყსუნ(ვ) 

 ბუყსუნლუღ 

 ჰ ზბესუნ 

სიყრუე ქარრუღ 

სიშორე ახ ილლუღ 

სიჩლუნგე  აჩუნლუღ 

სიჩუმე დინჯლუღ 

  ირ ჰ თტუღ 

 фაღ რრუღ (ნ) 

სიჩქარე  დირბაშლუღ 

 ხოდ  

სიცარიელე ამწილუღ 

სიცივე მი 

 სორი (ვ) 

 ჩახ 

სიცილი  ახშ უმ 

 ახშუმფესუნ 

 ჰაჰაა 

 ჰაჰაფესუნ 

 ჰიჰიფსუნ 

სიცოფე ვარრუღ 

სიცოცხლე  დირბაშლუღ 

 მ რ 

 ქარხსუნ 

  ღუჲლუღ 

სიცოცხლის დროს ბიამუნ 

სიცრუე  აფჩი (ვ) 

სიცრუის თქმა აფჩიდუღსუნ (ვ) 

სიცქვიტე  დირილუღ 

სიცხე  ბურქუ (ნ) 

 გამლუღ 

 ეღარიხ (ნ) იღარიხ 

(ვ) 

 წილ 

სიცხე აქვს გამლუღტაბუ 

სიძე მუჴ უ 

 ჲეზნა 

სიძველე ბისილუღ 

სიძლიერე ყუვატ, ყოათ 

სიძუნწე ალამანჩილუღ 

 აღდაბანლუღ 

 ფულდეშილუღ 

სიწითლე ჭოჭალუღ 

სიხარბე  აღდაბანლუღ 

სიხარული მუყლუღ 

 მუჴ ბაქსუნ 

სიხარულით  მუჴ -მუჴ  

სიხშირე  ბოჩულუღ 

სიჯანსაღე  ზორბალუღ || 

ზორინლუღ 

სკა შამ 

სკანდალი დავა-შავა 

სკანდალისტი დავაქარ 

სკდომა  ტიხ პესუნ 

სკვერი  ბახჩა 

სმა უღ სუნ 

 ჴუხსუნ|| ჴუღსუნ 

სნეულება აზარ 

 აზარ-ბეზ რ 

 აზარრამიშბაქსუნ 

(ვ) 

სნეული  აზარრუ (ვ) 

სოკო თელეფა (ნ) 

 შამქალ (ვ) შამკალ 

 შ ამკალ (ვ) 

სოკოსებრი მცენარე 

ცუდი სუნით 

შეჲთანინфა ფუნ 

სოლი ჩუ || ჩ  

სოლის ჩარჭობა ჩუდუღსუნ 

სომეხი რმეინ (ვ) რმი (ნ) 

სომხური რმეჲნუნ (ვ) რმინ 

(ნ) 

სოუსი ბაზირგ ნ 

 ოშ ალა 

სოუსი გოგრისაგან არდაფ 

სოფელ ნიჯის ერთ-

ერთი რაიონი 

აბდალუ 

სოფელ ნიჯის 

ხოჯაბელის 

კვარტალის წყაროს 

სახელწოდებაა 

აჲზაპეციორაჲინ 

(ნ) 

სოფელი აჲზ (ვ) აჲიზ (ნ) 

სოფელში მამაკაცების 

შეკრების ადგილი 

დილით და საღამოს 

ქიმქა 

სოფლელი აიზლუ (ვ) 

აჲიზლუ (ნ) 

სოფლის მამასახლისი იზბაში 

სოფლური აჲიზინ (ნ) აჲზუნ 

(ვ)  

სპარსი  რაბ 
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სპარსული რაბიან 

სპეციალისტ  ფეშ აქარ 

სპილენძი მის 

სპილენძის დოქი 

წყლისთვის 

თუნგი 

სპილენძის თასი ჯამ 

სპილენძის ფული მისკარ 

სპილო фილ 

სრესა  ლა მ 

  ლა მდესუნ 

სროლა  ბოსტუნ (ნ) 

 დო ფსტუნ 

  ვ რ სტუნ 

სრულებით ლაფ 

სტაფილო კ ზ რ (ნეშ უმრუმ) 

სტვენა  фიტ 

 фიტსუნ 

სტვენის დაძალება фიტტესტუნ 

სტრიქონი ჯერგ  (ვ) 

სტუმარი ეღალ-თაღალ 

 ყონაღ 

სტუმრად ყოფნა ყონაღბაქსუნ 

სტუმრისთვის  ყონაღინ 

სულ  ლაფ 

სულ თეთრი  მაფმაწი 

სულ ლურჯი  ქოფქოჲინ (ნ) 

გოფგოჲინ (ვ) 

სულ მალე ღე-დამნუნ (ნ) ღა-

აჲჭა (ვ) 

სულ უმარილო  აჲახ-აჲახ || აჲეხ-

აჲეხ 

სულ ყვითელი ნე ფნეშ უმ 

სულ ცისფერი ქოფქოჲინ (ნ) 

გოფგოჲინ (ვ) 

სულ ცოტა კი 

  კიწი-კიწი 

სულდახეული ზ ღზ ღ 

სულელი  ახმაღ ||ახმახ 

 ახმახო 

სულელობა  ახმაღლუღბესუნ 

სულთანის სამოსი ხრხი (ნ) ხ რხი 

სული ელმუხ 

 ურუ 

სულით  უკინ || კინ 

სულის შეხუთვა ყ აყაეჲსუნ 

სუნთქვა ნ ф ს 

 фუფსუნ 

სუნი  ად 

სუნიანი ადბაфტი 

სურდო თუნთუნ 

სურვილი ბესსუნ 

  ბუყსუნ(ვ) 

  ბუყსუნლუღ 

 ბუყუნ 

 ნაфის 

სურნელება შელად (ვ) 

სურნელოვანი ადბა 

სურო წილამფურ (ვ) 

სურსათი  უქუნ 

სურსათის მარაგი უქუნ 

სურსათის მარაგი 

ოჯახისთვის 

კოჯლუღ 

||კოჟლუღ 

სუსტი  ელმუხნუტ 

 თოშ ოლ (ნ) 

 პანკურუტ (ნ) 

  წიჲაყ  

სუსხი აიაზ 

სუფთა  აშარ || აშარო 

 აშარრე 

  აცარ 

 თ მიზ 

 თ მიზ-თარ ღ 

фითათ 

სუფთაა  აშარნე 

სუფი ნივრით (სგან) ქენნურხარფუნ 

სუფი ტყემლით ქოჭუნახუპ 

სქელი ბოჩუ 

 ღუი 

სქელი ტოტი თ გ || თაჲ 

სქელი ძაფი  ბაღ 

სწავლა ზბარბესუნ 

 ზომბაქსუნ 

 ზომბესუნ 

სწავლა ვინმესი ვ ზთადესტუნ 

სწავლა-დარიგება ეგ თ || ქ თ 

სწავლული კალფი 

სწორი ჰავასარ 

  ჰამავარ 

სწრაფად  ქაფ 

სწრაფი  დირბაშ 

სხვა ტესოღო 

 ყეჲრაზ 

 ყ ერ 

სხვადასხვა ჯ რ ბ ჯ რ  

სხვაობა თაфოდ 

სხვები ყეირიორ 

სხვენი  უღ  

სხვენის აივანი ჯინიკ 

სხვის ხარჯზე 

გამდიდრება 

ქანაბეღ სუნ 

ტაბურეტი თოს 

 ტაბრეტკა 

ტაიჭი ა კტალო 
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ტალავერი ქირაфრანქი 

ტანადი ქალაბაქი 

ტანსაცმელი ფართალ 

ტანსაცმლის გახდა ჭეყსუნ 

ტანჯვა  დ რდ 

 პიესტესუნ 

  ჩ რჩ რ ზ 

  ჯაфა 

 ჯაфაზაფსუნ 

ტანჯული დ რდლუ 

ტარა ხორბლისთვის ბულა (ვ) 

ტარო კორომფუწ 

ტარხუნა თარხუნ 

ტაფა ქოღოშ (ნ) 

ტაფობი  ყობი 

ტაში ჩ ფი (ნ) წაფ (ვ) 

ტაშის კვრა ალხიშ 

  ალხიშბესუნ 

ტაშტი თაც || ტაზ 

 ლ ჰ ნ || ლ გ ნ 

ტაძარი ქერქეწ (ვ) 

ტახი კაჯილ || კაჟილ 

ტბა  გოლ (ნ), გ ლ (ვ) 

ტბორი  აღნაღ 

ტექსტილი  ყ წ (ვ) 

ტექსტილის ქსოვილი ყ წ (ვ) 

ტვინი მა  

ტვირთი ხელ 

 ჴელ || ხელ 

ტვირთის აკიდება  ახადესუნ 

ტიკი ტიკ (ვ) 

ტილი ნეწ 

  ტე 

ტილიანი ნეწბა 

ტილის მოკვლა ნეწეფსუნ 

ტილო ჭ ნტ რ 

ტირანი  პიუღ ალ 

ტირილი  ვაჲ 

 ო ნე 

 ო ნეფსუნ 

 ჰ ნქ რ 

ტირილის დაძალება ო ნედესუნ 

 პი ონესტუნ 

ტირიფი სოჲუდ 

ტიტველი ჩუფლაღ 

ტკბება მუჭ ა-ნე-ბაქსა 

ტკბილი  ლ ზ ტტუ 

 მუჩა || მუჭ ა 

 მუჭ ა 

ტკბილი კომში  ვ ლ ჩინფუშა 

ტკივილგამაყუჩებელი ყაჩბოტალ 

ტკივილი  სანჯი 

 ყაჩ 

 ყაჩპესუნ 

 ყაჭ || ყაჭ  

 ჭიჭი 

ტკივილის მიყენება ბოკოსპი, ბოკოსპი-

წიფსუნ 

 ყაჩდესუნ 

ტოლი  ჰავასარ 

ტომი თაჲфა 

 ობა 

ტონა ტონ 

ტოროლა  ტრატრა 

ტოტებიანი ჭიკურრა 

ტოტების მოჭრა ციგსუნ 

ტოტი ჩიკ 

 ჭუღ 

ტრაბახა  ლოვღაპაჭიკ, 

ლოღღაპაჭიკ 

ტრადიცია  დათ 

ტრიალი თარა, თარ 

 თარადესუნ 

თარაფესუნ 

  фა ლდესუნ 

 фა ლესუნ 

ტურა არამტოლ (ვ) 

არამტორ (ნ) 

ტუსაღი ტუსსაღ 

ტუტუცი  ახმაღ ||ახმახ 

  ახმახო 

 ტოტოზ 

ტუღ! (გამოიყენება 

კრუხის გასარეკად) 

ტუღ 

ტუჩი ჯეჯერ (ვ), ჯიჯირ 

(ნ) 

ტყავი  ტოლ 

ტყავიდან გამოძვრა ჴ ოლთასტუნ 

ტყავის ბაფთა  ჭორნი 

ტყავის გათრიმლვა აშ კსუნ 

ტყავის ნაჭერი ზოლ 

ტყავის ცვლა  ჴ ოლთასტუნ 

ტყაპუჭი  ქ რქ 

ტყე ჭ ლ გ || ჭალაჲ (ნ) 

  ხოდლუღ || 

ხოდდუღ 

ტყეებითა და ბაღებით 

დაცული მდელო 

აჴ უნ 

ტყემალი (ალუჩის) ქეჭუნ 

ტყვე ყარაბაშ 

ტყვია გ ლლ  

 ქულლა 
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 საბოლ 

 ჰავაი 

ტყირპი  ტალაღ 

ტყის ალუბალი ჯირბაჲ 

ტყის თხილი ჯირერეყ 

ტყის მასალა სოროკალ 

ტყის მცენარე  აჭამკერ (ვ) 

ტყიურა (ბოტ.) ჯირ 

ტყლაპი ქეჭუნ 

ტყორცნა ვ რ სტუნ 

ტყუილად ნაჰაყ 

ტყუილად მოლაპარაკე ლაღლაღი 

ტყუილი  აფჩი (ვ) 

  აფჩიდან (ვ) 

ნაჰაყ 

 фუ 

ტყუილი ყვავილი 

(რომელსაც ნაყოფი 

არა აქვს) 

აფჩიციციკ 

ტყუილ-უბრალოდ ამწი-ამწი 

ტყუპები  ქიზ (ნ) კუზ (ვ)|| 

ქიზ, ქ ზ 

უადგილო ყვირილი ქ ჲ-ქ ლ ჲ 

უადგილოდ საბოლ 

უაზნო  ბედასილ 

უაზრო  ამწი 

  ახმახო 

უაზრობა ახმაღლუღ 

უამისო მონუტ 

უანგარო ყ რ ზნუტ 

უბედობა ბალა 

უბედურება  ბალა 

 დ რდ 

 თარ 

 ტარგა 

უბედურებაში 

ჩავარდნა 

დ რდააბაфტესუნ 

უბედურების ლოდინი ხათანელაфთესუნ 

უბედური ნახ შნუტ 

უბედური ადამიანი ვახტნუტ 

უბინაო დ დ რქ ნ 

უბოქლომო აჩარნუტ 

უგასაღებო  აჩარნუტ 

უგემური ტამნუთ, ტამსუზ , 

ტამნუთო, 

ტამსუსო 

უგემური ჯიში თამფანუნარ 

უგრძნობელი აჩუნ 

უგრძნობლობა აჩუნლუღ 

უგულო  უკნუტ || კნუტ 

უგუნურება ლასარრუღ (ნ) 

უგუნური ლასარ (ნ) 

უდაბნო  ბე ჲვან, ბე ჲვანგა 

უდარდელი  აშნუტ 

 დ რდნუტ 

 ყაჲღუნუტ 

 фიქირნუტ 

უდედმამო  ქალანუტ 

უდედო ნანანუტ 

უდი უდი || უდინ 

უდიები უდიუხ 

უდიების სინონიმია ნოიშუხ 

უდიური უდინ 

უდროო ვ დ ნუტ 

უდღესასწაულო  ახწიმანუტ (ვ), 

ახსიბაჲნუტ (ნ) 

უეკლო ცაცნუტ 

უეჭველად ჲაღ ნ 

უვალო ბორჯნუტ (ნ) 

უვნებლობა გოროხლუღ 

უზანგი ზანკუ 

უზვი  რამიკ (ნ) 

უზმოზე ქუნიკელ 

უზრდელობა ყამმაზლუღ 

უთავანო უღ ნუტ 

უთავბოლო ყამმაზ 

უთავო ბულნუტ 

უთავსახურო ყაფაღნუტ 

უთანხმოების შემოტანა კ შ ბესუნ 

უთმო  ფოფნუტ 

უთო თ  

უიმედო  უმუდნეტ 

უიმედობა  უმუდნუტლუღ 

უიმისო  ქონუტ 

 შონუტ 

უიღბლო ნ ს 

 ოღანდნუტ || 

ოჰანდნუტ 

უკან ჴოშ 

 ჴოშ-ჴოშ 

უკან დახევა ჴოშ-ჴოშთაჲსუნ 

უკანასკნელი ახ რ 

  ახ რინ 

უკანონო ყადანუტ 

უკანონოდ შობილი ბიჭ 

უკარაქო და უგარნირო 

ფლავი 

ჩილოვ 

უკაცრიელი  ადამარნუტ (ვ) 

ადმარნუტ (ნ) 

უკაცრიელი ადგილი ბე ჲვან, ბე ჲვანგა 

უკბილო ულუხნუტ 

უკვალოდ  ილიმ-ილიმ 
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უკმარისობა ქამლუღ 

 ქამ-ქასირ (ნ) 

უკმაყოფილება ასი 

 ასილუღ 

 ნ რ ზილუღ 

უკმაყოფილების 

გამოხატვა 

ქილეჲ 

 ქილეჲბესუნ 

უკმაყოფილო ნ რ ზი 

უკოჟრებო ყავარნუტ 

უკორძებო  ყავარნუტ 

ულამაზო  იდბარ 

 ჲარაშუღნუტ 

 ყაჲსარ 

ულაშქრო ყოშუნნუტ 

ულვაშები ბ ღ (ნ) ბიღ (ვ) 

ულვაშიანი ბ ღლა (ნ) ბიღლუ 

(ვ) 

ულმობელი  ამანნუტ 

ულმობელობა  ამანნუტლუღ 

უმამო ბაბანუტ || ბავანუტ 

უმარილო  აჲახ || აჲეხ 

 ელნუტ 

 შიტო 

უმიზეზო ნიჲ თნუტ 

უმნიშვნელო ამწი 

უმოქმედო მ ლნუტ 

უმტკივნეულო ყაჩნუტ 

უმუშევარი  აშნუტ 

  აჯგაჰან (ვ) 

  აჯიზ (ნ) 

უმცირესი ხურხურუ 

უმცროსი მიშიკ , მიშიკო (ნ) 

უმწეო თოშ ოლ (ნ) 

 ხ აფან (ნ) 

უმწერლო ცამნუტ 

უმხიარულო ახწიმანუტ (ვ), 

ახსიბაჲნუტ (ნ) 

უნაგირი ჲ ჰ რ 

უნათესავო ყოჰუმნუტ 

უნალო ნალნუტ 

უნამუსო ნამუსნუტ 

 ნ მ რდ 

 ოტნუტ 

  ჰარურნუტ 

უნამუსობა  ოღრაშლუღ 

უნაყოფო ბაჰარნუტ 

უნაყოფო საქონელი მ რიკ 

უნაწნავო უშ კუნნუტ || 

იშ კუნნუტ 

უნებურად ჩარნაჩარ 

უნიჭო ხ აფან (ნ) 

უომო დავანუტ 

უორთქლო ბუღნუტ 

უოფლო აპნუტ 

უპატივცემლობა ჰ რმ თსუზლუღ 

უპატრონო ანდერ (ვ) ანდ რ 

უპატრონობა კონჯუხნუტ 

უპროცენტო фაიზნუტ 

უპუროდ  ბუსა-ხენეზა 

ურაგანი  ახ რზამან 

ურემზე არაბალა 

ურემი არაბა 

ურთიერთ მეგობრობა ბალყონალუღ (ვ) 

ურთიერთი  ბალყონა (ვ) 

ურიცხვი ყ რ -ქ ს ბ 

ურმის ნაწილი ჩ რვ ნდ 

ურმის საყრდენი დურაჯალ 

ურჩხული  აჭდაჰა 

ურწანი რამიკ (ნ) 

ურწნობა  ყ ს რლუღ 

უსაზღვრო ახ რნუტ 

უსამართლო ინსაфნუტ 

უსამართლობა ინსაфნუტლუღ 

უსამსახურო ყულლუღნუტ 

უსაფუარო ა ჲინნუტ 

უსაქმო  მ ლნუტ 

უსაქმოდ ყიალი მუნდარსტუნ (ნ) 

უსაქმური აჯგაჰან (ვ) 

 აჯიზ (ნ) 

  ჟგაჰან 

 ჯგ ჰ ნ 

უსაქმურობა  აშნუტლუღ 

 მუნდარა 

უსაქმურობა,ზარმაცობ

ა  

ჟგაჰანლუღ 

უსახელო წინუტ 

უსახლკარო  დ დ რქ ნ 

 კოჯნუტ || კოჟნუტ 

უსინათლო კაჩი 

უსინდისო  ბეჲღაბურ 

  ინსაфნუტ 

  ნამუსნუტ 

 ქალანუტ 

უსინდისობა  ინსაфნუტლუღ 

უსირცხვილო  ოტნუტ 

  ჰარურნუტ 

უსიტყვო ჲთნუტ || 

აჲითნუტ 

უსიტყვო სიმღერა ნინი 

უსიტყვოდ მღერა ნინიბესუნ 

უსტუმრო ყონაღნუტ 
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უსუსური  ადამარნუტ (ვ) 

ადმარნუტ (ნ) 

უტვირთო ხელნუტ 

უუნაგირო ჲ ჰ რნუტ 

უურმო (ურმის გარეშე) არაბანუტ 

უფასო  ნისჲ  

 ჰავაი 

უფერული  გონნუტ|| გონნუთ 

  ოსალ 

უფერულობა  გონნუთლუღ 

უფეხო ფურნუტ 

უფრთო ყ ნ დნუტ 

უფრო მეტი  აბუზ (ვ) ავუზ 

||აღუზ (ნ) 

უფრო მოკლედ გ დ ქნე 

უფრო მოხერხებულად ოღანდე 

უფრო მსუქანი ღუჲ 

უფროსი ქალა 

უფროსი ძმა კადა 

უფსკრული გორფუნ (ვ) 

უქაღალდო ქაღ ზნუტ 

უქვიშო შანუტ 

უქმად ყოფნა ავარალუღ (ნ) 

უქმობა  ახწიმაბესუნ (ვ), 

ახსიბაჲბესუნ (ნ) 

უქნარა ჟგაჰან 

 ჲაბუდა 

უქნარობა ჟგაჰანლუღ 

უქნელი ф ნდნუტ 

უქრობი ნუტწაპბაქალ (ვ) 

უღელი ოყ || ოყ 

უღელში შებმული მუშა 

საქონლის (ხარების) 

პირველი წყვილი 

ჩ რქ ვ 

უღირსი ჰარურნუტ 

უღმრთო  ბიხაჯუხნუტ (ვ) 

უღონო ჰალსუზ 

უღრუბლო მუჭურ 

უღრუბლო ცა აიაზ 

უყურადღებობა  фაიქირთასტუნ 

უყურო იმუხნუტ 

უყურო დოქი 8 ლ. 

მოცულობით 

თუშყურ 

უშემოსაკრავო ბაღნუტ 

უშეცდომო ყ ლ თნუტ 

უშვილო ჲელნუტ 

 ღარნუტ 

უშვილობა  ჲელნუტბულუღ 

 ჲელნუტლუღ 

 ყ ს რლუღ 

უშნო  იდბარ 

უჩემო ზანუტ 

უცებ  ბირდან (ნ), 

ბურდან (ვ) 

უცებ  ბურდან (ვ) 

უცნობი  ნ ვ ლ დ 

უცნობობა ნ ვ ლ დლუღ 

უცოდინარი ავამ 

უცოლო  აზაპ 

 რქან (ნ) 

 ჩუბუხნუტ 

უცოლო კაცის 

მდგომარეობა  

აზაპლუღ 

უცხენო ე ქნუტ 

უცხო  ჲად 

  ხორთ 

უცხოელი  ყ რიბ 

უცხოელის 

მდგომარეობა  

ყ რიბლუღ 

უცხოური ხორთ 

უძეობა ჲელნუტბულუღ 

უძველესი ათა-ბაბა 

უძვლო უყ ენნუტ 

უძილო ნეპნუტ 

უძლური  ღ აღ 

 ღ აღეცი 

უძლური (ცხოველი) ქოთრუმ 

უძლურობა ღ აღლულ 

უწამლო დავანუტ 

უწერილო ქაღ ზნუტ 

უწესო  მუნდარლუღ 

უწესობა  მუნდარჩილუღ 

უწესრიგო ჲარაშუღნუტ 

უწვიმო აღალანუტ 

უწიგნური  ავამ 

უწიგნურობა ავამლუღ 

უწილო ყ სმათნუტ 

უწინ ბეშ -ბეშ  

უწმინდური მუნდარ 

 მუნდარლუღ 

უწმინდურობა მუნდარჩილუღ 

უწყალო 

(შეუწყალებელი) 

ამანნუტ 

 ყურაღ 

უწყალობა ამანნუტლუღ 

უწყვეტად სუნაჲჴოშტან 

უწყლო ნიზა (ვ) 

 ხენუტ 

უწყლობა ნიზალუღ 

უწყლოდ ბუსა-ხენეზა 

უხალისო უკნუტ || კნუტ 

უხასიათოდ ყოფნა ტიჟილბაქსუნ 
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უხეირო  ნ ს 

უხეო (ხის გარეშე) ხოდნუტ 

უხერხულად თავის 

გრძნობა 

ფ რთბაქსუნ 

უხერხულობა ფ რთლუღ 

უხეში მ ჰლინ 

 ქალანუტ 

უხეში სიტყვა ქამასი 

უხვად  ბოლბაქსუნ 

უხვი  ბარაქათთუ 

 ბოლ 

უხიდო ბი ბინუტ 

უხორცო ეყნუტ (ვ) ჲეყნუტ 

(ნ) 

უხუმრო ახშუმნუტ 

მრო ზარაфათნუტ 

უჯრედი ზ ჲ 

უჯრედი ყ ф ს 

უჯრედიანი რვეული ქარაქუსი (ნ) 

უჰ! უф 

ფაბრიკა მანჯუკ (ვ) 

 фაბრიკა 

ფადიშაჰი ფასჭაღ 

ფანჯარა აკესქა 

ფანჯარა შუშით აჲნა 

ფანჯრის შუშა  აჲნა 

ფარანი ф ნ რ 

ფარდა მიჩატკან 

 ფ რდ  

ფარდაგი ფალაზ 

 ქილიმ 

ფართო გენგ 

 ქენქ 

ფართო ადგილი ჴაჲლუღ 

ფართო გზა 

მარხილისათვის 

ქაშაგუნჲაყ 

ფართხალი  თირთირფესუნ 

ფარი ყალთაღ 

ფარულად  ჭაპკინ 

ფარული  ჭაპკინ 

ფარცხვა მალასტუნ 

ფარცხი მალა 

ფასი  თოგ|| თოჲ 

 ყ დირ 

ფაფა ფუ ფ 

ფაფა აირანით ნაყნახუპ 

ფაფა ბავშვებისათვის ფუშურუკ 

ფაფა, რომელსაც ჭამენ 

აჭრილი რძით 

ნაყელახუპ 

ფაფარი ჲალ (ნ) 

ფაფახი კოი (ვ) ||კოჲ, კოჲნ, 

ქუიდ 

 ფაფაყ 

ფაფახიანი  ფაფაყლა 

ფაფახში  ფაფაყლა 

ფაცაფუცით ბაჲიჭ-ბაჲიჭ 

ფეიქარი  ა ლდალო 

ფერადი  ცამფი, ცამფიო 

ფერდი ჲამაჯ (ნ) 

ფერდობი  აჴ  (ვ) შ ამ (ნ) 

  ჲამაჯ (ნ) 

ფერი გონ 

 გუიინ 

ფერმიხილობა გონნუთლუღ 

ფერმკრთალი გონნუტ|| გონნუთ 

 ოსალ 

ფერფლი  იყ (ვ) ჟეყ (ნ) 

 ჟეყ (ნ) 

ფერფლით  იყბა (ვ) ჟეყაბა (ნ) 

ფერშალი фელშერ 

ფერშალის პროფესია фელშერლუღ 

ფერწასული ოსალ 

ფერხული ჲ ლლი 

ფესვი  თუმ 

ფეტვი სულუф  

 ტაჲნა 

ფეხდაფეხ დაბანბასმა 

 თურ-თურა 

ფეხების გაჩაჩხვა დ ღამიღა 

 დ ღამიღადესუნ 

ფეხზე ადგომა ალაბაქსუნ 

ფეხზე აყენება აჲზევკესუნ (ვ) 

ფეხი თურ 

ფეხით თურინ 

ფეხით მოსიარულე თურინო 

ფეხის თურინ 

ფეხმძიმე ქალი პაელმუხ ლა 

ფეხმძიმობა ჴელალუღ || 

ხელალუღ 

ფეხსაცმელი თურუნყავ 

 კოშიკ (ვ) 

ფეხსაცმელი (ე. წ. 

ჩუსტი) 

ჩუსტ  

ფეხსახვევი პატპალ 

ფეხშემორტყმული 

მჯდომარე 

ტარტაკეცი 

ფეხშემორტყმული 

ჯდომა 

ტარტაგ 

 ტარტაკესუნ 

ფეხშიშველი თურანყაჭინ 

 თურჴაჲ 

ფილთაქვა თოხმაღ 
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ფილტვი მანიფუშფუშ 

ფინური დანა ყ მ  

ფინჯანი  აჲაყ || აჲეხ 

 ჯამ 

ფირუზი ფ რ ზ 

ფისო! ფიშ-ფიშ 

ფისო-ფისო! ფისტ 

ფიქრი  ხიჲალბესუნ 

 фიქირ 

 фიქირბესუნ 

 фიქირზაფსუნ 

 фიქირ-ხიჯალ 

ფიჩხი თარანქუ || 

თ რ ნგ  

ფიჩხის საჭრელი თ რ ნგონუნკირო 

ფიცარი  დხტაკ 

ფიცი ელას 

ფიცის დადებინება ელასფესტესუნ 

ფიცის მიცემა ელასფესუნ 

ფიწალი ჲაბა 

ფიჭვი შამნახოდ 

ფლავი ხუპ 

ფლავი გარჩეული 

ნიგვზით 

უხ ნახუპ 

ფლავი დოთი ნაყლახუპ 

ფლავი კარაქით ჭ ჲნახუპ 

ფლავი ლობიოთი ფახულინხუფ 

ფლავის ქერქი  კორომფუწ (ვ) 

ყარამფუზ (ნ) 

ფლავის ძირი კორომფუწ (ვ) 

ყარამფუზ (ნ) 

ფლანგვა თ რ შბესტესუნ 

 თ რ შბესუნ 

ფლატე ყობი 

 ყ ორფუნ 

ფლეიტა фიტიტი 

ფლოსტები წა პტიკ 

ფოთლების გაცლა ხაზალციფსუნ 

ფოთლოვანა ხაზალა 

ფოთოლი ხაზალ , ხაძალ 

ფოთოლცვენა ხაზალბარსუნ 

ფოკუსი  ჰოყყა 

ფოკუსის მკეთებელი ჰოყყაბაზ 

ფორმა  ყ ლიბ 

ფორმით ჰგავს 

ბროწეულს 

ა ლა მუნარ 

ფოსტა ფოშტ 

ფოტო შიქილ 

ფოჩებიანი საჩაღლა 

 ცოციკლა 

ფოჩებიანი შალი ციცკლაშა ლ 

ფოჩი ყოთაზ 

ფოცხი ხალა (ვ) 

ფრენა  ფურ 

 ფურფესუნ 

ფრთა ა მ 

თა ყ ნ დ 

ფრთიანი ყ ნ დლ  

ფრთხილად  უსტულუфენ 

ფრიალო (კლდე)  დარ, დარდარ (ვ) 

ფრინველი  თურაჯ 

 ყუშ 

 რქაგ || რქაჲ 

ფრინველის გაშვება ფურდესუნ 

ფრჩხილი  მუხ 

ფსიტი ქ ფკ რ (ვ) 

ფსკერზე  თუმელ 

ფსკერი თუმ 

 ოყ 

  შან 

ფსკერისკენ თუმელ 

ფსონის გაკეთება კუშტესუნ 

ფუ! фუ 

ფუ! (ზიზღის 

გამომხატველი) 

ეშ ტ 

ფუთი  ფუთ 

ფული თ ნქ  

ფუნტი ქირვანქა 

ფუნტის 1|4-დი ურუბ 

ფურაჟი ალაф 

ფურგონი фურგონ 

ფურთხება ჩუფსუნ 

ფურკამეჩი ქომიშ 

ფურ-კამეჩი, რომელიც 

ბევრს იწველება 

მ რჯ ნ 

ფურცელი  ხაზალ , ხაძალ 

ფუსფუსი ქიჲე-

თურებაфტესუნ 

ფუტკარი ტატ 

უჭ ეტატ 

ფუტკრის ნაყარი ვეჩ  (ნ) ვეჩა (ვ) 

ფუტლიარი ჴ ოლ 

ფუფხი ყართმაღ 

ფუღურო კორმოოტ (ვ) 

ფუღუროვანი კორმოტლა (ვ) 

ფუშრუკი წაბულუნიღარიკა

ტ 

ფუძე თუმ 

 ოყ 

ფქვილი  არდ (ნ) 

 ხარი 

ფქვილის  ხარინ 
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ფქვილისა და 

ერბოსაგან 

დამზადებული 

თხელი ფაფა 

ხაშილ 

ფშვნა ბაჩუკესუნ 

ბაჩუკპესუნ 

ფშვნეტა  ბაჩუკესუნ 

 ლა მ 

 ლა მდესუნ 

ფხაჭნა ჭიკრამ 

  ხარფესუნ 

ფხიზელი მოღორ (ვ) მოღურ 

(ნ) 

ქადაგება  ვ ზ 

  ვ ზბესუნ 

  ვ ზთასტუნ 

 ქაროზ (ვ) 

 ქაროზტასტუნ (ვ) 

ქავილი ყართ (ნ) 

 შიტფესუნ 

 ხამფესუნ 

ქათამი კოკოც 

 შ უმაკ || შუმაკ 

ქათმის ბულიონზე 

გამზადებული 

თხელი ფაფა 

კოკოწუნიღარიქათ 

ქათმის ბულიონი კოკოცუნიღარიყატ 

(ვ) 

ქათმის სუპი კოკოწუნოშალა 

ქალამანი  თოროკალ(ნ) 

 ქალამ (ვ) 

ქალამნის საბელი ქალამჭაანქალამუნ

ბაღ 

ქალაქელი შა რრუნადამარ 

ქალაქი შ ჰ რ , შა რ 

ქალი ჩუბუხ || ჩუჰუხ (ნ) 

ქალი დიდი 

კურტუმით 

ქ მბა 

ქალის თავსაფარი  კატარ (ვ) 

ქალის სახელი 

(ზედმიწ. ანგელოზი) 

სორუშ 

ქალის ფეხსაცმელი  ლალაქან 

ქალიშვილობა აზაპლუღ 

ქამანდი ქ მ ნდ 

ქამანდით დაჭერა  ქ მ ნდ ბასტუნ 

ქამარი თოხყა 

 ქუфტიკ (ვ) 

 ყაჲინშ 

ქამრისთვის ყაჲინშლუღ 

ქანაობა გალგალესუნ 

  გალგალფუსუნ 

 ჟ იკ-ჟ იკდესუნ 

ქაოსი  ქარქურლუღ || 

ქარქურრუღ 

ქარაფშუტა  ახმახო 

ქარბუქი  ქირვა 

ქართველი ქურჯი 

ქართული ქურჯინ 

ქარი მუშ 

ქარიანი  მუშლა 

ქარიშხალი  ქირვა 

 ქ ლ გ 

ქარხანა ზავოტ 

ქატო  ფა ფ 

 ხოშკარ 

ქაფი ქა ф  

ქაფქირი ს ზ გ 

ქაღალდი ქაღ ზ 

ქაღალდის ქაღ ზინ 

ქაჩალი ქ ჩ ლ 

ქება ალხიშ 

 ალხიშბესუნ 

 გმ შბესუნ 

ქეიფი ქეф  

  ქეфბეს, ქეфბესუნ 

 ყონაღლუღ 

ქელეხი პატარაკ 

 პურიტაჲღარიკატ 

(ვ) 

ქელვა ჩაჩახპესუნ 

ქერი მუ 

ქერტლი ხოშქარ 

ქერქი  ყართმაღ 

  ჴ ოლ 

ქექვა  კ შ ბესუნ 

ქეჩა  ქიზ 

ქეცი ყოთურ 

ქეციანი ქეზლუღ 

ქეცის  ქეზლუღ 

ქვა ჟე 

 ჟ ე  

 ჴურ 

ქვაბი ლევეტ || ლოვოტ 

ქვაბული  ყობი 

ქვად იქეცი  ურყამბაქი 

ქვედა  ოყუნ 

ქვევიდან ოყახო (ვ), ოქახუნ 

(ნ) 

ქვევით ჩაგდება ოყასაქსუნ 

ქვევრს რომ აფარებენ ბაჩ 

ქვემო ოყუნ 

ქვემოდან  ოყახო (ვ), ოქახუნ 

(ნ) 

ქვემოთ ოყა 
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ქვეშქვეშა ф ნდკ რ 

ქვითარი  ყ ბიზ 

ქვის კედელი ყალა 

ქვის ღობე ჟ ენეჭალ (ვ) 

 ქეჭ (ვ) 

ქვისლი ბაჟა 

ქვიშა შა (ვ) 

ქვიშიანი ადგილი შალა 

ქვრივი სიფირ || სუფურ 

ქილა ბანკა 

 ტო პლიკ (ვ) 

ქინძი ჰ ვიჯ 

ქირა  ქირა 

ქიშმიში  ყარიტულ 

ქიშ-ქიშ! ქიშ 

ქლიავი დამპულ 

ქლიავის  დამპულუნ || 

დამპულნა 

ქლიავის ხე დამპულნახოდ || 

დამპულლახოდ 

ქლიბი ჲეგ  

ქმარი  იშუ (ვ), იშყარ (ნ) 

ქმედება  მ ლ 

ქმედუუნარო ნახუნა 

ქმნა ფესუნ, ფეს 

ქნევა  фა ლდესუნ 

ქოთანი  ლოკ 

 ტო პლიკ (ვ) 

ქომაგი ქ მ გ 

ქონა ბაქსუნ 

ქონდრისკაცი დ მბ ლ 

ქონება თანგაჰ 

ქორი ყირღი 

 ჩაღან 

ქორწილის 

დამთავრების 

მაუწყებელი 

მელოდია 

თარხამოჲ (ნ), 

თ რ ნგო 

ქორწილის მე-8 დღეს 

სიძე ეპატიჟება 

სიმამრს და სიდედრს 

დამუნენაღოიუღსა

ნ-ნეს 

ქორწილის 

ხელმძღვანელი და 

მმართველი 

თობაში 

ქოსა ქოსა 

ქოში ლალაქან 

ქოჩორი თუშიკ 

 ქ ქილ 

ქრისტე ხირისთოს 

ქრისტესისხლა კომოთალუნციციკ 

ქრისტიანი ხაჩფარაზ (ვ)|| 

ხაჩპარაზ 

 ხ აჯოლ (ვ) 

ქროლა  მუშა 

 მუშადესუნ 

ქსოვა ალდა 

 ა ლ 

 ა ლდესუნ 

ქსოვილი ფარჩა 

ქუდი ფაფაყ 

ქურდი აბაზაკ || ავაზაკ 

 აბაზაკლუღბალო || 

ავაზაკლუღბალო 

 ა ჲინჰარამ 

 ბაშყალ 

 ბაშყიო 

 ხაშფუშ 

 ჯიბქირ 

ქურდობა აბაზაკლუღბესუნ 

|| ავაზაკლუღბესუნ 

 ბაშყსუნ 

  фა ლდესუნ 

ქურქი ქ რქ 

ქუსლი ფო ფნიკ 

ღამე შე 

 შუ || შ  (ნ) 

 შ უ 

ღამეს  იშ ოუნ 

ღამით იშ ოუნ 

ღამურა მ შქ თილ 

ღანძილი ღანძილ 

ღარი ნა ვ 

ღარიბი ბუსაბაქსალ 

  ქ სიბ 

  фაღ რ (ნ) 

ღარტაფი კაჭ (ვ) 

ღატაკი ქ სიბ 

ღელვა  ნიქ რ ნბაქსუნ 

 ჟ ილ 

 ქარლუღ|| ქარრუღ 

 ხუჲენაყსუნ 

ღერო  ზორაფა 

ღერძი მურ (ვ)მურ 

 ოხ 

ღეჭვა კაჭფესუნ 

ღვეზელი  ბიში 

ღვთაებრივი  ბიხოღოჲ (ვ) 

ღვთის მსახურების წინ 

რიტუალური განბანა 

(მუსულმანებთან)  

ხოსტამაზ 

ღვთიური ბიხოღოჲ (ვ) 

ღვია ხარჩან 
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ღვინის  фინე(ჲ) 

ღვინის დოქი 

(სპილენძის კოკა) 

მოცულობით 5-8 

ლიტრი 

გამათ 

ღვინო фი 

ღვიძლი ზიზამ 

ღია ა მ 

  ა მე ცი 

 ჴაჲ 

  ჴაჲეცი 

ღია ადგილი ტალდანუტ 

 ჴაჲლუღ 

ღივი  ზოყ || ზოღ 

ღიმილი გუჟ გუჟ  

 გუჟ გუჟ ფესუნ 

ღიპიანი ქალაბუყუნ 

ღირსება თოგ|| თოჲ 

  ყ დირ 

 ჰაბურ 

ღირსეულად ადამარკენა (ვ) 

ადმარკინა (ნ) 

ღირსეული მ ლლუ 

  ჰაბურრუ 

ღიტინი  ხიტიკ 

 ხიტიკესუნ 

ღლაპი თულ (ვ) 

ღმერთი ბიხაჯუღ (ვ) 

ღმერთის დაფიცება ვალლა (ვ) 

ღმერთისაგან 

დაწყევლილი ბავშვი 

ბიხაღონბაფარფიაე

ლ 

ღმერთო ჩემო! აჲამან 

ღმერთო! ვაშ 

ღმუილი ზოზო 

 ზოზფსუნ 

 ლეთფესუნ 

 ულაჲშსუნ 

ღობე ჩალ (ვ) 

ღობის აშენება ჩ რვ ნდბესუნ 

ღოლო ჯირე ველიკ 

ღორი ბოყ  

 ნიჲალ 

ღორმუცელა თაფანინხორ (ნ) 

  ყარნაფა 

ღორმუცელობა თაფანინხოლუღ 

ღორღი  კაცპიჟ ე 

ღოღი ზოყ || ზოღ 

ღრენა ღურუმ (ვ) 

ღრიალი ბოღ ო 

 ღურუმ (ვ) 

 ღურუმიკესუნ(ვ) 

ღრმა ბოღ ალუ (ვ), 

ბოღ ალოჲ (ნ) 

 ბუ ღალუ 

ღრმა მოხუცებული ქაфტარ 

ღრმა მოხუცებულობა  ქაфტარრუღ 

ღრმად ყოფნა ბოღ ალობაქსუნ, 

ბოღ ალოჲბაქსუნ 

ღრუბელი ასოჲ (ნ) 

ღრუბელი (ტანის 

დასაბანი) 

ყაბ (ვ) 

ღრღნა კარამფესუნ 

ღრძილი ულღოთუმ 

ღუმელის გახურება არუხ 

ღუტუნი ხიტიკ 

ყადაღა ყადაღაბესუნ 

ყადაღის დადება ყადაღაბსტესუნ 

ყაითანი ბაфტა 

 ბაфტალუღ 

ყალიონი ყაჲლან 

ყალყზე  ბიზ-ბიზ 

ყალყზე დადგომა ღიჟიფსუნ 

ყალყზე დადგომის 

იძულება 

ღიჟისთუნ 

ყალყზე დგომა ბიზ-ბიზბაქსუნ 

ყამირი ქურდაკ(ლუღ) 

 ხამ 

ყანწი ყ ანწ (ვ) 

ყარაული  ყაროლ 

  ყაროლჩი 

ყარაულობა  ყაროლზაფსუნ 

ყარყატი ლა ნგლაგ (ვ) 

ყაყაჩო ხაშტალ 

ყაჩაღობა  ყაჩაღლუღბესუნ 

ყბედი  ლაღლაღი 

 ტ ნკტ ნკ 

  ქავაზა 

ყბედობა ლაღლაღილუღ 

  ტ რ ფესუნ 

 ქავაზალუღ 

ყდა  ჴ ოლ 

ყეენობა ხან 

ყელგამოჭრილი შ ამ 

ყელი ყოყ 

 ხარტაგ-მარტაგ|| 

ხ რთ გ 

ყეფა ბა პ 

 ბა პსუნ 

 ღ ასთბესუნ 

ყეფა (რამდენიმე 

ძაღლის) 

ღ ასტა-ღ ასტ 

ყეფა ძაღლის ღ ასტ 
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ყვავი ღ აინა 

ყვავილი ციციკ 

 წიწიკ 

ყვავილი (სამედ.) წიწიკ 

ყვავილიანობა საუნჯიციციკ 

ყვავილის აცრა ციციკბოსტუნ 

 წიწიკბოსტუნ 

ყვავილის გამოყრა ციციკჭეფსუნ 

ყვავილის თავი ციციკუნბულ 

ყვავილის მტვერი თოზ 

ყვავილნარი ბახჩა 

ყვარება ჩურესუნ(ნ) 

ყველა ჰარ 

ყველაზე მეტი აბუზ-აბუზ (ვ) 

ავუზ-ავუზ || 

აღუზ-აღუზ (ნ) 

ყველანაირი ეკაბაქაინ (ვ) 

ჰიკ ბაქაჲინ (ნ) 

ყველაფერი, რაც 

პურთან იჭმევა 

ნუყულ 

ყველაფრის 

გამკეთებელი 

აბა || ავა 

ყველაფრის თანაბრად 

გაყოფა 

პოჲევსკესუნ 

ყველგან ჰარგალა 

ყველი ღუსმი || ღუსმე 

ყველი მჟავე რძით  მოთალ 

ყვითელი ნეშ უმ 

ყვითელი ლობიო 

ადრეული ჯიშისა  

ნე შ უმფახლა 

ყვირილი ბოღოპსუნ 

 სასბესუნ 

 ქ ჲ 

 წარ (ვ) 

  წარფესუნ 

  წიღ ი 

  წიღ იფსუნ 

  წირიტ 

 ჰარაჲ 

ყიდვა აყეს 

 აყსუნ (ნ. ჰაყსუნ) 

ყიდვა-გაყიდვა ალვერ 

 ალვერჩილუღ 

ყიდულობს ანეყსა 

ყივანახველა ქოჲინჴო ჴ 

ყინვა  აიაზ 

ყინული ჩახ 

ყირაზე გადასვლა  ტუმპალაკდუღსუნ

(ვ) 

ყირაზე დადგომის 

დაძალება 

ტუმპალაკდუღსუნ

(ვ) 

ყირამალა გადასვლა ტუმპალაკდუღსუნ

(ვ) 

ყიყინი ყაყულდაჲშსუნ 

ყიყლიყო ყ აყაფუნ 

ყლორტი  ვაჩა (ვ) 

 ზოყ || ზოღ 

ყლუპებით სმა კულტდესუნ 

 ყურტსუნ 

ყლუპი ყურტუმ 

 ყუჭ 

ყნოსვა ადბიყსუნ 

 მუსტუნ 

ყოველდღე ღიბაღი 

ყოველდღიური ღეჲინ (ნ) ღეუნ (ვ) 

ყოველთვის  ჰ მიშ  

ყოველთვიურად ხაშბახაშ 

ყოველი  ჰარსა (ვ) ჰ რსა (ნ) 

 ჰარტინ 

ყოლა  ბაქსუნ 

ყოფნა  ბაქსუნ 

 პოჲესუნ 

ყოფნა (გახდომა) 

ბედნიერისა 

ბახტავარბაქსუნ 

ყოფნა (გახდომა) 

დეზერტირისა  

ყაჩაღბაქსუნ 

ყოფნა (გახდომა) 

თავისუფლისა  

ბენგინაბაქსუნ (ვ) 

ყოფნა (გახდომა) 

მიზეზისა 

ბაჲისბაქსუნ || 

ვაჲისბაქსუნ 

ყოფნა (გახდომა) 

მსხვერპლისა 

ნეიშ ბაქსუნ 

ყოფნა (გახდომა) 

ქურდისა  

აბაზაკბაქსუნ || 

ავაზაკბაქსუნ 

ყოფნა ადვოკატისა  ვ ქილბაქსუნ 

ყოფნა ავადდმყოფისა ტიჟილბაქსუნ 

ყოფნა აზნაურისა  ბაჲბაქსუნ (ნ) 

ყოფნა აკრეფილისა ბოყესუნ (ვ) 

ყოფნა აკრძალულისა ყადაღაბაქსუნ 

ყოფნა აშუღისა აშუღბაქსუნ 

 აშუღლუღბესუნ 

ყოფნა აცრილისა ჯალაღბაქსუნ, 

ჯალღაბესუნ(ვ) 

ყოფნა ბასრისა  ღაინბაქსუნ 

ყოფნა ბატონისა  აღაბაქსუნ 

ყოფნა ბეგისა ბაჲბაქსუნ (ნ) 

ყოფნა ბედნიერისა ბახტავარრუბაქსუნ 

ყოფნა 

გადახლართულისა 

ა ლესუნ 

ყოფნა 

გაერთიანებულისა 

ღაჩესუნ, ღაჩფეს, 

ღაჩფესუნ 

ყოფნა გალანძღულისა ჟ ამესუნ(ნ), 
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ჯიამესუნ(ვ) 

ყოფნა გალოკილისა ლამესუნ 

ყოფნა გამგონისა  აჲთალესუნ || 

აჲითალეჲსუნ 

ყოფნა გამოუცდელისა ავამბაქსუნ 

ყოფნა გამოჭრილისა  ბოტესტუნ 

ყოფნა გამჭვირვალესი  აცარბაქსუნ 

ყოფნა განთქმულისა  წილაბაქსუნ 

ყოფნა გაპუტულისა კ წ მესუნ 

ყოფნა გასრესილისა პა ტბაქსუნ(ვ), 

პე ტბაქსუნ(ნ) 

ყოფნა გაუთხოვრისა აზაპბაქსუნ 

ყოფნა გაუმაძღრისა აღდაბანლუღბესუ

ნ 

ყოფნა გაქცეულისა ყაჩაღბაქსუნ 

ყოფნა გაცვეთილისა ბისიბაქსუნ 

ყოფნა გაძარცულისა ბოტესტუნ 

 фუყ ესუნ 

ყოფნა გაჭრილისა  ბოტესტუნ 

ყოფნა გახსნილისა შადბაქსუნ 

ყოფნა გერისა  ღარლუღბესუნ|| 

ღარრუღბესუნ 

ყოფნა გულახდილისა  ჴაჲბაქსუნ 

ყოფნა გულღიასი ჴაჲბაქსუნ 

ყოფნა დაბლისა ქოდაქბაქსუნ || 

ქოდაბაჲქსუნ 

ყოფნა დადგმულისა ლახესუნ 

ყოფნა დადებულისა  ლახესუნ 

ყოფნა დათვლილისა ბოყ ალესუნ 

ყოფნა დაკავებულისა  ბიყესუნ 

ყოფნა დაკოდილისა ახტაბაქსუნ 

ყოფნა დამარხულისა  ბოშ ესუნ 

 ოჩალახესუნ 

ყოფნა დამნაშავესი ჩ ომაჲნბაქსუნ 

 ღ ასთბესუნ 

ყოფნა 

დამოუკიდებელისა 

ბენგინაბაქსუნ (ვ) 

ყოფნა დამჯერისა აჲთალესუნ || 

აჲითალეჲსუნ 

ყოფნა დანაყილისა ჩაკესუნ 

ყოფნა დანგრეულისა  ფურესუნ 

ყოფნა დანიშნულისა ბესესუნ (ნ), 

ბეცესუნ (ვ) 

ყოფნა დარდით 

შეპყრობილისა 

დ რდენაყსუნ 

ყოფნა დარიგებულისა ფაჲბაქსუნ(ნ) 

ყოფნა 

დარწმუნებულისა 

(თავის თავში) 

არხაინბაქსუნ 

ყოფნა დატბორილისა ფაინბაქსუნ 

ყოფნა დატვირთულისა ხელესუნ 

ყოფნა დაფქვილისა ბერხესუნ 

ყოფნა დაღლილისა  ღ აღბექსუნ 

ყოფნა დაშლილისა ფურესუნ 

ყოფნა დაჩაგრულისა ბე ჲქოфბაქსუნ 

ყოფნა დაწყევლილისა ყარღიშესუნ 

ყოფნა დაჭერილისა ბიყესუნ 

ყოფნა დაჭმუჭნულისა  პა ტბაქსუნ(ვ), 

პე ტბაქსუნ(ნ) 

ყოფნა დაჭმუჭნულისა ჩაკესუნ 

ყოფნა დაჭრილისა ჲარალუბაქსუნ|| 

ჲარალაჲიშაქსუნ 

ყოფნა დაჭრილისა  შ ამესუნ 

ყოფნა დახვრეტილისა დო ფესუნ 

ყოფნა 

დაჯარიმებულისა 

ჯ რმ ბაქსუნ 

ყოფნა დედისა ნანაბაქსუნ 

ყოფნა დიდთავიანისა ქალლაბულუღ 

ყოფნა ვიწროსი ტარამბაქსუნ 

 ყაჭბაქსუნ 

ყოფნა ზარმაცისა  ჟგაგანბაქსუნ 

ყოფნა 

ზრდილობიანისა  

ჰაბურლუბაქსუნ 

ყოფნა თავადისა აღაბაქსუნ 

ყოფნა თაღლითისა აბაზაკბაქსუნ || 

ავაზაკბაქსუნ 

ყოფნა თბილისა გამბაქსუნ 

ყოფნა კარგისა  შავატბაქსუნ|| 

შაჰატბაქსუნ|| 

შაღატბაქსუნ 

ყოფნა კასტრატისა  ახტაბაქსუნ 

ყოფნა კაშკაშასი აცარბაქსუნ 

ყოფნა კუჭში 

შეკრულისა 

ყ ბიზბაქსუნ 

ყოფნა ლამაზისა შავატბაქსუნ|| 

შაჰატბაქსუნ|| 

შაღატბაქსუნ 

ყოფნა მაგრად 

მოჭერილისა  

ტარამბაქსუნ 

ყოფნა მახვილისა ღაინბაქსუნ 

ყოფნა მეურვისა ვ ქილბაქსუნ 

ყოფნა მზარეულისა აშპაზლუღბესუნ 

ყოფნა მიბმულისა  ღაჩესუნ, ღაჩფეს, 

ღაჩფესუნ 

ყოფნა მიკრულისა  ჯალაღბაქსუნ, 

ჯალღაბესუნ(ვ) 

ყოფნა მიღებულისა ყაბულბაქსუნ 

ყოფნა მიწებებულისა ჯალაღბაქსუნ, 

ჯალღაბესუნ(ვ) 

ყოფნა მკვლელისა პიჲასალ, 

პიჲასალბაქსუნ 

ყოფნა მოკლულისა  დო ფესუნ 

ყოფნა მომთმენისა ჲთეხტესუნ || 

აჲითეხსტუნ 

ყოფნა მოპარულისა  ბაშლესიმ 
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ყოფნა მოპარულისა фა ლესუნ 

ყოფნა მოტაცებულისა ბაშლესიმ 

ყოფნა მოქსოვილისა  ა ლესუნ 

ყოფნა მოღუშულისა ყაშყაბაღლუბაქსუნ 

ყოფნა მოძველებულისა  ბისიბაქსუნ 

ყოფნა მოხერხებულისა  აჲესუნ 

ყოფნა მოხიბლულისა  მოღორბაქსუნ(ვ) 

ყოფნა მოხნულისა 

(მოხნულია) 

ეზესუნ 

ყოფნა მსუქნისა ღუჲბაქსუნ 

ყოფნა მშვიდისა  დინჯბაქსუნ 

 შიპბაქსუნ 

ყოფნა მცოდნესი ვ ლ დბაქსუნ 

ყოფნა მძარცველისა  აბაზაკბაქსუნ || 

ავაზაკბაქსუნ 

ყოფნა მძიმისა ბიღ იბაქსუნ|| 

ბ ღ ბაქსუნ(ნ) 

 ბი ბაქსუნ(ვ) 

ბიღ იბაქსუნ 

ყოფნა მწირისა  ქ ს დბაქსუნ 

ყოფნა ნაკოცნისა მუჩესუნ 

ყოფნა ნამუსიანისა ჰაბურლუბაქსუნ 

ყოფნა ნარევისა ქარბაქსუნ 

ყოფნა ნაფერებისა ქურქურბაქსუნ 

ყოფნა ნაცემისა  ტაფესუნ, ტაფსუნ, 

ტაფეს 

ყოფნა ნაწყენისა  ბე ჲქოфბაქსუნ 

ყოფნა ნაჭედისა ტაფესუნ, ტაფსუნ, 

ტაფეს 

ყოფნა ოფლიანისა  აპახლუღ 

ყოფნა პატივსაცემისა ჰ რმ თლუბაქსუნ 

ყოფნა პატრონისა  აღაბაქსუნ 

ყოფნა სანატრელისა ბუყესუნ 

ყოფნა სასურველისა  ბუყესუნ 

ყოფნა საქმეში 

ჩახედულისა 

ვ ლ დბაქსუნ 

ყოფნა საქმიანისა დირბაშბაქსუნ 

ყოფნა საწყალისა  გოროხბაქსუნ 

ყოფნა სულელისა  ახმაღბაქსუნ, 

ჰაჲასუს, ჰასჲასუს 

ყოფნა სუფთასი  აცარბაქსუნ 

ყოფნა სქელისა ღუიბაქსუნ 

ყოფნა სწრაფისა  დირბაშბაქსუნ 

ყოფნა ტუტუცისა  ახმაღბაქსუნ, 

ჰაჲასუს, ჰასჲასუს 

ყოფნა უბინაოსი დ დ რქ ნბაქსუნ 

ყოფნა უთავბოლოსი  ყამმაზბაქსუნ 

ყოფნა ულმობელისა  ამანნუტბაქსუნ 

ყოფნა უსაქმურისა  ჟგაგანბაქსუნ 

ყოფნა უსახლკაროსი  დ დ რქ ნბაქსუნ 

ყოფნა უქნარასი ჟგაგანბაქსუნ 

ყოფნა უცოდინარისა  ავამბაქსუნ 

ყოფნა უცოლოსა  აზაპბაქსუნ 

ყოფნა უძლურისა ღ აღბექსუნ 

ყოფნა უწიგნურისა  ავამბაქსუნ 

ყოფნა უწყალოსა ამანნუტბაქსუნ 

ყოფნა უწყინარისა გოროხბაქსუნ 

ყოფნა ღარიბისა  გოროხბაქსუნ 

 ქ ს დბაქსუნ 

ყოფნა ღირსეულისა  ჰაბურლუბაქსუნ 

ყოფნა 

ყელგამოჭრილისა 

შ ამესუნ 

ყოფნა შეგროვილისა  ბოყესუნ (ვ) 

 ჰა ვყესუნ 

ყოფნა შეკერილისა 

(შეკერილია) 

ე ბსუნ 

ყოფნა შეკრულისა  ღაჩესუნ, ღაჩფეს, 

ღაჩფესუნ 

ყოფნა შერცხვენილისა  ჩ ომაჲნბაქსუნ 

ყოფნა 

შეუბრალებელისა  

ამანნუტბაქსუნ 

ყოფნა შეცდენილისა მოღორბაქსუნ(ვ) 

ყოფნა შეწუხებულისა  ფ რთბაქსუნ 

ყოფნა ჩასმულისა ბოშ ესუნ 

ყოფნა ჩერჩეტისა  ახმაღბაქსუნ, 

ჰაჲასუს, ჰასჲასუს 

 ყამმაზბაქსუნ 

ყოფნა ჩუმისა დინჯბაქსუნ 

 შიპბაქსუნ 

ყოფნა 

ცეცხლთაყვანისმცემე

ლისა 

ქავურბაქსუნ || 

ქაურბაქსუნ 

ყოფნა ცნობილისა ზბარბაქსუნ 

  წილაბაქსუნ 

ყოფნა ცოფიანისა ვარბაქსუნ 

ყოფნა ცოცხალისა  დირბაშბაქსუნ 

  დირიბაქსუნ 

  ღუიბაქსუნ 

ყოფნა ცხელისა  გამბაქსუნ 

ყოფნა ძალიან 

მდიდარისა  

ხაზნაკაწფესუნ 

ყოფნა ძვლისა (ძვალია) უყ ესუნ 

ყოფნა ძლიერისა  ელმუხლაბაქსუნ 

ყოფნა ძუნწისა  აღდაბანლუღბესუ

ნ 

 ყ რჩიბაქსუნ 

ყოფნა ხარბისა  აღდაბანლუღბესუ

ნ 

ყოფნა ჯანმრთელისა დირიბაქსუნ 

 ელმუხლაბაქსუნ 

  ღუიბაქსუნ 

ყოყლოჩინა ლოვღაპაჭიკ, 

ლოღღაპაჭიკ 

ყოჩაღად ღარკენა 
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ყოჩი ყოჩ 

ყრილი  ქოф 

ყროლა  ადბაфტესუნ 

ყროლა (ყარს) ადბაბაქსუნ 

ყრუ ქარ 

ყუთი  ყუთი 

ყუთი წაბლი  ყალა 

ყუნწი ტუმა 

ყურადღების მიქცევა фიქირთასტუნ 

ყურება ბეხ სუნ 

 ბ ღსუნ 

ყური იმუხ (ნ. უ მუ ხ) 

ყურის („ყურიანი“) იმოღოკოჭ 

ყურძენი კერეკ (ვ) კირაკ (ნ) 

 ტულ 

ყურძენი (თეთრი და 

შავი) 

ს რმ ტულ 

ყურძნის ასაკრეფი 

კალათა 

ტანკით || ტანკიტ 

(ნ), ტანკეტ (ვ) 

ყურძნის გაწურვა ტულყაჩპესუნ 

ყურძნის დაავადება 

(გოგირდის 

უკმარისობა) 

უჲდურმა 

ყურძნის ერთ-ერთი 

ჯიში 

ქავაზარი 

ყურძნის ერთ-ერთი 

ჯიში 

ხაზალი 

ყურძნის მტევანი მაჯა (ვ) 

ყურძნის წვენი ნოჩ (ნ) 

შაბათობა  იმაჯი 

შაბი შაფ (ვ) 

შავები (სამგლოვიარო 

ტანსაცმელი) 

ჲას 

შავი მაჲნ 

 მა ინ (ნ), მა ჲნ (ვ) 

 მა ჲინ (ნ) 

  მჴაინ 

შავი თუთა მაჲნთუთ 

 ხართუთ 

შავი ყურძენი მა ჲნტულ 

 фიგომბალ 

შავი ყურძნის ჯიში 

“აქლემის თვალი” 

ბუშეფულ 

შავი წვნიანი ყურძენი ნოჭეტულ 

შავი ჭირი დომბათმა (ვ) 

შავი ხორბალი ფ რინჯ (ვ) 

შალაშინი ქიშკალ 

შალი შალ 

 შ ალ 

შალის ზონრები 

ქალამნებისათვის 

კალამჭა 

შარდი ფიში (ვ) 

 ჩირფი 

 ჩიშპუნ 

შარდის ბუშტი ფუჩიკ 

შარვალი შალლავარ 

 ჴ ოლოხ 

შარისთავი  შქარქურბალ (ნ) 

შარშან  ესენ, ჯებაქი უსენ 

(ვ), ჯ ვ ქი უსენ 

(ნ) 

შარშანდელი ესენლუღ 

 ესენუნ (ვ) ესენინ 

(ნ) 

შაქარი მაწიჟე 

 ყ ანდ 

შაშვი ჩაჩი 

 ჭაჭი || ჭაჭ  

შეაბრძოლო  აჴ დესუნ 

შებინდება ბეგაბაქსუნ (ბ), 

ბიჲაბაქსუნ (ნ) 

შებოლილი თევზი ყარიჩალი 

შებრალება ამანათდესუნ 

შებრაწვა ჭოჭაბაქსუნ 

შებრძოლება მუშალაფსუნ 

შეგებება ბეშ ჩ ესუნ 

შეგირდი შ გირდ 

შეგროვება ბოყ (ვ) 

  ბოყსუნ (ვ) 

 ბოყ სუნ 

 გირბესუნ 

 გირესუნ 

 მარხალბესუნ 

  ქირბსუნ 

  ქირებსუნ 

 ყალაბესუნ 

 ჰა ვ 

 ჰა ვყსუნ(ვ) 

შეგროვებინება  ბოყოსტესუნ(ვ) 

 ჰა ვყესტესუნ 

შეგრძნება ანდახ 

 ანდახბესუნ (ვ) 

შეგრძნებინება 

(შეაგრძნობინო)  

ანდახბესტესუნ (ვ) 

შედედება  ირამ 

 ლახტაბიყსუნ 

 ნედუნ 

 ნესტუნ 

 ოხ აილნესტუნ 

შედედება (სისხლზე) ირამესუნ 

შედედებული ლახტაბიყი 

შედედებული (სისხლი) ირამეცი 
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შეერთება ბანდბაქსუნ 

 ბანდბესუნ 

შევარბილეთ კულლუხყუჲანბე-

სა 

შევარდენი ყ ზ ლყუშ 

შევიწროება ვინმესი  ყაჭბესტესუნ 

შევიწროვება ყაჭბესუნ 

შეთანხმება ირაზიბაქსუნ 

შეთხელება  ბაჴიბაქსუნ 

 ბაჴიბესტესუნ 

შეიარაღებული ჲარახლუ 

შეკაზმვა ჲ ჰ რბსუნ 

შეკაზმული ჲ ჰ რრუ 

შეკეთება ჲამალუყბესუნ 

შეკერილი ე ბ 

 ე ბბაქი 

შეკერინება ე ბესტუნ 

შეკვეცა შ არფესუნ 

შეკვრა ბანდ 

  ბაღბესუნ 

 დ ქ ნ , დ გ ნ 

 კაჭა || კ ჭ  

  ღაჩ 

  ღაჩფესუნ 

  ღაჩ-ღაჩფესუნ 

შეკრება  ბოყ (ვ) 

  ბოყსუნ (ვ) 

შეკრთომა ჯაღფეს, ჯაღფესუნ 

შეკრული  ღაჩეცი 

შეკრულობა  ღაჩლუღ 

შემდეგ  ოყოშა 

 ჴოშა 

შემდეგი ოშინ (ნ), ოშუნ (ვ) 

შემთხვევით ბირდან (ნ), 

ბურდან (ვ) 

შემოდგომა ფაიზ || ფაჲიზ (ნ) 

შემოდგომის თვე ტულენ 

შემოკლება ქოდაქბსუნ|| 

ქოდაჲბსუნ 

შემოსავალი  ყაზანჯ (ნ) 

შემოსაკრავი  ბაღ 

 ბაღლუღ 

შემოსვლა ბაჲეს 

 ბაჲესუნ 

  ბაჲისუნ 

შემოღობვა ჩალბესუნ 

შემოღობვის იძულება ჩალბესტესუნ 

შემოხვევა ლაჭურდესუნ 

 ლაჭურესუნ 

შემოხვეული ლაჭურ 

შემსუბუქება სუბუგბესუნ 

შემცირება კიწიბესუნ(ვ) 

შემცირება ჭეჲსუნ, ჭესუნ, 

ჭ სუნ (ნ), 

ეხოჭესუნ 

შემწვარი თევზი ჭოჭაბიჩალი 

შემწვარი ხორცი ჩ რ ყ 

შენ ვახ 

 უნ (ვ) 

შენადედებად ლახტა-ლახტა 

შენადედი ლახტა 

შენარჩუნების 

დაძალება 

ეфესტესუნ 

შენახული  ჭაპ || ჭ აპ 

 ჭაპეცი (ნ) 

შენდობა  ბაღიშლამიშბესუნ 

(ნ) 

შენელება ჲავაშბესუნ 

 ჭ გიბესუნ 

შენი ვი 

შენი გულისთვის ვაინაკ (ნ) ვენკ (ვ) 

შენიშვნის მოთმენა ჲთეხტესუნ || 

აჲითეხსტუნ 

შენობა  კოჯ || კოჟ 

შენწე  ქ მ გ 

შენჯღვრევა  ჟ იკ 

 ბულუკალბუჲფსუ

ნ(ვ) 

 ჟ იკ-ჟ იკდესუნ 

შერევა  ქარბსუნ 

 ქარესუნ 

 ქარქურბაქსუნ 

შერჩევა ჴაჲჴაჲესუნ 

შერცხვენა  იბ || ჲბ 

  ბეჲღაბურბესუნ 

 ოტბესტუნ 

 ოტბესუნ 

შერცხვენილი  ჩ ომაჲნ 

შესანიშნავი  ყ რიბ  

შესაცვლელი ბადალბაქალო 

შესაძლებელია ბანოქოთე 

 მ ზ  

შესახედაობა  ლ ჲინ (ნ) 

შესვენება არა 

შესვლა ბაჲისუნ 

შესივება  ბეხ სუნ 

შესივებული  ბეხ-ბეხ ეცი 

შესრულება ბეს 

 თამბესუნ 

შესრულებული აკეცი 

  ბალ 

 ბეხ უნ, ბე ხბი 

შესქელება  ბოჩუბაქსუნ 
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 ბოჩუბესუნ 

შესხურება  შაღადესუნ 

შეტაკება ჩ ობაჩობაქსუნ 

შეტევა თუთმა 

შეტყობა  აბაბაქსუნ || 

ავაბაქსუნ 

შეტყობინება  აბაბაქესტესუნ || 

ავაბაქესტესუნ 

შეუბრალებელი  ამანნუტ 

შეუბრალებლობა  ამანნუტლუღ 

შეუძლოდ ყოფნა ტიჟილლუღ 

შეფასება  თვანშან (ნ) 

შეფერვა გონბესუნ 

შეფუთვა ბაჩურეცი (ვ), 

ბაჭურეცი (ნ) 

შეფუთული  ბაჭურ 

  ბაჭურეციო (ვ), 

ბაჭურეციო (ნ) 

შეღებვა  გონ 

 გონბაქსუნ 

 გონბესუნ 

შეღებილი გონბი 

შეყვარება  აშუღბაქსუნ (ნ) 

  აშუღლუღ (ნ) 

შეყვარებული  აშუღ (ნ) 

შეყოფა ბასტუნ 

შეყოფინება  ბასაქესტუნ 

შეშა უშ  

შეშიზღება  აფჩიდუღსუნ (ვ) 

შეშინება  აკესუნ 

 ბაღირდო ფესუნ 

  ბაღრიჲარბაქსუნ 

  ბაღრიჲარბესტესუ

ნ 

  ბაღრიჲარბესუნ 

 ყ იდესტუნ 

 ხუბა, ხუჲბაბაქსუნ 

 ხუჲბაბესუნ 

 ჯაღდესუნ 

 ჯაфაბესუნ 

შეშინებულად ყ იბსუნ-ყ იბსუნ 

შეშინებული ბაღრიჲარ 

 ბაღრიჲარბაქიო 

შეშის გროვა უშეხ რ გ 

შეშლა  აჩტუნ 

 ქარქურბესუნ 

შეშლილი  ლასარ (ნ) 

 და ნგ (ვ) 

შეშლილობა  ლასარრუღ (ნ) 

შეშუპება ბეხ  

 ბეხ -ბეხ ესუნ 

  ბუჟ უფსუნ 

შეშუპებული ბეხ-ბეხ ეცი 

 ბეხ ი 

შეშხებეფება შაღადესუნ 

შეჩერება  ნკ ლლუღ 

  ჩურფესუნ 

შეჩერება (შეაჩერო) ბასაქესტუნ 

შეჩვევა ვ რდიშბესუნ 

შეჩვევინება ვ რდიშბესტესუნ 

შეჩვეული  ბანდბაქიო 

შეცდენა  ა მბატქესტესუნ 

 ბიჭლუღბესუნ 

 მოღორდესუნ(ვ) 

  მოღორსტუნ (ვ) 

შეცდომა  აჩტუნ 

 სხალ (ნ) 

 ყ ლ თ 

 ხათა 

შეცდომის დაშვება ყ ლ თბესუნ 

შეცვლა  ბადალბაქსუნ 

 ბადალბესუნ 

შეცვლევინება 

(შეაცვლევინო) 

ბადალბესტესუნ 

შეცვლილი ბადალ(ო) 

შეცივება მიბსუნ 

შეცოდება გოროხჲესუნ 

შეძახილი  გეჲ 

შეძახილი 

აღფრთოვანების 

გამოსახატავად 

პაჰ-პაჰ 

შეძახილი თამაშის 

დროს 

ქორენორცრი 

 ყადირაზუ 

შეძენილი აყეცი (ვ) 

შეძლება ბალიგა 

შეწვა აპერბესუნ 

 ტატაპსუნ 

შეწითლება  ჭოჭაბაქსუნ 

შეწუხება  ფ რთბესუნ 

შეწუხებული ფ რთ 

შეწყალება  ამანათდესუნ 

შეწყვეტა  არა 

შეჭმუხნა ყაშყაბაღიციფსუნ 

შეხება  გალდესუნ 

შეხვედრა  ბეშ ჩ ესუნ 

 ლამანდესუნ 

 ჩ ობაჩობაქსუნ 

შეხვევა ახვალათ (ნ) 

ბაჭურფესუნ (ვ), 

ბაჭურგფესუნ (ნ) 

შეხვევინება ყონდაღბესტესუნ 

შეხვეული  ბაჩურეცი (ვ), 
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ბაჭურეცი (ნ) 

 ბაჭურ 

 ბაჭურეციო (ვ), 

ბაჭურეციო (ნ) 

შეხსნა შადბესუნ 

შველი ჯ ჰ რ 

შვეულად  თიქ-თიქ 

შვეული  თიქ 

შვიდasი ვუღ ბაჩ 

შვიდეული ვუღ ალინ 

შვიდი ვუღ  || ვუღ 

შვიდი ათასი ვუღ ჰაზარ 

შვიდი ნაბიჯის 

სიგრძის კვალი 

ქ ზ (ნ) 

შვიდი ფუტი (2,8 კგ.) ფ ნგი 

შვიდიანი ვუღ ლუღ 

შვიდნახევარი ვუღ ი ნჴ ი 

შვიდჯერ ვუღ -ვუღ  

შვილთაშვილი ნ თიჯ  

შვილივილები და 

შვილთაშვილები 

ნ ვ ნ თიჯ  

შვილის ყოლის 

აღნიშვნა 

კუნუკ 

შვილიშვილი ნ ვ  

შვრია ვ ლ მბ რ 

 ლოლმფურ (ვ) 

შთამომავლობა  ხო (ნ) 

შთამომავლობით 

მიღებული 

ყართ 

-ში  ბოშტან 

შიგნეული მა ჲინმაწი 

 ფუ შფუ შ (ვ) 

შიგნეულობა  ბულმუხურ 

შიგნით  ბოშ 

შიგნითა პერანგი გურატ 

შიდა ნაწილი ბოშ 

შილაფლავი შილახუპ 

შიმშილი ბუსალუღ 

 ბუსა-ხენეზა 

შიმშილით მოკვდომა ბუსაბისუნ 

შინ ნახადი არაყის 

მოსამზადებლად 

საჭირო ინსტრუმენტი 

ქარხანა 

შინაგანი ბოშუნ 

შინდი ზოყალ 

შირბახტი ქ ნგ თ 

შირმა გ რდაქ  

შიშველი ჭუყლაპ 

შიში ყუბესუნ 

 ყ  

 ყ ბსუნ 

 ყ ი 

 ყ იბესუნ 

 ხუბა, ხუჲბაბაქსუნ 

 ხუჲბალუღ 

შიშით  ყ იბსუნ-ყ იბსუნ 

შიშინი ф შ ფსუნ 

შიშხინი თ შ ფსუნ 

შმორიანობა  ბაბლიღუღ (ვ) 

შობა  ბიხსუნ 

შორეული ახ ილ 

შორიდან ახ ილ (ვ) || 

ახ ილახუნ (ნ) 

შორს ახ ილ 

შორს ყოფნა ტისტუნ, ტიტეს 

შორს წადი! თეთ 

შოშია კერცალ || კ რცალ 

 ნახრჭაჭი 

  ს ღ რჩი 

შპაგატი ბაღ 

შრატი ს ზჲმა 

შტერი ბრაშ (ვ) 

შტრიხი გიწ 

შუა არა 

 ბიღ  || ბ ღ (ნ) 

 ბიღ უნ || ბ ღ ნ (ნ) 

 ბიღ უნჯი || 

ბ ღ ნჯი (ნ) 

შუაგული  არა 

 ბიღ  || ბ ღ (ნ) 

  ბიღ უნ || ბ ღ ნ (ნ) 

შუაზე ჴ იბაჴი 

შუალედი არა 

შუამავლობა თავაყა 

 თავაყაბესტესუნ 

 თავაყაბესუნ 

შუაღამე შუნებიღ  

შუაში ბიღ ილ 

შუაში შემავალი 

(თამაში ბურთით) 

ბ ხილდაბაიღალ 

შუბი ნიზა 

 ქორდი (ვ) 

შუბლზე შეჭრილი თმა  ქ ქილ 

შუბლი კოდოხ 

შუბლმაგარი ქალაბუნ 

შუბლშეკრული ყაშყაბაღლუ 

შურდული საფანდ 

  რაგათკა 

შური  ყ სას 

შურისძიება აჯიღ (ვ) 

 აჯიღონბიყსუნ (ვ) 

 აჯოღჩიჩსუნ (ვ) 
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 ყ სას 

 ყ სასჰაყსუნ 

შუქი  ხაშ 

შუშის ჭურჭელი ბალონ 

შუშხუნა თ შ ყალო 

 фეშანქ 

 ф შ კალო 

შფოთვა ნიქ რ ნბაქსუნ 

 ნიქ რ ნილუღ 

  ჟ ილ 

შფოთიანი ნიქ რ ნ 

შხამა (მცენ.) ას რგალ 

შხამი აღუ 

 ქეჲბურ (ნ) 

ჩააცვა პატარძალს 

საქორწილო კაბა 

(ქორწილის დღეს) 

ბინბესუნ 

ჩავარდნილი ბაфტი 

ჩაის მომზადება დ მაყსუნ 

ჩაკეტვა  აჩარრაშსუნ || 

აჩარრამიშბესუნ 

 ბუტესუნ 

 ბუტკსუნ 

 ყუфულბესუნ 

ჩალა  კუკ (ვ) 

ჩალაგებული  ტაკფი 

ჩამარხვა  ოჩალაბხბესუნ 

ჩამიჩი ყარიტულ 

ჩამოკიდება  სურუკბესუნ 

ჩამოკიდებული კოროწ (ვ) 

 სურუკ (ნ) 

ჩამოსაკიდი ჩ ნგ ლ 

ჩამოსვლა ესუნ(ვ) ვჲსუნ(ნ) 

ჩამოშვებული  კოროწ (ვ) 

ჩამოშორება  ახ ილბესუნ 

ჩამოცვენა  ბარსუნ 

ჩამოცილება ახ ილბესუნ 

ჩამქრალი ჭაპ || ჭ აპ 

 ჭაპბაქი (ვ) 

ჩანაფიქრი ნიჲ თ 

ჩანგალი ჩ ნგ ლ 

ჩანთა ვგ  

ჩანჩქერი გურდონჯ (ვ) 

 ჯ რჯ რკალ 

ჩარევა  ქარქურბესუნ 

 ქარქურესუნ 

ჩარხი  აфტამატ 

ჩასაფრება ბარა 

 ბ რ  || ბერე 

  მარ ღ 

ჩასვლა ცი 

 ციესუნ 

 ციჲსუნ 

ჩასვლის დაძალება კესუნ 

ჩასმა  ბოშ ტესუნ 

ჩასმული ბოშ ეციო 

ჩასხმა  ბაფსუნ 

ჩაფიქრება фიქირზაფსუნ 

ჩაფიქრებული фიქირრუ 

ჩაფლუღი  ბათყალო 

ჩაქრობა ჭაპეცი (ვ) 

ჩაქუჩი ჩ ქ ჩ 

ჩაღვრა ციფსუნ, ციფეს 

ჩაყვანა  ცივკსუნ 

ჩაყრა  ციფსუნ, ციფეს 

ჩაშაქრება  ხარბიყესუნ|| 

ხარიბყსუნ 

ჩაშვება ცივკსუნ 

ჩაცილება  ახ ილბესუნ 

ჩაცმა ლავკესუნ 

 ლაფესთუნ 

 ლაფსუნ 

ჩაცუცქება კუკუზბაქსუნ 

 კუწესუნ 

ჩაცუცქულად დასმა კუკუზბესუნ 

 კუწევკსუნ 

ჩაძირვა  ბათევკესუნ 

ჩაწება  თორფესუნ 

 ჩაფსუნ 

ჩაწერა ცამესუნ 

ჩაწერილი ცამლა 

ჩაწერინება ცამფესტუნ 

ჩაწყობილი ტაკფი 

ჩახმახი ჩახმაღ 

 ჩახმაღ 

ჩახუტება ყუჯაღ || ყუჟაღ 

 ყუჯბესუნ 

  ყუჯ-ყუჯბესუნ 

ჩახუტებული ყუჯეცი 

ჩემთვის  ზაჲნაკ || ზენკ 

ჩემი ბეზ 

 იზ (ნ) 

ჩემი გულისთვის ზაჲნაკ || ზენკ 

ჩენჩო ფაფ (ვ) 

  ფა ფ 

 ფეფ 

 ყ ლჩ ღ 

ჩერჩეტი ახმაღ ||ახმახ 

 ახმახო 

 ყალაღან 

ჩექმები კოშიკ (ვ) 

ჩექმის ყელი ყუნჯ 
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ჩეჩა (მატყლის) წეწ 

 წეწეფუნ 

ჩვარი  ფალაზ 

 ჭ ნტ რ 

ჩვენ ჲან 

 ჲახ 

ჩვენება აკესტესუნ 

 აკესუნ 

 მანშურდესუნ 

ჩვენი ბეშ 

ჩვენი გულისთვის ჲ ჲნაკ (ნ) ჲენკ (ვ) 

ჩვეულება  დამუნენაღოიუღსა

ნ-ნეს 

 ვ რდიშ 

ჩვეულებრივი ვ რდიშლუ 

ჩვეული  ბანდბაქიო 

ჩვიდმეტი ვუღ ეწწე || 

ვუღ ეწსე 

ჩიბუხი  ყაჲლან 

ჩივილი  ქილეჲ 

 ქილეჲბესუნ 

ჩინებული  ყ რიბ  

ჩინური ფარანი (ბოტ.) დო ფკალ || 

დო მპალ 

ჩირქი მარ 

ჩირქოვანი გამონადენი 

თვალიდან 

ჭუპურუტ (ნ) 

ჭუპურ (ვ) 

ჩირქოვანი მუწუკი ჯ ლ  

ჩირქგროვა  მე ლუმ 

ჩიყვი ფურიკ (ვ) 

ჩიჩახვი თოჴ ლი 

ჩიჩობი ჰ სირ 

ჩიჩქნა  კ შ ბესუნ 

ჩიხირთმა ჩიღირთმა 

ჩიხტი-კოპი  კატარ (ვ) 

ჩკვიანი ბულლა 

ჩლუნგი აპუშ (ნ) 

 აჩუნ 

 ახმახო 

ჩოკინა ყოდუღ (ნ) 

ჩოხ! (ღორების გარეკვა) ჭოხ 

ჩოხ-ჩოხ! (ღორების 

დაძახება) 

ჭოხ-ჭოხ 

ჩრდილი ხოჟი 

ჩრდილიანი მხარე ყუზეი 

ჩრდილოეთი ალინ 

ჩრდილოეთის  ყუზეი 

ჩრჩილი ცეც 

 წეწ (ვ) 

ჩუმი დინჯ 

 ჲავაშ 

 შიპ 

 фაღ რ (ნ) 

ჩურჩული პ ჩა-პ ჩ 

 პ ჩა-პ ჩბესუნ 

 ქუშქუშ 

ქუშქუშბესუნ 

ჩუქება  ბაღიშლამიშბესუნ 

(ნ) 

ჩუქურთმა ნახ შ 

ჩქარა  ბაჲიჭ 

 უსუმ || უსუნ|| 

უსინ 

 ქაფ 

ჩქმეტა კ წ მ 

 კ წ მფესუნ 

ჩხვლეტა (ტკივილზე) ჭიჭიფესუნ 

ჩხირი მილ 

ჩხუბი ბე ჲქოфბაქსუნ 

  ბუღანღბესუნ 

 დავა 

 დავა-შავა 

 თაფთუფესუნ(ვ) 

 მ რ ქ ჲ 

 ორო (ნ) || ორე (ვ) 

 ორობაქსუნ(ნ) || 

ორებაქსუნ(ვ) 

 ოროლუღ (ნ) || 

ორელუღ (ვ) 

ჩხუბის მორთვა  ბაზასაქსუნ 

ჩხუბისთავი  დავაქარ 

ცა გ გ (ვ) || გ ჲ (ნ) 

  ქოჲ (ნ) გოგ (ვ) 

ცალი დ ნ  

 საბულ 

ცალკე ჯოკ-ჯოკ (ვ) 

ცალკეული ჯოკ (ვ) ჯ ჲ (ნ) 

ცალხელა საქულლა 

ცამეტი ხიბეწწე 

ცარიელი  ამწი 

 ამწიო 

ცარცი კავუჭ 

 მაწიკულ 

ცაცია სოლახა 

ცაცხვის მერქნიდან 

დამზადებული 

კალათა და ჭურჭელი 

ხორიკნახო 

ცდა  ყ სდ 

ცდუნება  მოღორ (ვ) 

  მოღორლუღ (ვ) 

ცეკვა გ ლ შ || აჩი (ნ) 

 ქოლოშ (ვ) 

 ქოლოშფესუნ(ვ) 
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 აჩიფესუნ (ვ) 

აჩიფეს 

ცეკვავს გ ლ შნეხა (ვ) 

აჩინნე (ნ) 

ცელი დ რჲ ზ || დ რქ ზ 

 მანქალ 

ცელის სახელური  დ რჲ ზუნკოჭ 

ცელქობა  და ნგლუღბესუნ(ვ)

, და ნგლუღნებესა 

(ვ) 

ცელქობს და ნგლუღბესუნ(ვ)

, და ნგლუღნებესა 

(ვ) 

ცემა ახაჲესუნ 

 დუღსუნ 

 ლაპესუნ 

 ტაპსუნ 

 ხოხბესუნ 

ცემა-ტყეპა დავა 

ცემენტი ცემენტ 

ცეცხის წამკიდველი ბაჭუკტალო (ვ), 

ბაჭუკტალო (ნ) 

ცეცხლთაყვანისმცემე-

ლი  

ქავურ|| ქაურ 

ცეცხლთაყვანისმცემ-

ლობა 

ქავურლუღ || 

ქაურრუღ 

ცეცხლის დანთება  არუხ 

 არუხბესუნ 

 фო ლოსტუნ 

ცეცხლის დასანთები 

ადგილი 

ქეშტან 

ცეცხლის წაკიდება  ბაჭუკესუნ (ვ), 

ბაჭუკესუნ (ნ) 

 ბოკოსბესტესუნ 

 ბოკოსბესუნ 

 ბოკსუნ 

 ჩამ 

 ჩამდესუნ 

ცეცხლის წაკიდების 

იძულება 

ჩამდესტესუნ 

ცვალებადი  ბადალბაქალო 

ცვარი  ხო 

ციგა ქაშაგ 

 ქეშაგ 

ციება იღარიბესუნ, 

ირარისუნ 

 ყ ზდ რმა 

ციებ-ცხელება  ეღარიბესუნ(ნ) 

იღარიბესუნ(ვ) 

ციებ-ცხელება აქვს იღარიტუბსა 

ცივ მდგომარეობაში ჩახ-ჩახ 

ცინგლი фი ტპუნ (ნ) 

ცის მნათობნი გ გნაჲ 

ცისა  გ გნაჲ 

ცისარტყელა ბიხოღოქუშტიკ (ვ) 

 დი პ (ვ) 

 დუპ (ვ) 

 დუფ 

ცისფერი (ფერი)  ქოჲინ (ნ) გოგინ (ვ) 

ციყვი ჭ ოჭაახმაწი 

ციცა! ფიშ-ფიშ 

ციცაბო თიქალა 

ციცაბო აღმართი  თიქალა 

ციცაბო დაღმართი თიქოყა 

ციხე ტუსსაღხანა 

ციხეში ჩასმა ტუსსაღბესუნ 

ცნობილი ხოჲლა 

ცოდვა ქეშქა (ნ) 

ცოდვილი გ ნახკარ 

ცოდვილი ადამიანი 

სიკვდილის შემდეგ 

გარდაიმნება 

ცხოველად, რომელიც 

იპარავს ბავშვებს, 

მიჰყავს თავის სახლში 

და ჭამს (ზღაპრ.) 

ქავთარქ სტი 

ცოდნა აბაბაქსუნ || 

ავაბაქსუნ 

  აბაბაქსუნლუღ || 

ავაბაქსუნლუღ 

 გ ნახ 

ცოლი ჩუბუხ || ჩუჰუხ (ნ) 

ცოლის მოყვანა ჩუბუხაყსუნ 

 ლაშ ქოჲბესუნ|| 

ლასკობესუნ 

ცოლისდა ბეჲჯან (ვ) 

ცოლისძმა ყაინ 

ცოლ-ქმარი  იშუ-ჩუბუხ 

ცომი ბოყო(ჲ) 

ცომის მოზელვა  ბოყოჲშ არფსუნ(ნ), 

ბოყოჩუჩუფსუნ(ვ) 

 ქუნდაბესუნ 

ცომის მოხაშება აჲესუნ 

ცომის მრგვალი ნაჭერი ქუნდა 

ცოტა  კ ტ მ 

 მალ (ნ) 

 მალ-მულ 

 მალჯა 

 პატარ (ვ) 

 საკი 

  საკიწი 

 სამალ 

  საპატარ 

ცოტა მეტი  აბუზ-ქამ (ვ) ავუზ-
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ქამ || აღუზ-ქამ 

ცოტა ნაკლები აბუზ-ქამ (ვ) ავუზ-

ქამ || აღუზ-ქამ 

ცოტ-ცოტა კიწი-კიწი 

  კ ტ მ-კ ტ მ 

 მალ-მალ 

 ხური-ხური 

ცოფი  ვარრუღ 

  ტუმპალაკ (ვ) 

ცოფიანი ვარბაქი(ო) 

ცოფიანი ძაღლი ვარ 

 ვარხ ა 

ცოფიანობა ტუმპალაკ (ვ) 

ცოცვა  პა პი 

 ჭიკრამ 

ცოცხალი ავადანლუ 

 დირბაშ 

 დირი 

  დირისთ || დ რ ს 

 ღუი 

 ღუჲ 

ცოცხი მუგულ (ვ) 

მუნგულ (ნ) 

ცოხნა  კაჭკუნ || კ ჭკ ნ || 

კევი 

ცრა ცივარფეს, 

ცივარფესუნ 

ცრემლებამდე დედის 

მიყვანა 

ნანანდესუნ 

ცრემლების დაღვრა ნეღციფსუნ 

ცრემლი ნეღ 

ცრის ცივარრება 

ცრუ  აფჩიდან (ვ) 

 აფჩიდუღარო (ვ) 

ცუდ გუნებაზე 

დადგომა 

ფისბაქენ, 

ფისბაქსსუნ 

ცუდად ცხოვრება ღ იმაინბსუნ 

ცუდი ფის, ფისო 

 ф რ ღ 

ცუდი ამინდი აღლალუ 

ცუდი შეგრძნება ეყბარსუნ(ვ) 

ცული თავარ 

ცულისპირა (ბოტ.) ჩინარ 

ცური  ხ ო 

ცურცლი  კაკალა 

ცუღლუტი  ჲაბუდა 

ცუცქით ჯდომა კუკუზ 

ცხადი აკეღალო 

  შქარ შკარა 

 ჴაჲ-ჴაჲრაფ 

ცხავი  შადარა 

 ხახალ 

ცხარე  თ ნდ 

ცხელ მდგომარეობაში გამ-გამ 

ცხელება  იღარიბესუნ, 

ირარისუნ 

ცხელი  ბაჭუკ 

 გამ 

  ეღარიხ (ნ) იღარიხ 

(ვ) 

ცხენი ე ქ 

ცხენის კაზმულობის 

ნაწილი 

ყუშყუნ 

ცხენის ჭენება  ა კტესდესუნ 

 ა კტესუნ 

ცხენის ჭიხვინი კიკი 

 კიკიფესუნ 

ცხენოსანი  ა კტალო 

 ე ქენ 

  ე ქლა 

ცხვარი  ახარ 

 ერქექ 

 ეღელ (ნ) იღელ (ვ) 

ცხვარი და ღვინო, 

რომელსაც მომავალი 

სიძე მიართმევს 

მომავალ სიდედრსა 

და სიმამრს 

უზ გ ნ 

ცხვირი ბოხ მოღ || ბოხ მოხ 

ცხვირის ცემინება საბურეშტუნ 

ცხვირმოგრეხილი კორიბო ხმო ღ 

ცხვირ-პირი შეტ 

ცხვრიანი ეღელინ (ნ) 

იღელუნ (ვ) 

ცხვრის  ეღელინ (ნ) 

იღელუნ (ვ) 

ცხვრის თავისა და 

ჯიგრის ნახარშზე 

მომზადებული 

მომჟაო ფაფა 

ბულმუხურუნხუპ 

ცხვრის ტყავისაგან 

დამზადებული 

საფარი 

სადღვებისათვის 

სელაკ 

ცხიმი ჭ ჲნ 

ცხოველების 

ავადმყოფობა 

ყ რმა 

ცხოველების გაწყდომა მუნდარბაქსუნ 

ცხოვრება  ქარხსუნ 

ცხრა ვუჲ 

ცხრა (კაცი)  ვუიალი 

ცხრა ათასი ვუჲჰაზარ 

ცხრაასი ვუჲბაჩ 

ცხრამეტი ვუჲეწწე || ვუჲეწსე 
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ცხრამეტი ათასი ვუჲეწწეჰაზარ 

ცხრანახევარი ვუჲინჴ ი 

ცხრიანი ვუჲლუღ 

ცხრილი 

(ხორბლეულის) 

შადარა 

ძაბრი ძაბური (ვ) || 

წაპური 

ძალა  ამან 

 ზორ 

  ყუვატ, ყოათ 

ძალადობა ზორ 

 ზორბალუღ || 

ზორინლუღ 

ძალაყინი  ლინქ 

ძალაში ჰალიხო 

ძალზედ ქელე || ქოლო 

ძალიან გ ლ  (ვ) || გელე 

(ნ) 

  ქელე || ქოლო 

ძალიან ბევრი  აბუზ-აბუზ (ვ) 

ავუზ-ავუზ || 

აღუზ-აღუზ (ნ) 

ძალიან დაკავებული  ვახტნუტ 

ძალიან დიდი  ქალქალა, 

ქალქალო, ქაქალა 

ძალიან მაგრად ოსტავარ-ოსტავარ 

|| ოსტაღარ-

ოსტაღარ (ნ) 

ძალიან მთვრალი ლ ლყ მბ რ 

ძალიან მჟავე ქეფქეჯე (ვ) 

ძალიან მწიფე ხილი ან 

კენკრა 

კატიკ 

ძალიან ტკბილი 

წითელი კენკრა 

ინაბ 

ძალიან ჩქარა ფულიჭკამუნ 

ძარღვი  ტამარ 

ძარცვა  ალამანჩილუღ 

  ალამანჩილუღბეს

უნ 

 ყაჩაღლუღბესუნ 

 фუყ პესუნ 

ძაფი ტური 

ძაღლი ხ ა 

ძაღლის გაბრაზება ღ რ სტუნ 

ძაღლის პირი ხეჲჟომოხ 

ძაღლის ჩვევა ხ ალუღ 

ძაღლურად ხ აკენა 

ძაძა ვაჲეხარწესუნ (ნ) 

ძელაკი მარან (ვ) 

ძელი  სუთუნ 

ძეობის  კუნუკ 

ძერა ჩალაღან 

 ჩაღან 

ძვალი უყ ენ 

ძველი  ბისი 

  ყოჯა || ყოჟა 

ძველი დროიდან  ათა-ბაბა 

ძველმანი ბისი-ბისი 

ძვირი თოგიხ|| თოგიხო 

ძვირფასად მორთული 

ნაძვი, რომელსაც 

საქმრო მიართმევს 

მომავალ სიმამრს 

შახ 

ძვირფასი  ზიზ 

ძვრომა  ჭიკრამ 

ძია  მიკ (ნიჯ. მიიჲ) 

ძილი ბასკესუნ 

 ნეპახესუნ 

ძირთეთრა დავუნ 

ძირი შან 

ძირის გამოთხრა ქურქაშ ფესუნ 

ძირმაგარა  მე ლუმ 

 ტუპულ 

ძირს  ბულოყა 

ძირს დაცემა გურდესუნ(ვ) 

ძლიერად დაწვა ბურუზ, ბურუზ-

ბურუზ 

ძლიერება ზორბალუღ || 

ზორინლუღ 

ძლიერი  ადდესუნ 

 რზულუ-

ქურზულუ (ნ) 

 ზორბა 

 ზორლუ 

 ყუვატუ, ყოატუ 

ძლიერი ტირილი ჰ ნქ რთ  

 ჰ ნკ რ-

ჰ ნკ რო ნე ფსუნ 

ძლიერი ცემა ზოლლაჲშსუნ(ვ) 

ძლივს საზორინ 

 ფის-შავატ 

ძლივს! ოოვეჰ 

ძლივს-ძლივობით  საზორინ 

ძმა ვიჩი 

ძმარი ინეოყო 

 ოყო (ი) 

ძმის cოლი ვიჩეჩუბუხ 

ძმისწული (ბიჭი) ვიჩეღარ 

ძმისწული (გოგო) ვიჩეხინარ 

ძმობა, ძმობის გაწევა ვიჩილუღ 

ძმურად ვიჩიკენა 

ძნა  კაჭა || კ ჭ  

ძნელი ქ ბ რ 

ძნის შეკვრა კაჭაფსუნ|| 
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კ ჭ ფსუნ 

ძოვა ოტტაჲშსუნ 

ძროხა ბელე 

 ჩურ 

ძროხის ხორცი  ბელენეყ (ვ), 

ბელინჲეყ (ნ) 

 ბელუნეყ (ვ) 

ძუნწად ფულდეშილუღენ 

ძუნწაობა ყ რჩილუღ 

ძუნწი  ალამანჩი 

 აღდაბან 

 პაფიჲინსოღ ოთაშა

ლ 

 ფულდეში 

 ყარნაფა 

 ყ რჭი 

ძუნწობა ალამანჩილუღბეს

უნ 

ძუძუმტე ვიჩილუღ 

ძუძუს მოწოვა წუმდეს ნ 

წაბილწება  მუნდარბაქსუნ 

წაბლი წაბულ 

წაბლის წაბულლაჲ (ვ) 

წაბლის ფერი წაბულუნ (ვ) 

წაბლის ხე წაბულლაჲხოდ (ვ) 

წაბლის ხისგან 

დამზადებული 

ფიცარი 

წაბულუნდახტაკ 

წაგება  ხოხბაქსუნ 

წადი! თვი! 

წადილი ბუყუნ 

წაკიდება ბაჭუკტესუნ (ვ), 

ბაჭუკტესუნ (ნ) 

წალდი კირო 

წალდის პირი კირონუნომოხ 

წამალი დავა 

  დ რმ ნ 

წამება ჩ რჩ რ ზ 

 ჯაфა 

წამოდგომა  აისტუნ || ჰაჲსტუნ 

წამოწყება სიфთ  

წამწამი ნეტ 

წარბი ნეთ 

 ყაშ 

წარმატებული ოღანდდუ || 

ოჰანდლუ 

წარმოება  სერბესუნ, სერბეს 

წარმომავლობა  თუმ 

 ხო (ნ) 

წარსული  ბეშ უნ 

 ბისი 

წარსულის გახსენება  ჲთსაქსუნ || 

აჲითსაქსუნ 

წარღვნა  ახ რზამან 

წასვლა თაისუნ 

წასმა  ლადესუნ 

 ლასტუნ 

  ლა მ 

  ლა მდესუნ 

წასმევინება  ლადესტუნ 

წასმული ლადეცი 

წაქეზება დავაბესტესუნ 

წაქცევა  გურდესუნ(ვ) 

წაღება თაშსუნ 

 თაშტუნ || თაშ უნ 

წაყვანა  თაშტუნ || თაშ უნ 

  ტიტევკსუნ 

წაჩხუბება  დავაბესუნ 

წაწვეტება  ბიზდესუნ 

წახემსება მ ზ ბესუნ 

 ნაწილბესუნ(ვ) 

წებო კოწიკ 

 ჲაფუშყან 

წევრი ზვი (ნ) 

წევრობა ზვულუღ (ნ) 

წელი ჲ შ 

 უსენ 

წელს  ეფსენ 

წენგო (თხილისა და 

კაკლის) 

ყარზაღ 

წერა ცამფესუნ, ცამფეს 

წერაქვი ქ ლ ნქ 

წერილი ნამაკ 

  ცამ 

წერილობითი ქაღ ზინ 

წესი  ყაჲდა 

  ყაჲდა-კანონ 

წესრიგი საჰამან 

  ყაჲდა 

 ყაჲდა-კანონ 

წესრიგის მმართველი 

ქორწილში 

იასოღ 

წვალება  პიესტესუნ 

 ყიღაქირბსუნ 

  ჯაфაბესუნ 

 ჯაфაზაფსუნ 

წვეთ-წვეთად ქულდურ-

ქულდურ 

წველა ჩახესუნ 

 ჩახპესუნ 

წვერზე  ბელ 

წვერი კაჯუხ (ვ), კაჟუხ (ნ) 

 ყურ 
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წვიმა აღალა 

წვიმა მოდის აღლანესა 

წვიმიანი აღალალუ 

 ცივარკალ (ვ) 

წვიმიანი ამინდი  აღლალუ 

წვიმს  აღლანესა 

 ცივარფესუნ(ვ) 

წვინტლი მომოწ (ვ) 

წვნა ა ლ 

 ა ლდესუნ 

წვნიანი იღარიკატ (ვ) 

 ხაშ ო(ჲ) 

წვნიანი ლობიოთი ო ფტაჲ (ვ) 

წვნიანის სანელებლები 

(გამხმარი ოხრახუშის, 

ქინძის, კამის 

ფხვნილი) 

ო ფ 

წვრილად დაჭრილი 

სამანი 

ფა ფ 

წვრილი  ხურუ || ხურუო 

წვრილი თვალები ყიჭ 

წვრილი კომში  ჯეჯეფუშა 

წვრილი მოშავო 

ხორბალი 

ქურქანი 

წვრილი შავი ყურძენი 

(საფერავი) 

კ რ ვ 

წვრილი წაბლი ფუ ფ (ვ) 

წვრილი წარბი ხურუნნეთ 

წვრილნარი ფ ჰრ ნ (ნ) 

წია! (წიწილების 

მოსახმობად) 

წიპ 

წიგნი ქირქ (ნ) 

წივწივა ჭ ჭ კ ნ 

წითელა ყ ზ ლჯ ღ 

 фურ (ვ) 

წითელი ჭაპჭოჭა 

 ჭოჭა 

 ჭ ოჭა 

წითელი ლობიო ჭ ოჭაფახლა 

წითელი ნახირი 

(ძროხა, ხარი) 

ჭ ოჭანახ რ 

წითელი შხამიანი 

გველი 

შახმარ 

წითელი ხე არჩან 

წითლად შეღებვა ჭოჭაბაქეს 

წილი  ბარ (ვ), პაჲ (ნ) 

 თიქ  

 ფაჲ (ნ) 

წინ ბეშ 

 ბეშ  

 ტოღოხო 

წინ წასვლა ბეშ ბაჲსუნ 

წინა ბეშ უნ 

წინააღმდეგ  ჩ ობაჩო 

წინათ  ბეშ -ბეშ  

წინაპარი ბაბა || ბავა 

წინაპრები ათა-ბაბა 

წინასწარ სათურბეშ  

წინასწარი ძვენი 

ნიშნობის დროს 

ბ ლგ  

წინასწარმეტყველება ბაშფესუნ 

 ბეშფესუნ 

წინდები წინდაკ 

წინსაფარი დ შლუღ || 

დ შლიკ 

წისქვილის ბორბალი ფარ 

წიფელი ფუფნახოდ 

წიფლის თესლი ფუ ფ 

წიფლის ხე ფუ ფხახოდ 

წიწაკა ჭოჭაპიმპილ 

წიწიბურა ხ ამოჲ 

წიწილა წირიკ 

წიწმატელა ინქირბალ 

წიწმატი ჭინკორ 

წიწმატურა ყუშაპაჲი 

წლიანი  უსენლუღ 

წლიდან წლამდე უსენბაუსენ 

წმ. გიორგის სალოცავი 

ადგილი 

წიმერი 

წმ. გიორგის ტაძარი და 

მოედანი ვართაშენში 

ალუნცმერი 

წმ. ელისეს ეკლესია 

ვართაშენში  

ქალაგერგეწ (ვ) 

წმინდა  აშარ || აშარო 

 ე ველ, ი ველ 

 ი ველ (ვ) 

წმინდა ადამიანი აშარრე 

წმინდა ადგილი  გერგეც 

წმინდა სალოცავი 

ადგილი 

ე ველ (ი ველ გა) 

წმინდა ხატი ე ველ, ი ველ 

წმინდანი ჴ ვალ 

წნული ა ლეციო 

წნული კალათი კანცარა || კანცარიკ 

წნული ღობე ჩარჩო 

წოვა  წუმ 

 წუმფესუნ 

წოლა ბითესუნ 

წონასწორობა ბურა (ვ) 

წონის ერთეული 

(ხორბლის ან შვრიის)  

თაღარ (ვ) 

წრე  აфათ 
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  კაკანიკლუღ 

წრიალი ქიჲე-

თურებაфტესუნ 

წურბელა პიწუმკალ 

წუწვნა წამფესუნ 

 წანლა 

 წუმ 

 წუმფესუნ 

წუწუნი უфულდაჲშსუნ 

წუხილი დ რდბესუნ 

წყალდიდობა ახ რზამან 

 სელ 

 ფაინ 

წყალი ხე 

წყალსადენი 

(კრამიტით 

გაკეთებული) 

თ ნ 

წყალწაღებული ბათყალო 

წყარო ორაჲინ (ნ) || ორეინ 

(ვ) 

წყაროს ორაჲინინ (ნ) || 

ორეინუუნ (ვ) 

წყაროს კიდე ორაჲინბულ (ნ) || 

ორეინბულ (ვ) 

წყაროს წყალი ორაინინხე 

წყევლა  ბიфარ 

 ბიфარფესუნ 

 ყარღიშ 

 ყარღიშბესუნ 

წყევლა ვინმესი  ყარღიშბესტესუნ 

წყენა  ბე ჲქოфლუღ 

 ორობაქსუნ(ნ) || 

ორებაქსუნ(ვ) 

 ოროლუღ (ნ) || 

ორელუღ (ვ) 

წყენინება  ბე ჲქოфბაქსუნ 

 ბე ჲქოфბესუნ 

 პი მაინბაქსუნ 

  ფ რთბესუნ 

 ხოხბესუნ 

წყვეტილი ჩუქ 

წყვილი  ყოშა 

 ჩ თ 

წყვილ-წყვილად ყოშა-ყოშა 

წყლიანი  ხელა 

 ხენე 

წყლის  ხენე 

წყლის დოქი კიწირი 

წყლის ვარსკვლავი ხენეწიწიკ 

წყლის თიხის დოქი შირ ნგ 

 ჯ რდ კ 

წყლის მზიდავი ბადალო 

(წყლის 

გამანაწილებელი) 

წყლის მიწოდება  ხეთასტუნ 

წყლის მწერი ჭუღ 

წყლისა და 

ფქვილისაგან 

გამზადებული მასა, 

რომელსაც 

მიირთმევენ 

კარაქიანი თაფლით 

ხაშიმ 

წყლული ჲარა 

წყობა ჯ რქ || ჯ რქ  (ნ), 

ჯერგ  (ვ) 

წყურვილი ნიზაბაქსუნ 

 ხენეზაბაქსუნ 

 ხენეზალუღ 

ჭა  ხენექურ 

ჭადარი ჩიმირ 

ჭამა უქეს 

 უქსუნ, უქეს, 

უქესუნ 

ჭანგა (ბოტ.) ჩეჲირ (ნ) 

ჭაობი გოლ, გ ლ (ვ) 

 პიზ || ფიზ 

 ჩეჲილლუღ  

ჭაობიანი ადგილი პიზ ლუღ 

 პიზ პიზ  

ჭაობის ფრინველი ბურღანა 

ჭარხალი ტაკ 

ჭედვა  ბასაბას 

 დინქ 

ჭერამი  რ გ, რ გნა 

( რ გ ნ) ხოდ 

ჭერმის ჩირი ყაჲსი 

ჭერმის ხე რ გ, რ გნა 

( რ გ ნ) ხოდ 

ჭექა-ქუხილი გურუფსუნ 

ჭეშმარიტად ამმენ ამინ 

ჭვარტლი  მოღ  

ჭია საქონლის ზურგზე მე ლუმ 

ჭიანი  მეჴბა 

ჭიანჭველა იზაკ (ვ) 

 ხურუთურ 

ჭიაყელა მეჴ 

 ცაილინმეკ 

ჭიის პარკი ქულბაქ 

ჭიის პარკი (სახლი) ქ მნაკოჯ 

ჭილოფი  ჰ სირ 

ჭინჭარი фჩიმეჭ 

 მეჭ 

ჭინჭრიანი მეჭლა 

ჭინჭრის  მეჭლა 
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ჭიპი წან 

ჭირვეული (ბავშვი) ჯინჯიკ (ნ) 

ჭირვეულობა ნაზ 

  ნაზბესუნ 

ჭიქა  აჲაყ || აჲეხ 

ჭიშკარი დავრაზ 

 დარვაზა 

ჭკუა  ჰაყ ლ 

ჭკუის დარიგება  ახ ფესუნ 

ჭკუის სწავლება  ახ  

ჭმევა  უქესტუნ 

ჭმევა (პირუტყვის) ალაфთასტუნ 

ჭმუჭნა  შ არფესუნ 

ჭორი გილეჲ 

  ჩოვ 

ჭორიკანა  შქარქურბალ (ნ) 

ჭორის გავრცელება  ჩოვბესუნ 

ჭოჭი  აღნაღ 

ჭოჭინა ჭირან 

ჭრა სანჯი 

ჭრელი ცამფი, ცამფიო 

ჭრიალი ჭაყჭაყ 

 ქ რთ 

ჭრილობა  ჲარა 

ჭრიჭინა წილდალ 

 ჯირჯირკალ 

ჭუპრი ჭურთ 

ჭურჭელი ლეკერ (ვ) 

 ყიცირი (ვ) 

ჭურჭელი, რომელშიც 

იზილება ცომი 

კაჭ (ვ) 

ჭუჭყი ოჩი 

 ოჯი 

 ჭემ 

 ჯემ 

ჭუჭყიანი თორ 

 თორთორ 

 ოჩინენ 

  ქა მენ 

 ჭემენ, ჭემლუ 

 ჭემენ-ქა მენ 

ჭყივილი ყ ილანწეფსუნ 

ჭყლეტა  ბასაბას 

ჭყუმპალაობა თირთირფესუნ 

ხავერდი მახმურ (ვ) მახპურ 

(ნ) 

ხავერდის  მახმურინ 

ხავერდოვანი მახმურინ 

ხავსი მიჟოვ (ვ) 

ხაზი  გიწ 

 ტოღ (ნ) 

 ქიწ (ნ) 

ხაზინა ხაზნა 

ხალათი ხალათ 

ხალიჩა ხალიჩა 

ხალხი  ჯამაჰათ 

ხალხის ხალხნა 

ხამხამი ყიჭესუნ 

 ყიჭფესუნ 

ხანგრძლივი ცმაცუნი მარჩამაჩ 

ხანშიშესული  ჰილ (ნ) 

ხანჯალი  ყ მ  

 ხანჯალ 

ხარი ბუღა 

 უს 

ხარშვა აპესუნ 

 ბოხესუნ 

ხარხარა  ახშუმკალ 

ხარხარი ახშ უმ 

ხარჯვა ბაზარბაქსუნ 

  თ რ შ 

  თ რ შბესუნ 

 ცარფსუნ 

ხარჯვის დაძალება  თ რ შბესტესუნ 

ხარჯი ხარჯბესუნ 

ხასიათი ქ ф-ჰალ 

 ყ ლ ღ 

ხასიათის გაფუჭება ტიჟილბესტესუნ 

ხაფანგი ტუზაყ 

ხაში  ბულმუხურ 

ხაში (ცომისა)  ა ჲინ 

  ა ჲინლუღ 

ხაშისა  ა ჲინნუტ 

ხაჭო შორ || შიორ 

ხახა  ჟ ომოხ 

ხახვი შიკლამ 

ხახვის ჩითილები ნ რგი 

ხბო  არაკ 

 მოზი 

ხე ხოდ 

ხე ტირის 

(დამყნობისას) 

ხოდენო ნენეფი 

ხეიბარი ახსაღ (ნ) 

 კალა (ვ) 

ხელახლა  თაზა || თ ზ  

ხელგაშლილი  ქულჴაჲ 

ხელთათმანი  ლჯაჲ (ნ) 

ხელი  ა მ 

 ქულ 

ხელიდან გავარდნა საქსუნ 

ხელით გასინჯვა 

(გაასინჯო ვინმეს) 

ქულდესტესუნ 
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ხელით ნამუშევარი ქილინაშ 

ხელით სინჯვა ქულდესუნ|| 

ქულსტუნ 

ხელით შეშლა ქიჲელ-

თურელლაჭურესუ

ნ 

ხელის  ქილინ (ვ) ქიჲინ 

 ქინ 

ხელის აღმართვა  ყ სდბესუნ 

ხელის თითი ქილინკაშა (ვ) 

ქიჲინკაშა (ნ) 

ხელის თითისტარის 

სადგომი 

ტირიკალ 

ხელის მოკიდება ლაфტესუნ 

ხელის შეხების 

დაძალება 

ლაфტესტუნ 

ხელის ჩამორთმევა  ჩ ფი (ნ) წაფ (ვ) 

ხელისგული მახ ა (ნ) 

 მუჭინბოშ (ვ) 

ხელისუფლება ჰ ქ მ თ 

ხელმოწერა ა მ 

ხელნა (ორცხენა 

ეტლისა)  

ა მ 

ხელობა  ფეშ აჲ 

ხელსაბანი  აфტაфა 

ხელსაქმე ქინაშ 

ხელსაყრელი 

შემთხვევა 

ქირავა 

ხელფასი დონლუღ 

 ყაზანჯ (ნ) 

 ხაშლუღ 

ხელცარიელი ქულამწი 

ხელწერილი ყ ბიზ 

ხელჯაგი ლჯაჲ (ნ) 

ხეობა  კაჭ (ვ) 

 ქაჩ  

ხერხი მაშარ 

 ჯალღინმაშარ 

ხესავით ხოდკენა 

ხეტიალი დ დ რქ ნლუღ 

ხეტიალის იძულება დ დ რქ ნბესუნ 

ხვავი  მარხალ 

 ხ რ გ 

ხვალ  ჲჭა (ვ) აჲჭა || 

აჭიკა || აკუჭა (ნ) 

  დამნუნ (ნ. ჭა, 

აკუჭა) 

ხვალ დილით ჲჭა (ვ) აჲჭა || 

აჭიკა || აკუჭა (ნ) 

ხვალისთვის  დამნუნ (ნ. ჭა, 

აკუჭა) 

ხვედრი  ყ სმათ 

ხველება ჴ ოჴ 

 ჴ ოჴენბისყუნ 

 ჴ ოჴფესუნ 

ხველების გამოწვევა ჴ ოჴპესტუნ 

ხვეწნა ხოიშ  

 ხოიშ ბესუნ 

ხვლიკი პილღონჯ (ვ) 

ხვნა  ეზ 

 ეზბსუნ 

ხვრელი დეშიკ 

 ჴ ი 

ხიდი ბი ბი 

ხიზილალა ქ რ  (ნ) 

ხილეული (ატამი, 

გარგარი, ქლიავი), 

რომელსაც ეცლება 

კურკა 

ჯოკწან 

ხილეულის მარცვალი გილ  

ხილეულის პირველი 

გასინჯვა 

ნიგბ რ 

 ნიგბ რბესუნ 

ხილი  ავგუსტინ 

 მეჲვა 

ხილი, რომელსაც 

კურკა ამოუღეს 

(ალუბალი, ალუჩა და 

ა. შ.) 

ახტა 

ხილიანი ბაჰარლუ 

ხილის  ბაჰარლუ 

ხილის კურკა კორწიკ 

ხილის სიუხვე დიბ (ვ) 

ხილის ჩირი ქეჯუნ (ვ) ქოჟუნ (ნ) 

ხის დასამუშავებელი 

ხელსაწყო  

ჩანა 

ხის მასალა  დურუტ 

ხის ნიჩაბი 

(მარცვლეულის 

გასანიავებელი) 

კოდა 

ხის საბრჯენი ფეშტუვან 

ხის სახეობა ნა ინახოდ 

ხის სახლი დურუტუნკოჯ 

ხის სოკოვანი 

დაავადება 

კომოთალ 

ხის ტოტი  ყოფალაღ 

ხის ფიწალი ხალა (ნ) 

ხის ქერქისგან 

დამზადებული თასი 

ყ ონტიკ 

ხის ქერქისგან 

დამზადებული 

კალათა 

ხორიკ 

ხის ღობე ჩ რვ ნდ 
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ხის ყაისნაღი სართავი 

ჯარასათვის 

თაღალლაღ 

ხის შუაგული ზ გ 

ხის ჩამჩა ჩ მჩ  

ხის ჩრდილი ხოჯი 

ხის ხორბლის 

გასანიავებელი 

ჩანგალი 

ჩ ლ ნგ ზ 

ხის ჯოხი, რომელიც 

არეგულირებს 

მარცვლეულის 

მიწოდებას 

წისქვილის ქვაზე 

ჩ ნჩ ხ 

ხისპირა კ ჭკ ნ ნხოდ 

ხმა  დაფნაშ ოლოტ 

 ჩოვ 

ხმალი ქორდი (ვ) 

ხმამაღალი ლაპარაკი  ქარბესუნ 

ხმამაღლა ოსტავარინახო (ვ) 

ოსტარინახუნ || 

ოსტაღარინახუნ (ნ) 

ხმაური  ბაზასაქსუნ 

  ქ ჲ 

 ქ ჲ-ქ ლ ჲ 

ხმები დაფნაშ ოლოტ 

ხმელი ყარი, ყარიო 

ხმელი სუნელი ფო ფ (ვ) 

ხმიადი პური აჭამ (ნ) 

ხნული ეზ 

ხონჩა თარაფ (ვ) 

 ტაპაკ 

ხორბალი არუმ 

 ბორზუნ (ვ) || 

ბორზუ 

ხორბლეულის  პინაკ || პი ნაკ 

ხორბლის 

(მარცვლეულის) 

დროული აღება 

ვახტუნეხბი 

ხორბლის ან ქერის 20 

ფუტი 

ქურუ (ნ) 

ხორბლის გვიანი 

აღება 

ვაღამბაქი 

ხორბლის თხელი 

გრძელი ჯამი 

სილსილ  

ხორბლის ფაფა ჰ რის  

ხორცი ეყ (ვ) ჲეყ (ნ) 

ხორციანი ეყლა (ვ) ჲეყლა (ნ) 

ხორციანი ფაფა ეხნახუპ 

ხორხი ყიღ (ნ) 

 ყოყნატუმა 

ხოცვა ჭუკდეს, 

ჭუკდესუნ 

ხოჭო კუნკულ (ვ) 

 პოღოჭ 

 ფუჭაყალ 

ხრამი  გორფუნ (ვ) 

ხრეში კაცპიჟ ე 

ხრიკი ქალა 

ხსენი (სამედ.) ჩაინ (ვ) ჩაჲი  (ნ) 

ხსნარით მომზადება ოჩიბესუნ 

ხსოვნა ეხეфსუნ(ვ) 

ეჲეხეфსუნ(ნ) 

ხტომა ჯუფსუნ|| ჯუფეს 

ხტუნვა  ჯუფსუნ|| ჯუფეს 

ხუთად ჴო-ჴო 

ხუთასი ობაჩ 

ხუთ-ათ წუთიანი 

თვლემა 

ჩილოვ 

ხუთი ყო 

 ჴო 

ხუთი ათასი ჴოჰაზარ 

ხუთი-თორმეტი 

ფუთის მოცულობის 

ქვევრი 

კოჲ 

ხუთი ოქრო შაჲ 

ხუთიანი ჴოლუღ 

ხუთი-ექვსი ადამიანის 

ხმადაბალი ლაპარაკი 

ნ ღ რ, ნ ღრა-

ნ ღ რ 

ხუთნახევარი ჴ ოინჴი 

ხუმარა  ახშუმდალ 

 ზარaфატ 

 ზარაфათჩი (ნ) 

 შ აბადაჩი 

 ჰ ნ ჲჩი 

ხუმრობა ზარაфატბესუნ 

 შ აბადა 

 ჰ ნ ჲ 

 ჰ ნ ჲბესუნ 

 ჰოყყა 

ხურდა აჲინ-ოჲინ 

ხურო  დ ლქ რ 

ხურჯინი ჰ ვქ  

ხშირი  ბოჩუ 

ჯადოქარი კაфტარ 

  ტატმერ (ვ) 

 ქაღ ზბალო (ვ) 

ჯამბაზი ქარდირბაზლუღ 

(ნ) 

  ქ ნდ რბაზ (ნ) 

ჯამი ჯამ 

ჯანგვა  ფორჭეპსუნ 

ჯანმრთელი დირი 
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  დირისთ || დ რ ს 

 ვ რქ რ 

 ღუი 

 ღუჲ 

ჯანმრთელობა ელმუღოჲდირის-

ტუღ 

ჯანმრთელობის 

შენარჩუნება 

ელმუხეфსუნ 

ჯანჯაფილი ჯ ნჯ фირ 

ჯარა ჯარა 

ჯარი  ყოშინ || ყოშუნ 

ჯარიმა ჯ რმ  

ჯარისა ყოშუნინ 

ჯგუფი დ სტ  

ჯგუფ-ჯგუფად ლ მბ -ლ მბ  

ჯვარი ხაჩ 

ჯვრის კურთხევა 

ქრისტეს 

ნათლისღების 

დღესასწაულის დროს 

ხაჩჩ ოელჩიჩსუნ 

(ვ), 

ხაჩახენახუნჩიშტუ

ნ (ნ) 

ჯვრისწერა ფუსაკ 

 ფუსაკნებაქსუნ 

ჯიბე ჯიბ (ვ) ჯუ (ნ) 

ჯიბლიბო კოფკალ (ვ) 

ჯიუტი თ რც || თ რს 

 მუზლა 

ჯიუტი (ადამიანი) ასუდ 

ჯიუტობა  ასუდბაქსუნ 

ჯიქანი ხოღ 

ჯიქი  ბაბირ 

 მოშაკ 

ჯიში ჯინს 

 ჯ რ  

ჯიხვი თ ქ  

ჯორი ყ ათირ 

ჯოხი კაჭუპ || კაპიჭ 

 კოვა 

 სალბა 

ჯოხით ცემა ზოფალჲშსუნ 

ჯოჯოხეთი ჯ ჰ ნნ მ 

ჯოჯოხეთის ჯ ჰ ნნ მლუღ 

ჯუბა ზუბუნ 

ჯუჩ-ჯუჩ! (ქათმების 

დაძახება) 

ჭუკ-ჭუკ! 

ჯუჩ-ჯუჩ! (წიწილების 

დასაძახებლად) 

წიპ-წიპ 

ჰა! აა 

ჰაერი  ჰავა 

ჰაერში გაშვება  ფურდესუნ 

ჰალვა ჰალვა 

ჰამაკი ლ ლი 

ჰგავს სატაცურს აჭამკერ (ვ) 

ჰეი!  აჲ || ეჲ 

ჰეკტარის მეასე ნაწილი სოტუკ (ნ) 

ჰექტარის ერთი 

მეასედი 

ჩა 

ჰორიზონტალობა ბარხილუღ (ვ) 

ჰორიზონტალური ბარხი (ვ) 

 

 



   
 

უდიური ენა 

 

მოკლე ცნობები უდიური ენისა და უდი ხალხის შესახებ 

 

უდიები კავკასიის ერთ-ერთ მცირერიცხოვან ეთნოსს წარმოადგენენ. მათი საერთო 

რაოდენობა დღეს დაახლ. 10 ათას კაცს შეადგენს. უდი ეთნოსის ისტორიული საცხოვრისია 

აზერბაიჯანი, მეტწილად მისი ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი. ჯერ კიდევ XIX ს-ში უდიები 

სახლობდნენ შემდეგ სოფლებში: ვართაშენი, ნიჯი, მირზაბეილი, ჯოურლუ, ვარდანლი, 

ბაიანი, სოლთან-ნუხა, ბუმი, ენღიკენდი, მიხლიქუვაღი და სხვა. აზერბაიჯანის მტკვრის 

მარცხენა სანაპიროს გარდა უდიების დასახლებები მტკვრის მარჯვანა სანაპიროზეც 

მდებარეობდა, სახელდობრ, − სოფ. ქირზანი (თაუზის რ-ნი) და სოფ. სეისულანი (ტერტერის, 

ყოფ. მარდაკერტის რ-ნი). მოგვეპოვება სარწმუნო ცნობები, რომ უდიები ჩრდილო-

აღმოსავლეთ აზერბაიჯანშიც სახლობდნენ − სოფ. ქილვარსა და ძველ ხაჩმასში.  

XX ს-ში უდიების საცხოვრებელი არეალი შემცირდა. 1990 წლების დასაწყისისათვის 

უდიები კომპაქტურად ცხოვრობდნენ მხოლოდ სამ დასახლებაში: აზერბაიჯანში - სოფ. ნიჯი 

(დაახლ. 4 ათასი კაცი); ქ. ვართაშენი (დღეს ქ. ოღუზი) − 2 ათას კაცზე მეტი (აზერბაიჯანში 

სულ 6125 უდი); საქართველოში - სოფ. ოქტომბერი (800 კაცამდე). 1990-იან წლებში 

აზერბაიჯანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების შედეგად უდი მოსახლეობისაგან 

თითქმის მთლიანად დაიცალა ქ. ოღუზი (ვართაშენი). დღეს ოღუზს ოცდაათიოდე უდიური 

კომლი შემორჩა (2009 წელს უდი მეკომურების რაოდენობა 74-ს უდრიდა). უდიების დიდი 

ნაწილი იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამკვიდრებელი და რუსეთში გადახვეწილიყო 

(მცირე ნაწილი − სომხეთში, ყაზახეთში, უკრაინასა და დსთ-ს სხვა ქვეყნებში). 2010 წელს 

ჩატარებული აღწერის მიხედვით რუსეთში 4 267 უდი ცხოვრობდა. უდიების ყველაზე 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფები წარმოდგენილია რუსეთის სამხრეთ ნაწილში − როსტოვისა 

(1866) და ვოლგოგრადის (327) ოლქებში, კრასნოდარისა (776) და სტავროპოლის (300) 

მხარეებში. აზერბაიჯანში 2009 წელს 3800 უდი დაფიქსირდა, მათ შორის, 3697 გაბალის (ყოფ. 

კუტკაშენის) რ-ნის სოფ. ნიჯში. უკრაინაში 2001 წელს 592 უდი იყო, ყაზახეთში - 247 (2009 წ.), 

სომხეთში - 200 კაცი, თუმცა ეს 2001 წლის აღწერის მონაცემებია. უკანასკნელ პერიოდში 

სომხეთში გადახვეწილთა უმეტესობამ სხვა ქვეყნებში გაემგზავრა, ხოლო უდიების 

რაოდენობა არაოფიციალური მონაცემებით სულ რაღაც 27  კაცს შეადგენს.  
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უდიების განსახლება უზარმაზარ ტერიტორიაზე, ბუნებრივია, ხელს არ უწყობს 

უდიური ენის შენარჩუნებას. სამწუხაროდ, უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია უდიური 

დიასპორის წარმომამადგენელთა ასიმილირება. როგორც წესი, გადახვეწილთა ბავშვებს 

მშობლიურ ენაზე საუბარი უკვე უჭირთ.  

საქართველოში უდიები 1918-1922 წწ. გადმოსახლდნენ ვართაშენიდან. ამ პროცესის 

წამომწყები და მოთავე იყო უდი მოღვაწე ზინობი სილიკაშვილი, ვისი სახელიც დაერქვა 

ახალდაარსებულ სოფელს. 1938 წლამდე სოფელს ერქვა ზინობიანი, ხოლო ზინობი 

სილიკაშვილის დახვრეტის შემდეგ (1938 წ.) მას ეწოდა ოქტომბერი. აღნიშნულ სახელს 

სოფელი 2010 წლამდე ატარებდა, თუმცა თვით სოფლის მკვიდრნი და ახლომდებარე 

სოფლების მოსახლეობაც მას მაინც ზინობიანად მოიხსენიებდა. 2010 წელს სოფელს 

დაუბრუნდა სახელი ზინობიანი. უდიების რაოდენობა საქართველოში 2014 წლის აღწერის 

მიხედვით 184 კაცს შეადგენს (2002 წელს 203 კაცი იყო). იქიდან გამომდინარე, რომ სოფ. 

ზინობიანში იმავე 2014 წლის აღწერით აღირიცხა 337 მაცხოვრებელი (2002 წელს - 412), ხოლო 

სოფელი პრაქტიკულად მონოეთნიკურია, უდიების რეალური რიცხვი უფრო დიდი უნდა 

იყოს. ისიცაა აღსანიშნავი, რომ უდიები სოფ. ზინობიანის გარდა საქართველოში სხვაგანაც 

(მეტწილად ქალაქებში - თბილისი, რუსთავი და სხვ.) სახლობენ.  

უდიური ენა განეკუთვნება იბერიულ-კავკასიური ენების ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

განშტოებას − დაღესტნურ ენათა ლეზგიურ ქვეჯგუფს. უდიური ენა იყოფა ორ დიალექტად − 

ვართაშნულ (ან ვართაშნულ-ზინობიანურ) და ნიჯურ კილოებად. დიალექტური სხვაობა თავს 

იჩენს ენის თითქმის ყველა კომპონენტში: ლექსიკაში, ფონოლოგიურ სისტემასა და 

მორფოლოგიურ-სინტაქსურ წყობაში. 

უდიური საფრთხეში მყოფი ენაა. თუ სოფ. ნიჯში მეტ-ნაკლებად მყარია ენის ცოდნა, მათ 

შორის, ახალგაზრდებშიც, სოფ. ზინობიანში უდიური მეტყველება გაქრობის პირასაა მისული. 

გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ზინობიანი ვართაშნელი უდიების ფაქტობრივად 

ერთადერთი კომპაქტური დასახლებაა, ეს ვითარება საფრთხეს უქმნის საერთოდ 

ვართაშნული დიალექტის არსებობას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზინობიანის საშუალო სკოლაში ისწავლება უდიური ენა, მისი 

ცოდნა უმცროსებში ძალზე იშვიათია, განსაკუთრებით - შერეულ ოჯახებში. ხშირია 

ზინობიანელი უდი მამაკაცების ქართველ ქალებზე ქორწინება, ხოლო უდი ქალები 

არაიშვიათად ქართველ მამაკაზებზე თხოვდებიან. როლანდ თოფჩიშვილის მონაცემებით, 

ზინობიანში მცხოვრები 122 ოჯახიდან 47 უდიურ-ქართულია. 70-ში კი ორივე მეუღლე უდია, 

მათგან 49 საკუთვრივ ზინობიანის მკვიდრთაგან შედგება.  
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გარშემომყოფი ენები საგრძნობ ზეგავლენას ახდენენ უდიურ ენაზე. პირველ რიგში ეს 

ითქმის ლექსიკის შესახებ. ა. დირი სამართლიანად აღნიშნავდა: “... უდიური ლექსიკონის 

შედგენა საკმაოდ საჩოთირო საქმეა. არ იცი − უნდა შემოიფარგლო მხოლოდ უდიური 

სიტყვებით, თუ მასში უნდა შეიტანო აგრეთვე თურქული, სომხური, სპარსული სიტყვებიც. 

პირველ შემთხვევაში მივიღებთ ოდენობით ისეთ შემოფარგლულ ლექსიკონს, რომ სიტყვები 

არ გვეყოფა ყოველდღიური საგნების აღსანიშნავადაც კი. მეორე შემთხვევაში კი, თუნდაც 

ისეთი სიტყვებით დავკმაყოფილდეთ, რომელთაც უდიურში შესატყვისი არა აქვთ, 

საშიშროება იქმნება, შეადგინო იგივე თურქული ან სომხური ლექსიკონები, აქა-იქ 

გაფანტული სხვა სიტყვებით, რომლებიც სწორედ იქნებიან უდურნი”.  

უდიურზე უდიდეს გავლენას ახდენდა აზერბაიჯანული ენა (ნიჯურზე დღემდე, სოფ. 

ზინობიანის მეტყველებაზე − გადმოსახლებამდე). აზერბაიჯანული ენის გავლენა, უპირველეს 

ყოვლისა, შესამჩნევია ლექსიკაში, ნაკლებად − სიტყვაწარმოებაში, მორფოლოგიასა და 

სინტაქსში.  

აღსანიშნავია სომხური ენის გავლენა, განსაკუთრებით ნიჯურზე. ისტორიულად ეს 

გავლენა უმთავრესად ეკლესიის (შესაბამისად, სკოლის) მეშვეობით ხორციელდებოდა. 

თვალში საცემია სპარსული და არაბული ენებიდან შემოსული ლექსიკის სიმრავლეც. ბოლო 

პერიოდში უდიური ენის ლექსიკურ ფონდში დამკვიდრდა რუსული ენიდან ნასესხები 

სიტყვები და ამ ენის მეშვეობით შემოსული ე.წ. ინტერნაციონალიზმები. 

სოფ. ზინობიანის უდიურ მეტყველებაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ქართული ენა. ეს 

გავლენა განსაკუთრებით შესამჩნევია ახალგაზრდების მეტყველებაში, თუმცა ქართული ენის 

გავლენა უდიურზე ისტორიულადაც ძლიერი უნდა ყოფილიყო.        

უდიები ისტორიულ წყაროებში პირველად ჰეროდოტეს “ისტორია”-ში არიან 

მოხსენიებულნი უიტი, უიტიოი-ს (ούιτι, ούιτιοι) ფორმით. უდიები ასევე იხსენიებიან 

სტრაბონის “გეოგრაფია”-ში და სხვა ანტიკურ წყაროებში. გარდა ბერძნულ-რომაული 

წყაროებისა, საგულისხმო ცნობებს უდიების შესახებ (ուտի, ուտիք) გვაწვდიან სომხური 

წყაროები, რომელთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოვსეს კალანკატუაცის “ალუანთა 

ქვეყნის ისტორია” (Պափմութիւն Աղուանից աշխարլի).  

უდიური ენის მონაცემები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 1994-1996 წწ. შემდეგ, 

როდესაც ქართველმა მეცნიერმა, აკად. ზ. ალექსიძემ სინას ნახევარკუნძულზე მდებარე წმ. 

ეკატერინეს მონასტერში პირველი გაბმული კავკასიის ალბანური ტექსტი აღმოაჩინა. დღეს 

მეცნიერთათვის უკვე ნათელია, რომ უდიური კავკასიის ალბანურის ერთადერთი 

შემორჩენილი რელიქტია. 
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სარწმუნოებით ვართაშნელი და ზინობიანელი უდიები მართლმადიდებელი 

ქრისტიანები არიან, ხოლო ნიჯელი უდიები მონოფიზიტები (“გრიგორიანელები”) იყვნენ. 

ამჟამად, ცნობილი მიზეზების გამო, სომხური ეკლესია ვერ ახორციელებს თავის საქმიანობას 

აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რის გამოც ნიჯში ზოგიერთი საეკლესიო საუდუმლო 

ერთადერთ მოქმედ წმ. ეღიშეს (ელისეს) ეკლესიაში (უდ. ჩოთარი გერგეც) სასულიერო 

ხარისხის არმქონე ადგილობრივ აკტივისტთა ხელით აღესრულება. 

უდიური ენის მეცნიერული შესწავლა XIX ს.-დან იწყება. პირველი მონოგრაფია 

უდიურის შესახებ ანტ. შიფნერს ეკუთვნის − “ცდა უდიური ენის გამოკვლევისა” (Versuch über 

die Sprache der Uden), რომელიც 1863 წელს გამოქვეყნდა გერმანულ ენაზე პეტერბურგში, 

საიმპერატორო აკადემიის “მემუარებში” (ნაშრომი დაიწერა 1862 წელს).  

მეორე მონოგრაფია უდიურის შესახებ არის ა. დირის “უდიური ენის გრამატიკა”, 

რომელიც ჯერ, 1903 წელს ცალკე გამოქვეყნდა, ხოლო შემდეგ (1904 წელს) კრებულში 

“Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа”, XXXIII გამოშვება, IV ნაწილი. 

აღსანიშნავია, რომ როგორც ა. შიფნერის, ისე ა. დირის მონოგრაფიებს ჯერაც არ დაუკარგავთ 

სამეცნიერო ღირებულება.  

უდიური ენის კვლევა ახალ საფეხურზე აიყვანა ვლ. ფანჩვიძემ; განსაკუთრებით 

აღსანიშნვია მისი სადოქტორო დისერტაცია “უდიური ენის გრამატიკული ანალიზი”, 

რომელიც ჯერ კიდევ 1949 წელს იქნა დაცული (ნაშრომის მომზადება 1948 წელს დასრულდა), 

მაგრამ წიგნის სახით იგი მხოლოდ 1974 წელს გამოქვეყნდა.  

უდიური ენის ნიჯურ კილოს დაეთმო ვ. გუკასიანის საკანდიდატო დისერტაცია 

“უდიური ენის ნიჯური დიალექტი. ფონეტიკა, მორფოლოგია” (1965 წ.). ამის გარდა, 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ვ. გუკასიანის მიერ 1974 წელს გამოქვეყნებული 

“უდიურ-აზერბაიჯანულ-რუსული ლექსიკონი”. ეს ლექსიკონი დღემდე არსებულთაგან 

ყველაზე ვრცელია.  

უდიური ენის მეცნიერული შესწავლის საქმეში დიდი წვლილი შეიტანა ევგ. 

ჯეირანიშვილმა; აღსანიშნავია მკვლევრის მონოგრაფია “უდიური ენა: გრამატიკა. 

ქრესტომათია. ლექსიკონი” (1971 წ.) და მრავალრიცხოვანი წერილები, რომელიც უდიური 

ენას მიეძღვნა. 

XX ს-ის 80-იან წლებში უდიურის შესახებ ორი ანგარიშგასაწევი ნაშრომი გამოქვეყნდა, 

ესაა: ვ. შულცეს “უდიების ენა ჩრდილო-აზერბაიჯანში” (Die Sprache der Udin in Nord-

Azerbaidzan, 1982) და ტ. სიხარულიძის საკანდიდატო დისერტაცია “არსებით სახელთა 

ბრუნება უდიურში” (1987; სადისერტაციო ნაშრომი მთლიანად 2005 წ. გამოქვეყნდა). 
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90-იანი წლებიდან დაწყებული სამეცნიერო წრეების მხრიდან შეინიშნება ინტერესის 

გაზრდა უდიური ენის პრობლემატიკის მიმართ. ეს გამოწვეულია როგორც კავკასიის 

ალბანური ხელნაწერი ძეგლების აღმოჩენით, ისე უდიურ ენაში დამოწმებული საყურადღებო 

თავისებურებებით. ბოლო პერიოდის ნაშრომებიდან, უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია ა. 

ჰარისის მონოგრაფია “ენდოკლიტიკები და უდიური მორფონოსინტაქსის წარმოშობა” 

(Endoclitics and the Origins of Udi Morphosyntax, 2002). საკითხები, რომელიც დასმულია და 

განიხილება ამ ნაშრომში, არ შემოიფარგლება იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების 

ჩვეულებრივი პრობლემატიკით და ზოგადი ენათმეცნიერების თვალსაზრისითაც არის 

საყურადღებო.  

ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ ნაშრომთაგან აღნიშვნის ღირსია აგრეთვე “უდიური 

კრებული: გრამატიკა, ლექსიკა, ენის ისტორია” (2008 წ.), რომელიც პროექტ “უდილანგ”-ის 

ფარგლებში მომზადდა. ეს კრებული ფაქტობრივად უდიური ენის ვრცელ მონოგრაფიას 

წარმოადგენს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნიჯის დიალექტის სახელისა და ზმნის 

მორფოლოგიის ვრცელი აღწერა, რომელიც, როგორც შეიძლება აღინიშნოს, პირველად 

სწორედ ამ კრებულში არის წარმოდგენილი.  

უდიური ენის მონაცემები მოხმობილია და განიხილება ფრ. მიულერის, რ. ერკერტის, ჰ. 

შუხარტის, ჟ. დიუმეზილის, ნ. ტრუბეცკოის, ი. მეშჩანინოვის, დ. კარბელაშვილის, კ. ბოუდას, 

რ. ლაფონის, აკ. შანიძის, არნ. ჩიქობავას, მ. ალექსეევის, ე. ბაკარევის, გ. კლიმოვის, ბ. 

გიგინეიშვილის, ბ. თალიბოვის, გ. თოფურიას, შ. გაფრინდაშვილის, ს. კოძასოვის, ა. კიბრიკის, 

მ. ქურდიანისა და სხვა მკვლევართა ნაშრომებში. 

ამჟამად, უდიურ ენას პროდუქტიულად იკვლევენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი 

სპეციალისტები: ტ. სიხარულიძე, მ. თანდაშვილი, ნ. რუხაძე, ა. ჰარისი, ვ. შულცე, ტ. მაისაკი, 

ი. ლანდერი, დ. განენკოვი და სხვა.  

უდიური ენის ტექსტებიდან პირველ რიგში აღსანიშნავია ს. ბეჟანოვის მიერ თარგმნილი 

ოთხთავი (1902 წ.), რომელიც ხელმეორედ მოამზადა და გამოსცა ვ. შულცემ (2001 წ.). ენის 

ისტორიის თვალზასაზრისით აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანია უდიური ზღაპარის 

“რუსტამ”-ის გამოცემა (1888 წ.) და ტექსტები, რომელიც დართული აქვს ა. დირის 

მონოგრაფიას (ეს ტექსტები 1928 წელს ცალკეც გამოქვეყნდა ჟურნალ “Caucasica”-ში) და 

უდიური ენის საანბანო-საკითხავ წიგნს “სამჯი დ„ს”-ს (ვართაშნულ-ნიჯური პარალელური 

ტექსტები, 1934 წ.). აღნიშვნის ღირსია აგრეთვე ევგ. ჯეირანიშვილის მონოგრაფიას დართული 

ქრესტომათია (1971 წ.). 
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ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა ნიჯური დიალექტის მდიდარი მასალა. უნდა აღინიშნოს 

ი. აიდინოვისა და გ. კეჩაარის უდიური საანბანო წიგნი (1996 წ.), გ. კეჩაარის მიერ შედგენილი 

ლიტერატურული კრებული “ნანა ოჩ»ალ” (სამშობლო, მშობლიური მხარე, ზედმიწ. დედის 

მიწა; 1996 წ.), ვ. დაბაკოვის უდიური ფოლკლორის კრებული (2007 წ.). მოგვეპოვება 

ორიგინალური ლიტერატურული ნაწარმოებები უდიურ ენაზე, ესაა, გიორგი (ჟორა) კეჩაარის 

პოეტურ-პროზაული კრებული “ორაჲინ” (წყარო; 2001 წ.) და პოეტური კრებული “ბურუხმუხ” 

(მთები; 2003 წ.). უდიურ ენაზე (ნიჯურ კილოზე) ითარგმნა ძველი აღთქმის წიგნები − რუთი 

და იონა (2009 წ.), ლუკას სახარება (2011 . 

უძველესი ორიგინალური დამწერლობის მქონე ენის (კავკასიის ალბანურის) 

შთამომავალი − უდიური, დღეს უმწერლო ენაა. XX ს.-ის 30-იან და 90-იან წლებში და XXI ს.-ის 

დასაწყისში იყო რამდენიმე ცდა უდიური ანბანის შემუშავებისა1, თუმცა ვერც ერთმა მათგანმა 

ფეხი ვერ მოიკიდა. 

  

                                                           
1 1933-34 წლებში ვართაშნელი უდიების, ძმების თევდორე და მიხეილ ჯეირანიშვილების მიერ  შედგენილილ 

იქნა ანბანი (ლათინური გრაფიკის საფუძველზე), რომელიც გამოყენებულ იქნა უდიური საკითხავი-საანბანო წიგნის 

შესაქმნელად (სამჯი დ ს). ამ ანბანით გარკვეული დროის განმავლობაში მიმდინარეობდა უდიური ენის სწავლებაც 

სოფ. ზინობიანში. 

გ. კეჩაარისა და ი. აიდინოვის თაოსნობით 1992 წლიდან განხორციელდა უდიური სალიტერატურო ენის 

ჩამოყალიბების მეორე ცდა. ამ მიზნით გამოყენებული იყო ვ. გუკასიანის მიერ შემუშავებული ანბანი (ტრანსკრიფცია), 

რომელიც სლავურ გრაფიკას ეფუძნებოდა. ეს ანბანი გამოიყენება გ. კეჩაარის მიერ შედგენილ კრებულში “ნანა ოჩ ალ” 

(1996 წ.). 

მოგვიანებით, 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ეს ანბანი შეცვლილ იქნა გ. კეჩაარისა და ი. აიდინოვის მიერ 

შემუშავებული ანბანით, რომელიც შეძლებისდაგვარად აზერბაიჯანულ მოქმედ (ლათინურ გრაფიკის საფუძველზე 

შექმნილ) გრაფიკას იმეორებდა, თუმცა მასზე წინა, ვ. გუკასიანისეული ანბანის გავლენაც იგრძნობოდა, მაგალითად, 

შენარჩუნებული იყო რამდენიმე რუსულისათვის დამახასიათებელი ასო-ბგერა (ц, ъ, ь), არ შეიცვალა ჩაწერის 

პრინციპი (დიგრაფების გამოყენება) და ა.შ. ამ ანბანით გამოქვეყნდა უდიური საანბანო წიგნი (1996 წ.), რომლითაც 

დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს უდიური ენის სწავლება სოფ. ნიჯში. გამოქვეყნდა აგრეთვე გ. კეჩაარის პოეტურ-

პროზაული კრებულები “ორაჲინ” (2001 წ.) და “ბურუხმუხ” (2003 წ.).  

2007 წ. წელს ვ. დაბაკოვმა გადაამუშავა ეს ანბანი და ამ მოდერნიზირებული ვერსიით გამოსცა უდიური 

ფოლკლორის კრებული (2007). ეს ანბანი გ. კეჩაარისა და ი. აიდინოვის ანბანისაგან ძირითადად დიაკრიტიკული 

ნიშნების ხშირი გამოყენებით განსხვავდება და პირიქით, მასში არ არის დიგრაფები და სლავური გრაფიკული 

სიმბოლოები. 

1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ზინობიანშიც მიმდინარეობს უდიური ენის ფაკულტატური სწავლება და ამ 

მიზნით გამოიყენება მ. ნეშუმაშვილის მიერ შემუშავებული ანბანი, რომელიც, ფაქტობრივად, მთის იბერიულ-

კავკასიური ენებისათვის შედგენილი ქართული სამეცნიერო ტრანსკრიფციის იდენტურია. 
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ფონეტიკა 

 

უდიური ენის ფონოლოგიური სისტემა ბევრი მახასიათებლის გამო მონათესავე ენათა 

ფონოლოგიური სისტემებისაგან განსხვავდება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ უდიურ 

ენაში, სოფ. ზინობიანის მეტყველების გამოკლებით, აბრუპტიული თანხმოვნები გადავიდნენ 

პრერუპტივებში, რაც უდიურს მნიშვნელოვნად განასხვავებს სხვა იბერიულ-კავკასიურ 

ენათაგან. ახლომონათესავე ლეზგიურ და სხვა დაღესტნურ ენათაგან განსხვავებით უდიური 

ენის ფონოლოგიური სისტემა გამარტივებულია: უდიურს ახასიათებს ხშულ-მსკდომთა და 

აფრიკატთა სამეულებრივი სისტემა (მჟღერი-ფშვინვიერი-პრერუპტივი − ნიჯურსა და 

ვართაშნულ მეტყველებაში; მჟღერი-ფშვინვიერი-აბრუპტივი − სოფ. ზინობიანის 

მეტყველებში); არ დასტურდება ინტენსიური ფონემები; სუსტადაა დაცული და 

დისტინქციური ფუნქცია არ მოეპოვებათ ლაბიალიზებულ თანხმოვნებს; შეინიშნება უკანა 

წარმოების თანხმოვანთა სიმცირე სხვა ლეზგიურ და დაღესტნურ ენებთან შედარებით − 

უდიურს არ მოეპოვება დაღესტნურ ენათა უმეტესობისათვის დამახასიათებელი 

ფარინგალური სპირანტები, ლარინგალური ხშულ-მსკდომები, მჟღერი ლარინგალური 

სპირანტი. უდიურში ასევე არ გვხვდება ზოგიერთ დაღესტნურ ენაში დაცული მჟღერი 

ფარინგალური ხშულ-მსკდომი; არ მოგვეპოვება ლატერალური თანხმოვნები (თუმცა ისინი, 

არჩიბულის გარდა, არც ერთ სხვა ლეზგიურ ენას არ ახასიათებს). 

უდიურ ენაში დაცულია ყველა ის თანხმოვანი თუ ხმოვანი ქართულში რომ გვაქვს. 

გარდა ამისა უდიურში მოგვეპოვება: პალატალიზებული ხმოვნები ( , , ); ე. წ. 

ირაციონალური  (ნიჯურ კილოში); სონორი ჲ; დენტოლაბიალური  ჶ; ფარინგალური ჴ. 

მოყვანილი ხმოვნებისა თუ თანხმოვნების გარდა, უდიური ენის ფონოლოგიური სისტემა 

ქართულთან შედარებით დამატებითი არტიკულაციით − ფარინგალიზაციით − არის 

გართულებული, რომელიც უდიურში პროსოდიის თვისებას წარმოადგენს. 

უდიური ენის ფონოლოგიური სისტემა, ბგერითი შედგენილობის თვალსაზრისით, 

თითქმის ერთგვარად არის წარმოდგელი ორსავე კილოში. 

 

ვოკალიზმი 

ვართაშნულ კილოში დასტურდება 8 ძირითადი (ა, ე, ი, ო, უ, , , ) და ერთი 

ფაკულტატური ხმოვანი ( ), ხოლო ნიჯურში  ხმოვანს მოეპოვება ფონემის სტატუსი. 

უდიურში ხმოვნები შეიძლება ორ ჯგუფად დავყოთ: 
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მარტივი ხმოვნები (ა, ე, ი, ო, უ); 

პალატალიზებული (უმლაუტიანი) ხმოვნები ( , , ). 

ამის გარდა, ცალკე შეიძლება გამოვყოთ ე. წ. ირაციონალური, ან, ზოგიერთი 

კლასიფიკაციის მიხედვით, − ნახევარხმოვანი . 

უდიურში ხმოვანთა კლასიფიკაცია შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ: 

 

აწევა წინა რიგის უკანა რიგის 

არალაბიალიზებული   ლაბიალიზებული არალაბიალიზებული   ლაბიალიზებული 

მაღალი  ი       [ ] უ 

საშუალო ე    ო 

დაბალი   ა  

 

 

კონსონანტიზმი 

 

კონსონანტთა სისტემა: სოფ. ზინობიანი 

 

 ხშული აფრიკატი სპირანტი 
სო

ნო
რ

ი
 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ფ
შ

ვი
ნვ

. 

აბ
რ

უ
პტ

. 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ფ
შ

ვი
ნვ

. 

აბ
რ

უ
პტ

. 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ყრ
უ

 

ლაბიალური ბ ფ პ    ვ  მ 

დენტალური დ თ ტ [ძ] ც წ ზ ს ნ, ლ 

ალვეოლარული    ჯ ჩ ჭ ჟ შ რ 

შუაენისმიერი         ჲ 

უკანაენისმიერი გ ქ კ    ღ ხ  

ფარინგალური     ჴ ყ    

ლარინგალური        ჰ  

 

  

 კონსონანტთა სისტემა: სოფ. ნიჯი და ქ. ოღუზი (ვართაშენი) 
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 ხშული აფრიკატი სპირანტი 

სო
ნო

რ
ი

 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ფ
შ

ვი
ნვ

. 

პრ
ერ

უ
პ.

 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ფ
შ

ვი
ნვ

. 

პრ
ერ

უ
პ.

 

მჟ
ღ

ერ
ი

 

ყრ
უ

 

ლაბიალური ბ ფ ფ     ვ  მ 

დენტალური დ თ თ  [ძ] ც ც  ზ ს ნ, ლ 

ალვეოლარული    ჯ ჩ ჩ  ჟ შ რ 

შუაენისმიერი         ჲ 

უკანაენისმიერი გ ქ ქ     ღ ხ  

ფარინგალური     ჴ ჴ     

ლარინგალური        ჰ  

 

შენიშვნა: [...] კვადრატულ ფრჩხილებში ჩასმულია ფონემის სტატუსის არმქონე 

ბგერები.  

  



 

10 

 

სახელი 

 

არსებითი სახელი 

 

უდიურ ენაში არსებით სახელს მოეპოვება ბრუნვისა და რიცხვის კატეგორიები. 

ისტორიულად უდიურისათვის დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო ამჟამად მოშლილი 

გრამატიკული კლას-კატეგორია. თვალში საცემია ამ კატეგორიის ნაშთი გაქვავებულ 

კლასიფიკატორთა სახით, მათ შორის − არსებით სახელებშიც. 

ისტორიულად უდიური ენის არსებითი სახელისათვის უნდა ყოფილიყო 

დამახასიათებელი ერთმარცვლიანი მარტივი ფუძე VC, CV და CVC (როგორც წესი – CVS ან SVC) 

სტრუქტურის, მაგ., წი „სახელი“; პი „სისხლი“; ფი „ქონი“; ჶი „ღვინო“; გა „ადგილი“; ღი 

„დღე“...  

იყ „ნაცარი“; ეყ „ხორცი“; ელ „მარილი“; არ „მსხალი“; ეშ  „ვაშლი“...  

ქულ „ხელი“; კულ „მიწა“; ბულ „თავი“; ფულ „თვალი“; ტულ „ყურძენი“; ცილ „თესლი“; 

წილ „ნაკვერჩხალი“; ღარ „ვაჟი“; „შვილი“...  

ნეპ „ძილი“; ნეღ „ცრემლი“; მუშ „ქარი“; მუზ „ენა“... 

გავრცელებულია, აგრეთვე, ორმარცვლიანი (იშვიათად სამმარცვლიანიც) 

მარტივფუძიანი (სინქრონულ დონეზე) არსებითი სახელი, მაგ., ნაყელ „მაწონი“; ბუქუნ 

„მუცელი“; ეზბუნ „ხნული“; ლაშკო „ქორწილი“; ზიდო „რკინა“; ნიკო „ბურთი“; ჰასო 

„ღრუბელი“; ბაჭან „ზურგი“; ბაჭანა „მერცხალი“... 

 

არსებითი სახელის ბრუნება 

უდიური ენის ბრუნების სისტემის საფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ შემდეგი ძირითადი 

პრინციპები: 

ბრუნვები და მრავლობითი რიცხვი იწარმოება აგლუტინაციურად. მრავლობითში 

დასტურდება იგივე ბრუნვის ნიშნები, გარკვეულ ფონეტიკურ ცვლილებებს თუ არ 

ჩავთვლით, რაც მხოლოობითში გამოიყოფა: ბრუნვის ნიშნები დაერთვის გაუფორმებელ 

ფუძეს (ნომინატივს ემთხვევა) ან მრავლობითი რიცხვის ფორმანტით გართულებულ ფუძეს. 

ბრუნებისას, სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მსგავსად, მრავლობითის სუფიქსი ყოველთვის 

წინ უსწრებს ბრუნვის ნიშანს. 
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უდიურ ენაში გამოიყოფა ძირითადი (უთანდებულო − სახელობითი, ერგატივი, 

ნათესაობითი და მიცემითის ორი ფორმა) და მეორეული (თანდებულიანი − აბლატივი, 

კომიტატივი, ადესივი, ალატივი, სუპერისივი და ბენეფაქტივი) ბრუნვები. მეორეულ 

(თანდებულიან) ბრუნვებში მაწარმოებელი თანდებულები იმგვარადაა შერწყმული ბრუნვის 

ფორმასთან, რომ მათი გამოყოფა ზოგჯერ ძნელად თუ ხერხდება. 

ბრუნების სისტემა ერთგვარადაა წარმოდგენილი უდიურის ორსავე დიალექტში 

(ვართაშნულსა და ნიჯურში), თუმცა დასტურდება განსვავებებიც. 

ბრუნების სისტემა უდიურ ენაში რთულია − შეინიშნება ბრუნვის ნიშანთა 

მრავალფეროვნება. ზოგიერთი მკვლევრის აზრით (ვლ. ფანჩვიძე, ევგ. ჯეირანიშვილი, ვ. 

გუკასიანი...), უდიურში დასტურდება მხოლოდ ერთი ბრუნების ტიპი, ხოლო ფორმანტთა 

ნაირსახეობა აიხსნება ოდენ ფონეტიკური ცვლილებებით. სამართლიანი ჩანს მოსაზრება (ა. 

შიფნერი, ა. დირი, ტ. სიხარულიძე), რომლის თანახმად უდიური ენაში არსებითი სახელი 

ბრუნების თავისებურებათა მიხედვით იყოფა ხუთ ჯგუფად, ესენია: 

 

1) ერთმარცვლიანი ხმოვანფუძიანი სახელები;  

2) ერთმარცვლიანი თანხმოვანფუძიანი სახელები;  

3) ორ ან მეტმარცვლიანი ხმოვანფუძიანი სახელები;  

4) ორ ან მეტმარცვლიანი თანხმოვანფუძიანი სახელები;  

5) “pluralia tantum” (გაქვავებული მრავლობითით) სახელები. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სქემა ყოვლისმომცველი არ არის: გვრჩება სახელები, ან 

სახელთა ჯგუფები, რომლებიც ძნელია მივაკუთვნოთ ამ ზემოჩამოთვლილთაგან რომელიმე 

ბრუნების ტიპს. 

ჯამში, ჩვენ ვიღებთ ფორმანტთა განაწილების ძალზე რთულ სისტემას, რომელზეც 

მოქმედებს როგორც საბრუნებელი სახელის ფუძის აგებულება: (თანხმოვანფუძიანია თუ 

ხმოვანფუძიანი; რამდენმარცვლიანია ფუძე − ერთმარცვლიან სახელებს ბრუნებისას ხშირად 

ახასიათებს ფუძესა და ბრუნვის ნიშანს შორის თანხმოვნური ჩანართების გაჩენა (ირიბი 

ფუძე), ძირითადად, -ნ- ელემენტის), ისე სხვადასხვა ფონეტიკური პროცესი (მაგ., სახელთა 

ბოლოკიდური რ, ლ, დ//ტ  თანხმოვნები რეგულარულად იმსგავსებს მომდევნო -ნ- ჩანართს: 

*...რ-ნ-... > ...რ-რ-...; *...ლ-ნ-... > ...ლ-ლ-...; *...დ-ნ-...//...ტ-ნ-... > ...დ-დ-...). ამას გარდა, 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოითქვა საფუძვლიანი მოსაზრება, რომ უდიურში სახელის 

ბრუნებაზე მოქმედებს აწ უკვე მოშლილი გრამატიკული კლას-კატეგორიაც (ტ. სიხარულიძე). 
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ამას თვალნათლივ დავინახავთ ხალა „დეიდა“ და ხალა „ჩანგალი“ სიტყვების 

მაგალითზე: ორსავე სახელს სახელობითში ერთი ფორმა აქვს (მაშასადამე – ერთი ფუძეც), 

ხოლო ბრუნებისას ვლინდება თავისებურებები, შდრ.: 

 

სახ. ხალა „დეიდა“ 

ერგ. ხალა-ნ 

ნათ. ხალა-ჲ 

მიც. I ხალა 

სახ. ხალა „ჩანგალი“ 

ერგ. ხალ-ინ-ენ  

ნათ. ხალ-ინ 

მიც. I ხალ-ინ-ა 

 

პირველი ტიპის (ხალა „დეიდა“) მიხედვით იბრუნვის ა//  ხმოვანზე დაბოლოებული 

ორმარცვლიანი სახელები, რომლებიც ადამიანს აღნიშნავენ: ბაბა „მამა“; ნანა „დედა“; კადა 

„უფროსი ძმა“; ჲეზნა „სიძე“; უსტა „ხელოსანი“, „ოსტატი“. 

მეორე ტიპის (ხალა „ჩანგალი“) მიხედვით იბრუნვის ზუსტად ასეთივე სტრუქტურის 

(ა//  ხმოვანზე დაბოლოებული ორმარცვლიანი სახელები) ნივთის აღმნიშვნელი სახელები: 

თოყ ა „ქამარი“, ჴოჴლა „კვერცხი“, ო მა „მარწყვი“, მუჭა „მუჭა“...  

 

ბრუნვის ნიშნები მხოლოობითში 

  ბრუნვები ვართაშნული ნიჯური 

ძი
რ

ი
თ

ად
ი

 

1 სახელობითი ø (არამარკირებულია) ø (არამარკირებულია) 

2 ერგატივე -ენ, -ინ, -ონ იგივე და - ნ 

3 ნათესაობითი -ი, -ინ, -ნ-ინ, -უნ, -ნ-უნ, -ა[ჲ], 

-ნ-ა[ჲ], -ე[ჲ], -ნ-ე[ჲ], -ო[ჲ],     -

ნ-უ[ჲ] 

იგივე და - ნ, -ნ- ნ 

4 მიცემითი I -ა, -ე, -უ, -ო, -ი,  -ნ-ა, -ნ-ე, -ნ-

უ 

იგივე 

5 მიცემითი II -ახ, -ეხ, -უხ, -ოხ, -იხ,  -ნ-ახ, -

ნ-ეხ, -ნ-უხ 

[ხ] ელემენტი თითქმის არ 

იხმარება 

თ
ან

დ
ებ

უ
ლ

ი
ან

ი
 

6 აბლატივე -ახ-ო -ახ-უნ 

7 კომიტატივი -ახ-ოლ[ან] -ახ-უნ[ან] 

8 ადესივი -ა-სტა -ა-სთ ა 

9 ალატივი -ა-ჭ  -ა-ჩ  

10 სუპერისივი -ა-ლ  იგივე 

11 ბენეფაქტივი -ენ-კ[ენა] -აჲნაქ , -ეჲნაქ  
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ბრუნვის ნიშნები მრავლობითში 

  ბრუნვები ვართაშნული ნიჯური 

ძი
რ

ი
თ

ად
ი

 

1 სახელობითი -უხ, -ურ, -ურ-უხ, -მ-უხ,      -

ურ-მ-უხ, -ორ 

-უხ//-ხო, -ურ, -ურ-უხ//     -

ურ-ხო, -მ-უხ, -ურ-მ-უხ  

2 ერგატივი -ღ//-ოღ, -მ-უღ, -ურ-მ-უღ     -

ურ-უღ//-ურ-ღ, + ბრუნვის   -

ონ 

-ღ//-ხ, -ოხ, -ურ-უხ//-ურ-ხ,  

-მ-უხ, -ურ-მ-უხ + ბრუნვის  

-ონ 

3 ნათესაობითი იგივე, რაც ერგატივში +    -

ო[ჲ] 

იგივე, რაც ერგატივში +   -

ო[ჲ] 

4 მიცემითი I იგივე + -ო იგივე + -ო 

5 მიცემითი II იგივე + -ოხ იგივე + -ოხ  

თ
ან

დ
ებ

უ
ლ

ი
ან

ი
 

6 აბლატივე იგივე + -ოხ-ო იგივე + -ახ-უნ 

7 კომიტატივი იგივე + -ოხ-ოლ[ან] იგივე + -ახ-უნ[ან] 

8 ადესივი იგივე + -ო-სტა იგივე + -ოს-თ ა 

9 ალატივი იგივე + -ო-ჭ  იგივე + -ო-ჩ  

10 სუპერისივი იგივე + -ო-ლ  იგივე + -ო-ლ 

11 ბენეფაქტივი იგივე + -ონ-კ[ენა] იგივე + -ოჲნაქ  

 

არსებით სახელთა ბრუნების პარადიგმები: 

(ვართაშნული დიალექტი) 

 

ერთმარცვლიან ხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნება 

 

მხ. 

სახ. ჩო//ჩ ო „სახე“,„ზედაპირი“,„მხარე“ 

ერგ. ჩო-ენ 

ნათ. ჩო-ე[ჲ] 

მიც. I ჩო-ე 

მიც. II ჩო-რ-ხ-ოხ 

აბლ. ჩო-ეხ-ო 

კომიტ. ჩო-ეხ-ოლ[ან] 

მრ. 

სახ. ჩო-რ-ხოხ 

ერგ. ჩო-რ-ხონ  

ნათ. ჩო-რ-ხო[ჲ] 

მიც. I ჩო-რ-ხო 

მიც. II ჩო-რ-ხ-ოხ 

აბლ. ჩო-რ-ხ-ოხ-ო 

კომიტ. ჩო-რ-ხ-ოხ-ოლ[ან] 



 

14 

 

ადეს. ჩო-ე-სტა 

ალატ. ჩო-ე-ჭ 

სუპერ. ჩო-ე-ლ 

ბენეფაქტ. ჩო-ენ-კ[ენა] 

 

ადეს. ჩო-რ-ხ-ო-სტა 

ალატ. ჩო-რ-ხ-ო-ჭ 

სუპერ. ჩო-რ-ხ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. ჩო-რ-ხ-ონ-კ[ენა] 

 

ეგრევე იბრუნვის: ხა „მატყლი“, ჭა „მატყლის საბელი“, ხო „თრთვილი“, მუ 

„ქერი“, ჩუ „პალო“, „სოლი“, ჶუ „ამონასუნთქვი“, „ამონაბერი“, კა  „ჭირხლი“, მა  

„ტვინი“, ხ ო „ცური“... სახელი ო „ბალახი“, რომელიც ამ პრინციპით იბრუნვის 

ორგვარად აწარმოებს მიცემით ბრუნვას – ო-ე[ხ]//ო-ა[ხ]. შესაბამისად, 

თანდებულიან ბრუნვებში (ბენეფაქტივის გარდა) ორ-ორი ვარიანტი გვაქვს: ო-ეხ-

ო//ო-ახ-ო (აბლ.), ო-ეს-ტა//ო-ას-ტა (ადეს.), ო-ე-ჭ//ო-ა-ჭ (ალატ.), ო-ე-ლ//ო-ა-ლ 

(სუპერ.). თავისებურებურებას იჩენს ამ სახელის კომიტატივის ფორმა სადაც გვაქვს 

ო-ეხ-ოლ[ან]//ო-იხ-ოლ[ან].   

 

მხ. 

სახ. მე „დანა“ 

ერგ. მე-ნ-ენ 

ნათ. მე-ნ-ე[ჲ] 

მიც. I მე-ნ-ა//მე-ნ-ე 

მიც. II მე-ნ-ახ//მე-ნ-ეხ 

აბლ. მე-ნ-ახ-ო 

კომიტ. მე-ნ-ახ-ოლ[ან] 

ადეს. მე-ნ-ა-სტა 

ალატ. მე-ნ-ა-ჭ 

სუპერ. მე-ნ-ა-ლ 

ბენეფაქტ. მე-ნ-ენ-კ[ენა] 

მრ. 

სახ. მე-რ-ხ-ოხ 

ერგ. მე-რ-ხ-ონ  

ნათ. მე-რ-ხ-ო[ჲ] 

მიც. I მე-რ-ხ-ო 

მიც. II მე-რ-ხ-ოხ 

აბლ. მე-რ-ხ-ოხ-ო 

კომიტ. მე-რ-ხ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. მე-რ-ხ-ო-სტა 

ალატ. მე-რ-ხ-ო-ჭ 

სუპერ. მე-რ-ხ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. მე-რ-ხო-ენ-კ[ენა] 

 

ასევე იბრუნვის: ჟ ე „ქვა“, ტე „წილი“, ხე „წყალი“... ამ ტიპს მიეკუთვნება სიტყვა პი 

„სისხლი“, ოღონდ, იმ განსხვავებით, რომ აბლატივში ეს სიტყვა პარალელურ 

ფორმებს აწარმოებს: პი-ნ-ახ-ო//პი-ნ-ეხ-ო. 
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მხ. 

სახ. წი „სახელი“ 

ერგ. წი-ჲ-ენ 

ნათ. წი-ჲ-ე[ჲ] 

მიც. I წი-ჲ-ე//წი-ა 

მიც. II წი-ჲ-ეხ//წი-ახ 

აბლ. წი-ჲ-ეხ-ო//წი-ახ-ო  

კომიტ. წი-ჲ-ეხ-ოლ[ან]//წი-ახ-ოლ[ან] 

ადეს. წი-ჲ-ე-სტა//წი-ა-სტა 

ალატ. წი-ჲ-ე-ჭ//წი-ა-ჭ 

სუპერ. წი-ჲ-ე-ლ//წი-ა-ლ 

ბენეფაქტ. წი-ჲ-ენ-კ[ენა]//წი-ენ-კ[ენა] 

 

მრ. 

სახ. წი-რ-ხ-ოხ//წი-მ-ხ-ოხ 

ერგ. წი-რ-ხ-ონ//წი-მ-ხ-ონ  

ნათ. წი-რ-ხ-ო[ჲ] 

მიც. I წი-რ-ხ-ო 

მიც. II წი-რ-ხ-ოხ 

აბლ. წი-რ-ხ-ოხ-ო//წი-მ-ხ-ოხ-ო 

კომიტ. წი-რ-ხ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. წი-რ-ხ-ო-სტა 

ალატ. წი-რ-ხ-ო-ჭ 

სუპერ. წი-რ-ხ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. წი-რ-ხო-ენ-კ[ენა] 

 

ასევე იბრუნვის: მი „სიცივე“, ყ ი „შიში“... 

 

ერთმარცვლიან თანხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნება 

 

მხ. 

სახ. მეხ „ნამგალი“ 

ერგ. მეხ-ენ 

ნათ. მეხ-ნ-ა[ჲ] 

მიც. I მეხ-ნ-უ 

მიც. II მეხ-ნ-უხ 

აბლ. მეხ-ნ-უხ-ო 

კომიტ. მეხ-ნ-უხ-ოლ[ან] 

ადეს. მეხ-ნ-უს-ტა 

ალატ. მეხ-ნ-უ-ჭ 

სუპერ. მეხ-ნ-უ-ლ 

ბენეფაქტ. მეხ-ენ-კ[ენა] 

 

მრ. 

სახ. მეხ-რ-უხ 

ერგ. მეხ-რ-უღ-ონ  

ნათ. მეხ-რ-უღ-ო[ჲ] 

მიც. I მეხ-რ-უღ-ო 

მიც. II მეხ-რ-უღ-ოხ 

აბლ. მეხ-რ-უღ-ოხ-ო 

კომიტ. მეხ-რ-უღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. მეხ-რ-უღ-ოს-ტა 

ალატ. მეხ-რ-უღ-ო-ჭ 

სუპერ. მეხ-რ-უღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. მეხ-რ-უღ-ონ-კ[ენა] 

 

ასევე იბრუნვის ერთმარცვლიან თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა უმრავლესობა. 
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ორ ან მეტმარცვლიან ხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნება 

 

მხ. 

სახ. ფაშნა „გოგრა“ 

ერგ. ფაშნ-ინ-ენ 

ნათ. ფაშნ-ინ  

მიც. I ფაშნ-ინ-ა 

მიც. II ფაშნ-ინ-ახ 

აბლ. ფაშნ-ინ-ახ-ო 

კომიტ. ფაშნ-ინ-ახ-ოლ[ან] 

ადეს. ფაშნ-ინ-ა-სტა 

ალატ. ფაშნ-ინ-ა-ჭ 

სუპერ. ფაშნ-ინ-ა-ლ 

ბენეფაქტ. ფაშნ-ინ-ენ-კ[ენა] 

მრ. 

სახ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უხ 

ერგ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ონ  

ნათ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ო[ჲ] 

მიც. I ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ო 

მიც. II ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ოხ 

აბლ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ოხ-ო 

კომიტ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ო-სტა 

ალატ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ო-ჭ 

სუპერ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. ფაშნ-ი-[ჲ]-უღ-ონ-კ[ენა] 

 

ასევე იბრუნვის სხვა ორ და მეტმარცვლიან ხმოვანფუძიან ა//  და ი ასო-ბგერებზე 

დაბოლოებულ სახელთა უმეტესობა, რომელიც ისტორიულად ნივთის კლასის 

კუთვნილება უნდა ყოფილიყო. 

 

მხ. 

სახ. ნანა „დედა“ 

ერგ. ნანა-ნ 

ნათ. ნანა-[ჲ] 

მიც. I ნანა 

მიც. II ნანა-ხ 

აბლ. ნანა-ხ-ო 

კომიტ. ნანა-ხ-ოლ[ან] 

ადეს. ნანა-სტა 

ალატ. ნანა-ჭ 

სუპერ. ნანა-ლ 

ბენეფაქტ. ნანე-ნ-კ[ენა] 

 

მრ. 

სახ. ნანა-უხ 

ერგ. ნანა-ღ-ონ  

ნათ. ნანა-ღ-ო[ჲ] 

მიც. I ნანა-ღ-ო 

მიც. II ნანა-ხ 

აბლ. ნანა-ღ-ოხ-ო 

კომიტ. ნანა-ღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. ნანა-ღ-ო-სტა 

ალატ. ნანა-ღ-ო-ჭ 

სუპერ. ნანა-ღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. ნანა-ღ-ონ-კ[ენა] 
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ასევე იბრუნვის: ბაბა „მამა“, ხალა „დეიდა“, დ დ  „მამიდა“, კადა „უფროსი ძმა“, 

ჲეზნა „სიძე“, უსტა „ოსტატი“, „ხელოსანი“... სევჩე „მაზლი“, სეჲნე „დედამთილი“, სეჲდე 

„მამამთილი“... და სხვა ორ და მეტმარცვლიანი ხმოვანფუძიანი ა//  და ე ასო-ბგერებზე 

დაბოლოებული სახელების უმეტესობა, რომელიც ისტორიულად მამაკაცისა და ქალის (ან 

ადამიანის) კლასების კუთვნილება უნდა ყოფილიყო. 

 

ორ ან მეტმარცვლიან თანხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნება 

 

მხ. 

სახ. გურატ „პერანგი“ 

ერგ. გურატ-ენ 

ნათ. გურატ-უნ 

მიც. I გურატ-ა 

მიც. II გურატ-ახ 

აბლ. გურატ-ახ-ო 

კომიტ. გურატ-ახ-ოლ[ან] 

ადეს. გურატ-ა-სტა 

ალატ. გურატ-ა-ჭ 

სუპერ. გურატ-ა-ლ 

ბენეფაქტ. გურატ-ენ-კ[ენა] 

 

მრ. 

სახ. გურატ-უხ 

ერგ. გურატ-ღ-ონ  

ნათ. გურატ-ღ-ო[ჲ] 

მიც. I გურატ-ღ-ო 

მიც. II გურატ-ღ-ოხ 

აბლ. გურატ-ღ-ოხ-ო 

კომიტ. გურატ-ღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. გურატ-ღ-ო-სტა 

ალატ. გურატ-ღ-ო-ჭ 

სუპერ. გურატ-ღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. გურატ-ღ-ონ-კ[ენა] 

 

ეგრევე იბრუნვის ორ ან მეტმარცვლიან თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა უმეტესობა. 

 

„Pluralia tantum“ სახელთა ბრუნება 

 

 

მხ. 

სახ. ულუხ „კბილი“ 

ერგ. ულ-ღ-ონ 

ნათ. ულ-ღ-ო[ჲ] 

მიც. I ულ-ღ-ო 

მიც. II ულ-ღ-ოხ 

აბლ. ულ-ღ-ოხ-ო 

მრ. 

სახ. ულ-ხო 

ერგ. ულ-ხ-ონ//ულ-ხ-ოღ-ონ  

ნათ. ულ-ხ-ო[ჲ] 

მიც. I ულ-ხ-ო 

მიც. II ულ-ხ-ოხ 

აბლ. ულ-ხ-ოხ-ო 
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კომიტ. ულ-ღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. ულ-ღ-ო-სტა 

ალატ. ულ-ღ-ო-ჭ 

სუპერ. ულ-ღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. ულ-ღ-ონ-კ[ენა] 

 

კომიტ. ულ-ხ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. ულ-ხ-ო-სტა//ულ-ხ-ოღ-ო-სტა 

ალატ. ულ-ხ-ო-ჭ 

სუპერ. ულ-ხ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. ულ-ხ-ონ-კ[ენა]//ულ-ხ-ოღ-ონ-

კ[ენა] 

 

შენიშვნა: სიტყვები ბიხაჯუღ//ბიხოღ „ღმერთი“ და ელმუხ „სული“ ჩვეულებრივ 

მრავლობითში არ იხმარება. თავისებურად იბრუნვის სიტყვა ჩუბუხ „ცოლი“, რომელსაც 

მრავლობითში დაერთვის -ყოხ//-ყოღ სუფიქსი: ჩუბ-ყოხ „ცოლები“, ჩუბ-ყოღ-ონ (ერგ.), ჩუბ-

ყოღ-ო[ჲ] (ნათ.), ჩუბ-ყოღ-ო[ხ] (მიც.), ჩუბ-ყოღ-ოხ-ო (აბლ.) და ა.შ. 

 

 

ზედსართავი სახელი 

 

უდიურ ენაში ზედსართავი სახელის ცალკე მეტყველების ნაწილად გამოყოფის 

საფუძველი არც გვექნებოდა, მისთვის დამახასიათებელი რომ არ იყოს თავისებური, 

არსებითი სახელისაგან განსხვავებული ბრუნების ტიპი, რომელიც, თავის მხრივ, მას 

ნაცვალსახელსა და რიცხვით სახელთან აახლოვებს.  

არსებით და ზედსართავ სახელებს შორის ზღვარის დადება ძნელდება: ზედსართავ 

სახელს არ მოეპოვება რაიმე მაწარმოებელი აფიქსი; არსებითი და ზედსართავი სახელების 

სიტყვაწარმოება მსგავსია − გამოიყენება ერთი და იგივე სიტყვაწარმოებითი აფიქსები (-ენ, 

-უნ, -ლუ...); ერთი და იგივე სახელი ზოგჯერ გამოიყენება ატრიბუტივის და 

სუბსტანტივის მნიშვნელობით, მაგ., შდრ. გოგინ “მწვანე” და გოგინ “მწვანილი”... 

ამას გარდა, ხშირად იდენტურია ზედსართავი სახელისა და ზმნისართის ფორმა, 

მაგ., შელ ღარ “კარგი ვაჟი” − შელ ბესანე “კარგად აკეთებს”...  

მსაზღვრელად გამოყენებული ზედსართავი სახელი არ იბრუნვის, ხოლო 

სუბსტანტივად გამოყენებული, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მისდევს ნაცვალსახელისათვის 

და რიცხვითი სახელისათვის დამახასიათებელ ბრუნებას. 

ზედსართავი სახელი ერთნაირად არის წარმოდგენილი უდიური ენის ორივე 

კილოში. ნიჯურ კილოში ზედსართავი სახელის გაუფორმებელ ფუძეს ზოგჯერ დაერთვის 
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-ჯა ელემენტი, რომელიც რიცხვით სახელებშიც გვხვდება. ამასთან, ნიჯურში შეინიშნება 

ზოგიერთი ფონეტიკური ხასიათის თავისებურება. 

ზედსართავი სახელი მსაზღვრელის ფუნქციით, როგორც წესი, საზღვრულის წინ 

დაისმის, თუმცა საზღვრულის შემდეგაც ხვდება. ბრუნებისას მსაზღვრელი ზედსართავი 

არ იცვლება არც ბრუნვისა და არც რიცხვის მიხედვით, მაგ.: 

 

მხ. 

სახ. შელ ადამარ „კარგი ადამიანი“ 

ერგ. შელ ადამარ-ენ 

ნათ. შელ ადამარ-ი 

მიც. I შელ ადამარ-ა 

მიც. II შელ ადამარ-ახ 

აბლ. შელ ადამარ-ახ-ო 

კომიტ. შელ ადამარ-ახ-ოლ[ან] 

ადეს. შელ ადამარ-ა-სტა 

ალატ. შელ ადამარ-ა-ჭ 

სუპერ. შელ ადამარ-ა-ლ 

ბენეფაქტ. შელ ადამარ-ენ-კ[ენა] 

 

მრ. 

სახ. შელ ადამარ-უხ 

ერგ. შელ ადამარ-ღ-ონ  

ნათ. შელ ადამარ-ღ-ო[ჲ] 

მიც. I შელ ადამარ-ღ-ო 

მიც. II შელ ადამარ-ღ-ოხ 

აბლ. შელ ადამარ-ღ-ოხ-ო 

კომიტ. შელ ადამარ-ღ-ოხ-ოლ[ან] 

ადეს. შელ ადამარ-ღ-ო-სტა 

ალატ. შელ ადამარ-ღ-ო-ჭ 

სუპერ. შელ ადამარ-ღ-ო-ლ 

ბენეფაქტ. შელ ადამარ-ღ-ონ-კ[ენა] 

 

სუბსტანტივის ფუნქციით გამოყენებული ზედსართავი სახელი ნაცვალსახელებისა 

და რიცხვითი სახელების მსგავსად იბრუნვის. გასუბსტანტივებულ ზედსართავ სახელს -ო 

მასუბსტანტივებელი ელემენტი ერთვის ბოლოკიდურად, ხოლო ირიბ ბრუნვათა 

ფორმებში, ფუძესა და ბრუნვის ნიშანს შორის ჩნდება დეტერმინატი -ტ, რომელიც, 

შესაძლებელია, წარმოშობით პალეოერგატივის ნიშანი იყოს, ანდა ტე ჩვენებითი 

ნაცვალსახელისაგან მომდინარეობდეს. მასუბსტანტივებელი -ო სუფიქსი ზედსართავ 

სახელში ფუძეს ერწყმის და გადაყვება მას ირიბ ბრუნვებში -ტ ელემენტის წინ, მათ შორის 

მრავლობით რიცხვშიც.  

 

 

სახ. 

მხ. რიცხვი 

შელ-ო „კარგი“ 

მრ. რიცხვი 

შელ-ო-რ 

ერგ. შელ-ო-ტ-ინ შელ-ო-ტ-ღ-ონ 

ნათ. შელ-ო-ტ-ა[ჲ] შელ-ო-ტ-ღ-ო[ჲ] 

მიც. I შელ-ო-ტ-უ შელ-ო-ტ-ღ-ო  



 

20 

 

 

 

-ტ ელემენტის პოზიცია ვართაშნულში მყარია, ხოლო ნიჯურში არნიშნული 

ელემენტი ზოგჯერ იკარგება. 

 

ზედსართავი სახელის ხარისხის წარმოება 

ზედსართავის ხარისხების საწარმოებლად უდიურში სპეციალური ფორმანტი არ 

დასტურდება. ხარისხების საწარმოებლად გამოყენებულია აბლატივის ფორმა: 

შესადარებელ სახელთაგან ერთი დაისმის სახელობითში, მეორე აბლატივში, ხოლო 

ზედსართავი უცვლელია, მაგ., მე ხოდ ტე ხოდ-ახო ქალა-ნე „ეს ხე იმ ხეზე (ხისგან) 

დიდია“... 

აღმატებითი ხარისხის საწარმოებლად გამოყენებულია დამხმარე სიტყვა ლაფ 

„მთლად“, „ყველეზე“, მაგ., მე ხოდ ლაფ ალალუ ხოდ-დე „ეს ხე ყველაზე მაღალი ხეა“... 

შედარებითი ხარისხი ზოგჯერ იწარმოება -გ რ სუფიქსის მეშვეობით, მაგ., გ ლ -

გ რ „მობევრო“; ჭ ოჭა-გ რ „მოწითალო“... 

 

 

ნაცვალსახელი 

 

პირის ნაცვალსახელი 

უდიურში დასტურდება I და II პირის ნაცვალსახელები: ზუ “მე”; უნ (ვართ.)//ჰუნ 

(ნიჯ.) “შენ”; ჲან “ჩვენ”; ვა ნ “თქვენ”.  

 

 I პირის II პირის 

მხოლოობითი მრავლობითი მხოლოობითი მრავლობითი 

სახელობითი ზუ ჲან უნ*//ჰუნ** (ნ.) ვა ნ//ე†ან 

მიც. II შელ-ო-ტ-უხ შელ-ო-ტ-ღ-ოხ 

აბლ. შელ-ო-ტ-უხო შელ-ო-ტ-ღ-ოხო 

კომიტ. შელ-ო-ტ-უხოლ[ან] შელ-ო-ტ-ღ-ოხოლ[ან] 

ადეს. შელ-ო-ტ-უსტა შელ-ო-ტ-ღ-ოსტა 

ალატ. შელ-ო-ტ-უჭ შელ-ო-ტ-ღ-ოჭ 

სუპერ. შელ-ო-ტ-ულ შელ-ო-ტ-ღ-ოლ 

ბენ. შელ-ო-ტ-ენკ[ენა] შელ-ო-ტ-ღ-ონკ[ენა] 
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ერგატივი − − − ვა ნ 

ნათესაობითი ბეზი ბეში ვი ე†ი*//ე†ი**  

მიცემითი I ზა ჲა ვა ვა  

მიცემითი II ზახ* ჲახ ვახ* ვახ  

აბლატივი ზახო*// 

ზახუნ** 

ჲახო*// 

ჲახუნ** 

ვახო*// 

ვახუნ** 

ვახ ო*// 

ვახ უნ** 

კომიტატივი ზახოლ[ან]*// 

ზახუნ** 

ჲახოლ[ან]*/ 

ჲახუნ** 

ვახოლ[ან]*// 

ვახუნ** 

ვახ ოლ[ან]*// 

ვახ უნ** 

ადესივი ზასტა*// 

ზასთ ა** 

ჲასტა*// 

ჲასთ ა** 

ვასტა*// 

ვასთ ა** 

ვა სტა*// 

ვა სთ ა** 

ალატივი ზაჭ*//ზაჩ** ჲაჭ*//ჲაჩ** ვაჭ*//ვაჩ** ვაჭ *//ვაჩ ** 

სუპერასივი ზალ ჲალ ვალ ვა ლ 

ბენეფაქტივი ზენკ[ენა]*// 

ზაჲნაქ ** 

ჲენკ[ენა]*// 

ჲაჲნაქ ** 

ვენკ[ენა]*// 

ვაჲნაქ ** 

ვე ნკ[ენა]*// 

ვა ჲნაქ **// 

ე ჶაჲნაქ ** 

 

შენიშვნა: 

* წარმოდგენილი ფორმები მხოლოდ ვართაშნულ კილოში გვხვდება; 

** აღნიშნული ფორმები მხოლოდ ნიჯურ კილოში გვხვდება. 

 

უდიურ ენას არ მოეპოვება III პირის ნაცვალსახელები: ამ ფუნქციით უდიურში 

ჩვენებითი ნაცვალსახელები გამოიყენება. 

პირის ნაცვალსახელთა სახელობითი და ერგატიული ბრუნვა არ არის 

დიფერენცირებული, მაგ.: 

ზუ ისა ლაჲზუღო “მე (NOM) ახლა ავალ”; 

ზუ ბესაზუ აშ “მე (ERG) ვაკეთებ საქმეს”... 

აღსანიშნავია, რომ მრავლობითი რიცხვის I პირის ნაცვალსახელი არ განირჩევა 

ინკლუზიურობისა და ექსკლუზიურობის თვალსაზრისით.  

ჩვენებითი ნაცვალსახელი 

უდიურ ენაში მოგვეპოვება ჩვენებით ნაცვალსახელთა სამი სახეობა, რომლებიც 

განსხვავდებიან იმის მიხედვით, თუ რომელ პირზე მიგვითითებენ: პირველ პირთან 

გვაქვს მე; მეორე პირთან ქა; მესამე პირთან ტე. ეს ჩვენებითი ნაცვალსახელები იბრუნვიან 

სხვა ატრიბუტიულ სიტყვათა მსგავსად, ანუ დასახელებული ნაცვალსახელები 
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ყოველთვის საზღვრულის წინ დგას და არ იცვლება ბრუნვისა და რიცხვის მიხედვით, 

მაგ.: 

 

სახელობითი მე ადამარ  

“ეს ადამიანი” 

ქა ადამარ 

“ეგ ადამიანი” 

ტე ადამარ 

“ეს ადამიანი” 

ერგატივი მე ადამარ-ენ ქა ადამარ-ენ ტე ადამარ-ენ 

ნათესაობითი მე ადამარ-ი ქა ადამარ-ი ტე ადამარ-ი 

მიცემითი I მე ადამარ-ა ქა ადამარ-ა ტე ადამარ-ა 

მიცემითი II მე ადამარ-ახ ქა ადამარ-ახ ტე ადამარ-ახ 

აბლატივი მე ადამარ-ახ-ო ქა ადამარ-ახ-ო ტე ადამარ-ახ-ო 

მრ. რიცხვი მე ადამარ-უხ ქა ადამარ-უხ ტე ადამარ-უხ 

 

როდესაც ჩვენებითი ნაცვალსახელი გამოყენებულია სუბსტანტივის ფუნქციით, 

მაშინ სახელობით ბრუნვაში მის ფორმას დაერთვის ორი ელემენტი: ნ- დეტერმინატი და -

ო მასუბსტანტივებელი სუფიქსი. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენებითი ნაცვალსახელი 

ზედსართავი სახელის მსგავსად იბრუნვის:  

 

 მხოლ. რიცხვი  მრავლ. რიცხვი  

სახ. მონო “ეს” ქანო “ეგ” შონო “ის” მონორ  ქანორ შონორ 

ერგ. მე-ტ-ინ ქა-ტ-ინ შე-ტ-ინ მე-ტ-ღ-ონ ქა-ტ-ღ-ონ შე-ტ-ღ-ონ 

ნათ. მე-ტ-აჲ ქა-ტ-აჲ შე-ტ-აჲ მე-ტ-ღ-ოჲ ქა-ტ-ღ-ოჲ შე-ტ-ღ-ოჲ 

მიც. I მე-ტ-უ ქა-ტ-უ შე-ტ-უ მე-ტ-ღ-ო ქა-ტ-ღ-ო შე-ტ-ღ-ო 

მიც. II მე-ტ-უხ ქა-ტ-უხ შე-ტ-უხ მე-ტ-ღ-ოხ ქა-ტ-ღ-ოხ შე-ტ-ღ-ოხ 

აბლ. მე-ტ-უხ-ო ქა-ტ-უხ-ო შე-ტ-უხ-ო მე-ტ-ღ-ოხ-ო ქა-ტ-ღ-ოხ-ო შე-ტ-ღ-ოხ-ო 

კომ. მე-ტ-უხ-ოლ ქა-ტ-უხ-ოლ შე-ტ-უხ-ოლ მე-ტ-ღ-ოხ-ოლ ქა-ტ-ღ-ოხ-ოლ შე-ტ-ღ-ოხ-ოლ 

ადეს. მე-ტ-უ-სტა ქა-ტ-უ-სტა შე-ტ-უ-სტა მე-ტ-ღ-ო-სტა ქა-ტ-ღ-ო-სტა შე-ტ-ღ-ო-სტა 

ალატ. მე-ტ-უ-ჭ ქა-ტ-უ-ჭ შე-ტ-უ-ჭ მე-ტ-ღ-ო-ჭ ქა-ტ-ღ-ო-ჭ შე-ტ-ღ-ო-ჭ 

სუპ. მე-ტ-უ-ლ ქა-ტ-უ-ლ შე-ტ-უ-ლ მე-ტ-ღ-ო-ლ ქა-ტ-ღ-ო-ლ შე-ტ-ღ-ო-ლ 

ბენ. მე-ტ-ენკ ქა-ტ-ენკ შე-ტ-ენკ მე-ტ-ღ-ონკ ქა-ტ-ღ-ონკ შე-ტ-ღ-ონკ 
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კუთვნილებითი ნაცვალსახელი 

უდიურ ენაში მოგვეპოვება სამივე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელები: ბეზი 

“ჩემი”; ვი “შენი”; შეტა < შეტაჲ “მისი”, “იმისი”; ბეში “ჩვენი”; ე†ი “თქვენი”; შეტღო < 

შეტღოჲ “მათი”, “იმათი”.  

მსაზღვრელად გამოყენებული კუთვნილებითი ნაცვალსახელი, საერთო 

წესისამებრ − უცვლელია, ხოლო სუბსტანტივად გამოყენებული − სხვა ატრიბუტიულ 

სახელთა მსგავსად იბრუნვის: 

კითხვითი ნაცვალსახელი 

უდიურში დასტურდება შემდეგი კითხვითი ნაცვალსახელები და ამ ფუნქციით 

გამოყენებული სიტყვები: შუ? “ვინ?”; ეკა? (ვართ.)//ჰიქ ? “რა?”; მანო? (ვართ.)//მანუ? (ნიჯ.) 

“რომელი?”; ემა?//ემო? (ვართ.), ჰემა?//ჰემო? (ნიჯ.) “რამდენი?”; ეყარა?//ეყარო? (ვართ.), 

ჰეჴ არა? (ნიჯ.) “რამდენი?”; ეჯšრ ?//ეჯšრ ო?//ეჯšრო? (ვართ.), ჰეჯšრ ? (ნიჯ.) “როგორი?”; 

ევახტუნ?//ევახტუნო?  (ვართ.), ჰევახთ უნო? (ნიჯ.) “როდინდელი?”, შიჲ?//შიჲო? “ვისი?”, 

ეტაჲ?//ეტაჲო? “რისი?”, მატაჲ?//მატაჲო? “რომლის?”... 

კითხვით ნაცვალსახელთა ბრუნება არ განსხვავდება სხვა ნაცვალსახელთა 

ბრუნებისაგან. თავისებური ბრუნება ახასიათებს შუ? “ვინ?” ნაცვალსახელს, რომელიც -ო 

მასუბსტანტივებელ სუფიქსს არ ირთავს. 

უარყოფითი ნაცვალსახელი 

უარყოფითი ნაცვალსახელები იწარმოება კითხვითი ნაცვალსახელებისაგან კალ 

ელემენტის მეშვეობით: შუ-კალ “არავინ”; ეკალ//ეკკალ (< *ეკა-კალ) “არაფერი”; მანო-კალ 

“არც რომელი”; ემა-კალ “არც რამდენი”... უარყოფითი ნაცვალსახელის გამოყენებისას, 

წინადადებაში აუცილებელია უარყოფის კლიტიკა (თე-, ნუთ- “არა”). 

ამას გარდა, უდიურ ენაში დასტურდება მიმართებითი, განსაზღვრებითი, 

განუსაზღვრელობითი, უკუკცევითი, საურთიერთო ნაცვალსახელები. 

 

 

რიცხვითი სახელი 

 

ვართაშნულ კილოში, სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მსგავსად, თვლის სისტემა 

ოცობითია. ნიჯურში კი, რომელმაც ათეულების აღმნიშვნელი რიცხვითი სახელები (30-

დან 90-ის ჩათვლით) აზერბაიჯანილიდან ისესხა, ათობითი თვლის სისტემა დაიმკვიდრა. 
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აღსანიშნავია, რომ ათეულების აღსანიშნავად ნიჯურში საკუთარი ლექსიკური 

ერთეულებიც გამოიყენება. 

როდესაც რიცხვითი სახელი მსაზღვრელ სიტყვადაა გამოყენებული, იგი, 

წესისამებრ, არ იცვლება, ხოლო სუბსტანტივს გატოლებული რიცხვითი სახელი 

ზედსართავი სახელისა და ნაცვალსახელის მსგავსად იბრუნვის. 

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი 

უდიურში დასტურდება როგორც მარტივი, ისე რთული (თხზული) რაოდენობითი 

რიცხვითი სახელი. მარტივ რიცხვით სახელებს მიეკუთვნება: სა “ერთი”; პა  „ორი”; ხიბ 

“სამი”; ბიპ “ოთხი”; ჴო “ხუთი”; უჴ  “ექვსი”; ვუღ  “შვიდი”; მუღ  “რვა”; ვუჲ “ცხრა”; ვიწ 

“ათი”; ბაჩ   “ასი”; ჰაზარ “ათასი”; მილჲონ “მილიონი”; მილჲიარდ “მილიარდი”. დანარჩენი 

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები ორი, სამი ან ოთხი მარტივი ფუძისაგან შემდგარ 

სიტყვებს წარმოადგენენ: 

 

 ვართაშნული ნიჯური 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

სა 

პა  

ხიბ 

ბიპ 

ჴო 

უჴ  

ვუღ  

მუღ  

ვუჲ 

ვიწ 

საწწე 

პა წწე 

ხიბეწწე ... 

ყა 

საყოვიწ 

პა ყო 

პა ყოვიწ 

ხიბყო 

ხიბყოვიწ 

სა 

ფ ა  

ხიბ 

ბიფ  

ჴო 

უჴ//უჴ  

ვუღ  

მუღ  

ვუჲ 

ვიც  

საც ც ე 

ფ ა ც ც ე 

ხიბეც ც ე ... 

ყა//იჲირმი 

ოთუზ//ხიბვიც  

ყÊრხ//ბიფ ვიც //ფ აჴ ა 

ლლი//ჴოვიც  

ალთმიშ//უჴ ვიც  

ეჲთმიშ//ვუღ ვიც  
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80 

90 

100 

200 

300 

1000 

ბიპყო 

ბიპყოვიწ 

საბაჩ //ბაჩ  

პა ბაჩ  

ხიბბაჩ  ... 

სა ჰაზარ//ჰაზარ 

ს ქს ნ//მუღ ვიც  

დოხსან//ვუჲვიც  

საბაჩ //ბაჩ //ვიც აოვიც  

ფ ა ბაჩ  

ხიბბაჩ  ... 

სა ჰაზარ//ჰაზარ 

 

ნიჯურ კილოში, როგორც ზემოთ აღინიშნა, თვლის ოცობითი სისტემა მოშლილია. 

ერთადერთი რიცხვითი სახელი, რომელიც თვლის ოცობითი სისტემის უქონლობის 

პირობებში ნიჯურს ნაშტად შემორჩა − არის პა -ყა “ორმოცი” (“ორი” + “ოცი”). 

მსაზღვრელად გამოყენებული რიცხვითი სახელი არ იცვლის ბრუნვისა და 

რიცხვის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ როგორც წესი, საზღვრული არ ეთანხმება 

რიცხვით სახელს რიცხვში. რიცხვითი სახელი სუბსტანტივის ფუნქციით ნაცვალსახელისა 

და ზედსართავი სახელის მსგავსად იბრუნვის. 

რიგობითი რიცხვითი სახელი 

რიგობითი რიცხვითი სახელები უდიური ენის ვართაშნულ კილოში იწარმოება 

რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გაუფორმებელ ფუძეზე აზერბაიჯანულიდან 

ნასესხები -მ-ჯი, -უმ-ჯი, -უნ-ჯი სუფიქსებისა ან, ზოგჯერ, -უნ, -უმ სუფიქსების 

დართვით. აღინიშნება ამ მაწარმოებელთა პარალელური ხმარებაც, მაგ.:  

სა-მ-ჯი < სა-უმ-ჯი < სა-უნ-ჯი; სა-უმ < სა-უნ... 

რიგობითი რიცხვითი სახელი მსაზღვრელ სიტყვად გამოყენებისას, წესისამებრ, არ 

იცვლება: 

ხოლო რიგობითი რიცხვითი სახელი სუბსტანტივის ფუნქციით ზედსართავი 

სახელისა და ნაცვალსახელის მსგავსად იბრუნვის. სუბსტანტივად გამოყენებულ 

რიგობით რიცხვით სახელებში -უნ სუფიქსიანი წარმოება ჭარბობს. 

ამის გარდა, უდიურ ენაში დასტურდება კრებითი, წილადი, ჯერობის, 

წყვილობითი რიცხვითი სახელები. 
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ზმნა 

 

დაღესტნური ჯგუფისა და ლეზგიური ქვეჯგუფის სხვა ენათაგან განსხვავებით 

უდიურ ზმნას არ ახასიათებს მორფოლოგიურ კატეგორიათა მრავალფეროვნება. ფინიტურ 

და ინფინიტურ ფორმათა პარადიგმა უდიურ ენაში სამ ათეულს არ აღემატება და, მათ 

შორის, ჭარბადაა წარმოდგენილი კავშირებითი და პირობით-ნატვრითი კილოს ფორმები. 

თვალში საცემია ანალიტიკურ ფორმათა არარსებობა და კონვერბთა სიმცირე, მაშინ 

როდესაც ეს ფორმები ძალზე გავრცელებულია სხვა დაღესტნურ ენებში. 

უდიურში ზმნისათვის სისტემებრ ნიშანდობლივია მხოლოდ პირის [და რიცხვის] 

კატეგორიისა და დრო-კილოთა ფორმების არსებობა. მრავლობითი რიცხვი ზმნაში 

სპეციალური აფიქსით არ გამოიხატება. პირის კატეგორიაც ახალი შექმნილი ჩანს, ხოლო 

პირის ფორმანტთა განაწილება ფრიად საინტერესო სურათს გვიჩვენებს. გრამატიკული 

კლას-კატეგორია მოიშალა, თუმცა თვალში საცემია მისი ნაშთი გაქვავებული პრეფიქსების 

სახით. გვარი ჩანასახოვან მდგომარეობაში იმყოფება, ხოლო ასპექტის კატეგორია მოშლის 

პირასაა მისული და მხოლოდ ზმნათა ერთი ჯგუფის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ 

კატეგორიის შესახებ. პრევერბის ხასიათის ელემენტები გადმონაშთის სახით გვხვდება 

მხოლოდ რამდენიმე ზმნაში. 

 

პირის [და რიცხვის] კატეგორია 

უდიური ენისათვის დამახასიათებელია ზმნის ცვლა პირის მიხედვით. 

საყურადღებოა, რომ როგორც გარდაუვალ, ისე გარდამავალ ზმნასთან აღინიშნება ოდენ 

სუბიექტის პირი. ამ მხრივ უდიურში დასტურდება მონათესავე ენათაგან განსხვავებული 

ვითარება: ივარაუდება, რომ იბერიულ-კავკასიურ ენებში კლას-კატეგორიისა და პირის 

კატეგორიის თვალსაზრისითაც, გარდამავალი ზმნის ფორმისათვის პირველადი უნდა 

იყოს ობიექტის ასახვა (არნ. ჩიქობავა). ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ყველა იბერიულ-

კავკასიურ ენაში, რომლებშიც განვითარდა პიროვანი უღვლილება (თაბასარანული ენა 

(სამხრული კილო), ქართველური ენები, ჩერქეზული ენები და უბიხური), გარდამავალ 

ზმნაში აღინიშნება როგორც სუბიექტის, ისე რეალური ობიექტის პირი, ხოლო იმ ენებში, 

რომლებშიც კლასოვანი ან კლასოვან-პიროვანი უღვლილება გვაქვს (თაბასარანული ენა 

[ჩრდილოური კილო], ლაკური და დარგუული ენები, ბაცბური ენა) გარდამავალ ზმნაში 

პირდაპირი ობიექტის კლასი აღინიშნება.  
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ვართაშნულ დიალექტში ზმნა შეგვიძლია დავყოთ სამ ჯგუფად. თითოეულ 

მათგანს აქვს პირის ნიშანთა საკუთარი სერია. პირის ნიშნები ზმნასთან (ან, შესაძლოა, 

წინადადების სხვა წევრებთანაც) იცვლება წინადადების კონსტრუქციის მიხედვით: 

I ჯგუფში შედის ზმნების აბსოლუტური უმრავლესობა, ესაა − გარდაუვალი და 

გარდამავალი ზმნები, რომლებიც მოითხოვენ სუბიექტს სახელობით ბრუნვასა ან 

ერგატივში.  

II ჯგუფს განეკუთვნება გრძნობა-აღქმის სემანტიკის გამომხატველი ზმნები (verba 

sentiendi), რომლებიც მოითხოვენ სუბიექტს მიცემით ბრუნვაში, თუმცა დღეს უდიურში, 

როგორც წესი, გრძნობა-აღქმის ზმნებთან სუბიექტი ერგატივის ფორმით გვევლინება. ეს 

მეორეული მოვლენაა. ნიჯურში ეს პროცესი (მიცემითის შეცვლა ერგატივით) 

დასრულებულია, ხოლო ვართაშნულში − დასრულების სტადიაშია. 

III ჯგუფში კი ერთი ზმნა ბუ “ყოლა”, “ქონა” შედის. აღნიშნული ზმნა მოითხოვს 

სუბიექტს ნათესაობით ბრუნვაში (ზმნა ბუ “ყოფნის” მნიშვნელობითაც გამოიყენება, მაგ., 

ზუ ბუ=ზუ “მე ვარ”. ასეთ შემთხვევაში, აღნიშნული ზმნა მოითხოვს სუბიექტს 

სახელობით ბრუნვაში და შესაბამისად I ჯგუფში შედის). 

განსხვავებული ვითარება დასტურდება ნიჯურ დიალექტში.“ქონა”-“ყოლის” 

აღმნიშვნელი ზმნისათვის (ნიჯ. ფ უ) დამახასიათებელი III (პოსესიური; გენეტიური) 

სერიის პირის ნიშნები შეიცვალა II (მიცემითსუბიექტიანი) სერიის პირის ნიშნებით, 

ხოლო გრძნობა-აღქმის ზმნებთან დადასტურებული დატიური კონსტრუქცია შეიცვალა 

ერგატიულით და შესაბამისად verba sentiendi ზმნები I სერიის პირის ნიშნებს დაირთავს. 

მაშასადამე, თუ არ მივიღებთ მხედველობაში ერთი ზმნის ჩვენებას (ფ უ “ყოლა”, “ქონა”), 

შეიძლება ითქვას, რომ ნიჯურში მოხდა პირის აღნიშვნის სისტემათა უნიფიკაცია.  

პირის ნიშნები I-სა და II პირში უეჭველად ნაცვალსახელური წარმოშობისაა. პირის 

ნიშნები ზოგჯერ ფონეტიკურ ცვლილებებს განიცდიან, ზოგჯერ კი უცვლელად 

იმეორებენ I და II პირის ნაცვალსახელთა ფორმას.  

როგორც აღინიშნა, I ჯგუფის ზმნები გრამატიკულ სუბიექტს მოითხოვენ 

სახელობითსა ან ერგატივში. ამის მიუხედავად, პირის ნიშნები ორივე კონსტრუქციასთან 

წარმოდგენილია ერთნაირად. გარდამავალი ზმნის სუბიექტი უდიურში ყოველთვის 

დასმულია ერგატიულ ბრუნვაში, ხოლო გარდაუვალი ზმნის სუბიექტი, იშვიათი 

გამონაკლისების გარდა − სახელობითშია. 
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უდიურ ენაში დადასტურებული ძირითადი პირის ნიშნები 

 

 I პირი  II პირი  III პირი  

სერია მხ. მრ. მხ. მრ. მხ. მრ. 

I (ვართ.) =ზუ, =ზ =ჲან =ნუ, =ნ =ნან =ნე =ყუნ 

II (ვართ.) =ზა, =ზახ =ჲა, =ჲახ =ვა, =ვახ =ვა , =ვახ  =ტუ, =ტუხ =ყო, =ყოხ 

III (ვართ.) =ბეზ =ბეშ =ვი =ე ჶ =ტაჲ, =ტა =ყ ო, =ყო 

I (ნიჯ.) =ზუ, =ზ =ჲან =ნუ, =ნ =ნან =ნე, =ე =თ უნ 

II (ნიჯ.) ზახ= ჲახ= ვახ= ვახ = თ უხ= თ უხ = 

 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ტრადიციულად მიიჩნეოდა, რომ სხვა იბერიულ-

კავკასიურ ენათა მსგავსად, პირის ნიშნები უდიურ ენაში აფიქსებს წარმოადგენენ. 90-იანი 

წლების მიწურულს ა. ჰარისმა ახალი თვალსაზრისი შემოგვთავაზა, რომელიც ვრცლად 

წარმოდგენილია მის მონოგრაფიაში “Endoclitics and the Origins of Udi Morphosyntax” (Oxford, 

2002). ა. ჰარისის მოსაზრების თანახმად, უდიური ენაში პირის ნიშნები კლიტიკებს 

წარმოადგენენ. ეს თვალსაზრისი უდიური ენის ზოგიერთმა მკვლევერმა გაიზიარა (ვ. 

შულცე, ტ. მაისაკი, ბ. კრისმანი, კ. რაისი და სხვა). 

უდიური ენაში პირის ფორმანტთა “მოქმედება” მთელ რიგ შემთხვევებში უჩვეულოა 

აფიქსთათვის. თუ წინადადებაში შემასმენელი არ იმყოფება ე. წ. ფოკუსში, ასეთ შემთხვევაში 

პირის ნიშანი დაერთვის არა პრედიკატს, არამედ ფოკუსში მყოფ წინადადების სხვა წევრს 

(არსებითი სახელი, ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი, ზმნიზედა, თანდებული, 

ნაწილაკი). აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ სიტყვათა ლექსიკური მნიშვნელობა, რომელსაც 

დაერთვის პირის ნიშანი, როგორც წესი, არ განიცდის ცვლილებას. საყურადღებოა, რომ 

პირის ნიშნები ხშირად სხვა კლიტიკებს დაერთვის, რაც შეუძლებლად მიიჩნევა 

აფიქსთათვის.  

ზმნაშიც პირის ნიშანს არ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია. ერთსა და იმავე ზმნურ 

ფორმებში, ერთი და იგივე პირის ფორმანტი შეიძლება იმყოფებოდეს სხვადასხვა 

პოზიციაში: სტატიკურ ზმნებში პირის ნიშანი, როგორც წესი, პოსტფიქსურ პოზიციას 

იკავებს, მაგ., ბუ=ნე “არის”; არცი=ნე “ზის”; ჩურფი=ნე “დგას”; ბასკი=ნე “წევს”; არცი=თე=ნე 

“არ ზის”... 

გარდამავალ და გარდაუვალ დინამიკურ ზმნებთან პირის ნიშანი გამოიყენება 

სხვადასხვა ადგილას, მაგ., ბა=ნე=ქსა, ბაქსა=ნე “არის ხოლმე”, “არსებობს”, “ხდება”, 

თე=ნე=ბაქსა “არ არის ხოლმე...”; ე=ნე=სა, ესა=ნე “მოდის”, თე=ნე=ესა “არ მოდის”; აშ=ნე=ბ[ე]სა, 

აშ-ბესა=ნე “მუშაობს”, თე=ნე=აშ-ბესა “არ მუშაობს”... 
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დრო-კილოთა სისტემა 

 

უდიური ზმნის დრო-კილოთა წარმოების ძირითადი პრინციპებია: 

დრო-კილოთა წარმოება ხდება სუფიქსებისა და კლიტიკების მეშვეობით; კლიტიკთა 

მეშვეობით იწარმოება:  

იუსივი (კატეგორიულ კილო ან “ნაწილაკოვან-კავშირებითი I” ევგ. ჯეირანიშვილის 

მიხედვით) − ყა= კლიტიკა აწარმოებს;  

პირობით-ნატვრითი კილო (“ნაწილაკოვან-კავშირებითი II” ევგ. ჯეირანიშვილის 

მიხედვით) − გი= კლიტიკა (ნიჯურში =ჲი) აწარმოებს;  

ნამყო დროის აღმნიშვნელი რამდენიმე ფორმა − =ჲ კლიტიკის დართვით იწარმოება; 

მყოფადი ნაწილაკოვანი და II კონიუნქტივი =ალ კლიტიკის მეშვეობით იწარმოება.  

ყა= და გი= მაწარმოებლები შესაძლოა ინფიქსურს (ან ინტერფიქსურს), პრეფიქსურსა 

და პოსტფიქსურ პოზიციებზეც იმყოფებოდეს, ნამყო დროების მაწარმოებელი =ჲ და =ალ 

კლიტიკა ზმნაში პოსტფიქსურ პოზიციაზე გვხვდება, თუმცა იშვიატად =ალ კლიტიკა 

შეიძლება ინფიქსურ (ინტერფიქსურ) პოზიციაზეც შეგვხვდეს. ოთხივე მაწარმოებელი 

კლიტიკა შესაძლებელია, რომ სხვა მეტყველების ნაწილებსაც დაერთოს.  

ამოსავალს დრო-კილოთა წარმოებისათვის წარმოადგენს მარტივი (პირველადი, 

ნეიტრალური) ფუძე. უშუალოდ მასზე დაყრდნობით იწარმოება პირველად ფინიტურ 

ფორმათა მოზრდილი ნაწილი. საწარმოებელი (საყრდენი) ფუძის მიხედვით უდიურიში 

დრო-კილოიანი ფორმები შეგვიძლია დავყოთ ოთხ ჯგუფად, ესენია: 

მარტივ-მაწარმოებლიან მასდარის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები ზმნური 

ფორმები: აწმყო; იმპერფექტი. 

მარტივ ფუძეზე დაყრდნობით ნაწარმოები ზმნური ფორმები: პერფექტი; 

პლუსკვამფპერფექტი; პერფექტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები იუსივი; პერფექტის 

ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები პირობით-ნატვრითი კილო (ეს ფორმა მხოლოდ 

ვართაშნულში გვხვდება); მყოფადი პოტენციური; ნამყო-მყოფადი პოტენციური; II 

კონიუნქტივი (ეს ფორმა მხოლოდ ვართაშნულშია გავრცელებული); იმპერატივი; 

კონიუნქტივი, ნამყოს კონიუნქტივი, კონდიციონალი (ეს ფორმა მხოლოდ ნიჯურ კილოში 

გვხვდება). 

გამოყენებული მაწარმოებლების მიხედვით ეს ჯგუფი შეგვიძლია დავყოთ დრო-

კილოთა სამ ქვეჯგუფად: 

ზმნური ფუძე + -ე მაწარმოებელი: პერფექტი; პლუსკვამფპერფექტი; პერფექტის 
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ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები იუსივი; პერფექტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები 

პირობით-ნატვრითი კილო. 

ზმნური ფუძე + -ო მაწარმოებელი: მყოფადი პოტენციური; ნამყო-მყოფადი 

პოტენციური; II კონიუნქტივი. 

ზმნური ფუძე + -ა მაწარმოებელი: იმპერატივი; კონიუნქტივი; ნამყოს კონიუნქტივი; 

კონდიციონალი. 

სრული სახის მიმღეობის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები ფორმები: აორისტი; II 

პერფექტი; აორისტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები იუსივი; აორისტის ფორმაზე 

დაყრდნობით ნაწარმოები პირობით-ნატვრითი კილო (ეს ფორმა მხოლოდ 

ვართაშნულისთვისაა დამახასიათებელი); II პლუკვამპერფექტი; კონტრაფაქტივი (ორივე 

ფორმა მხოლოდ ნიჯურ კილოშია გავრცელებული). 

უსრული სახის მიმღეობის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები ფორმები: მყოფადი 

ძირითადი; ნამყო-მყოფადი ძირითადი; მყოფადი აუცილებლობითი; ნამყო-მყოფადი 

აუცილებლობითი; მყოფადი ნაწილაკოვანი (უკანასკნელი ფორმა მხოლოდ 

ვართაშნილისთვისაა დამახასიათებელი). 

სხვაგვარი კლასიფიკაციით დრო-კილოები უდიურ ენაში შეიძლება დავყოთ 

პირველად და მეორად ფორმემად: პირველადი ფორმებია − უშუალოდ ზმნის ფუძეზე, 

სრული და უსრული სახის მიმღეობებსა და მარტივ-მაწარმოებლიანი მასდარის ფორმაზე 

დაყრდნობით ნაწარმოები ფორმებია, ხოლო მეორადი − პირველადი ფორმებისაგან 

ნაწარმოები დრო-კილოები. მეორადი ფორმები კლიტიკების მეშვეობით იწარმოება (ყა=, გი= 

[ნიჯ. ჲი-], =ჲ, =ალ) და, როგორც წესი, ნამყო დროის, იუსივის, პირობით-ნატვრითი კილოსა 

და ორი დროის მიჯნაზე განვითარებულ მოქმედებათა აღმნიშვნელ (ნამყო-მყოფადი ან 

მყოფადი ნამყოში) ფორმებს წარმოადგენს. 

პირველად (არანაწარმოებ) ფორმებს განეკუთვნება: აწმყო; პერფექტი; აორისტი; II 

პერფექტი; მყოფადი ძირითადი; მყოფადი აუცილებლობითი; მყოფადი პოტენციური; 

კონიუნქტივი; იმპერატივი. 

მეორად (ნაწარმოებ) ფორმებს განეკუთვნება: იმპერფექტი; პლუსკვამპერფექტი; 

პერფექტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები იუსივი; პერფექტის ფორმაზე დაყრდნობით 

ნაწარმოები პირობით-ნატვრითი კილო; აორისტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები 

იუსივი; აორისტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები პირობით-ნატვრითი კილო; II 

პლუკვამპერფექტი; კონდიციონალი; კონტრაფაქტივი; ნამყო-მყოფადი ძირითადი; ნამყო-

მყოფადი აუცილებლობითი; ნამყო-მყოფადი პოტენციური; მყოფადი ნაწილაკოვანი; ნამყოს 

კონიუნქტივი; II კონიუნქტივი. 
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ზმნათა უმეტესობა დრო-კილოთა პარადიგმას ერთიანი ფუძის პრინციპით 

აწარმოებს. გამონაკლისს წარმოადგენს რამდენიმე მოძრაობის ან მოძრაობის კაუზაციის 

აღმნიშვნელი ზმნა და ლექსემები ფ-ეს “თქმა”, უქ-ეს “ჭამა” და ბი[ჲ]-ეს “მოკვდომა”. 

დასახელებული ზმნების დრო-კილოთა პარადიგმა წარმოდგენილია რამდენიმე (ორიდან-

ოთხამდე) სუპლეტური ფუძეებით. ჯამში, მარტივი აგებულების არარეგულარული ზმნების 

რაოდენობა ორ ათეულს არ აღემატება. გაცილებით დიდია რთული აგებულების 

არარეგულარული ზმნების რაოდენობა (დაახლ. 100-ს შეადგენს). ეს გამოწვეულია ზმნურ 

კომპოზიტებში მეშველი ზმნების ფ-ეს “თქმა” და ეც-ეს (საფიქრებელია, რომ მოძრაობის 

აღმნიშვნელი დეფექტური ზმნაა) ხშირი გამოყენებით. 

ერთ ზმნას − ბუ (ვართ.)//ფ უ (ნიჯ.) “ყოფნა”, “ქონა”, “ყოლა” ახასიათებს დრო-

კილოთა დეფექტური პარადიგმა. ეს ზმნა მხოლოდ აწმყოსა (ბუ) და ნამყო-უწყვეტელ 

(ბუ=ჲ) დროებს აწარმოებს, ხოლო დანარჩენ პარადიგმას ზმნა ბაქ-ეს “ყოფა”, “არსებობა”, 

“გახდომა” დრო-კილოები ავსებენ. 

 

ზმნის დრო-კილოთა წართქმით-უარყოფითი ფორმების პარადიგმა 

ზმნის ბაქ-ეს//ბაქ-სუნ “ყოფა”, “არსებობა”, გახდომა” მაგალითზე (დრო-კილოები 

წარმოდგენილია III მხ. პირის ფორმით მხოლოობითში; პირის ნიშნებია: =ნე//=ნ > 

[...ლ]=ლე). თითოეულ დრო-კილოსთან პირის ნიშნის ყველაზე გავრცელებული 

განლაგებაა მოცემული:  

 

დრო-კილოს 

სახელწოდება 

წართქმითი ფორმა უარყოფითი ფორმა 

აწმყო ბა=ნე=ქ-ს-ა თე=ნე=ბაქ-ს-ა 

იმპერფექტი ბა=ნე=ქ-ს-ა=ჲ თე=ნე=ბაქ-ს-ა=ჲ 

პერფექტი ბაქ-ე=ნე ბაქ-ე=თე=ნე 

პლუსკვამპერფექტი ბაქ-ე=ნე=ჲ ბაქ-ე=თე=ნე=ჲ 

პერფექტზე ნაწარმოები 

იუსივი 

ბაქ-ე=ყა=ნ მა=ყა=ნ=ბაქ-ე 

* პერფექტზე ნაწარმოები 

პირობით-ნატვრითი 

კილო 

ბა=გი=ნ=ქ-ე ნ„=გი=ნ=ბაქ-ე 

** კონდიციონალი  ბაქ-ა-ჲი=ნ ნუ=ბაქ-ა-ჲი=ნ 

კონიუნქტივი ბაქ-ა=ნ(ე) ნუ=ბაქ-ა=ნ(ე) 
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*მა=ბაქ-ა=ნ(ე) 

ნამყოს კონიუნქტივი ბაქ-ა=ნე=ჲ ნუ=ბაქ-ა=ნე=ჲ 

*** იმპერატივე ბაქ-ა მა=ბაქ-ა 

მყოფადი პოტენციური ბა=ნე=ქ-ო//ბა=ნე=ქ-ონ ბა=თე=ნე=ქ-ო// 

ბა=თე=ნე=ქ-ონ 

ნამყო-მყოფადი 

პოტენციური 

ბა=ნე=ქ-ო=ჲ ბა=თე=ნე=ქ-ო=ჲ 

* II კონიუნქტივი ბაქ-ო=ალ=ლე//         

ბაქ=ოლ=ლე 

ბაქ-ო=ალ=თე=ნე//         

ბაქ=ოლ=თე=ნე 

აორისტი ბაქ-ი=ნე ბაქ-ი=თე=ნე 

II პერფექტი ბაქ-იჲო=ნე ბაქ-იჲო=თე=ნე 

** II პლუსკვამპერფექტი ბაქ-ი=ნე=ჲ ბაქ-ი=თე=ნე=ჲ 

აორისტზე ნაწარმოები 

იუსივი 

ბაქ-ი=ყა=ნ მა=ყა=ნ=ბაქ-ი 

* აორისტზე ნაწარმოები 

პირობით-ნატვრითი 

კილო 

ბა=გი=ნ=ქ-ი ნ„=გი=ნ=ბაქ-ე 

** კონტრაფაქტივი ბაქ-ი-ჲი=ნ=იჲ ნუ=ბაქ-ი-ჲი=ნ=იჲ 

მყოფადი ძირითადი ბაქ-ალ=ლე ბაქ-ალ=თე=ნე 

*ნუთ ბაქ-ალ=ლე 

ნამყო-მყოფადი ბაქ-ალ=ლე=ჲ ბაქ-ალ=თე=ნე=ჲ 

*ნუთ ბაქ-ალ=ლე=ჲ 

მყოფადი 

აუცილებლობითი 

ბაქ-ალა=ნე ბაქ-ალა=თე=ნე//  

ნუ=ბაქ-ალა=ნე 

*ნუთ ბაქ-ალა=ნე 

ნამყო-მყოფადი 

აუცილებლობითი 

ბაქ-ალა=ნე=ჲ ბაქ-ალა=თე=ნე=ჲ//  

ნუ=ბაქ-ალა=ნე=ჲ 

*ნუთ ბაქ-ალა=ნე=ჲ 

* მყოფადი ნაწილაკოვანი ბაქ-ალ=ალ=ლე ნუთ ბაქ-ალ=ალ=ლე 

ბაქ-ალ=ალ=თე=ნე 

* აღნიშნული ფორმები მხოლოდ ვართაშნულ კილოში გვხვდება. 

** წარმოდგენილი ფორმები მხოლოდ ნიჯურ კილოში გვხვდება. 

*** იმპერატივი მოცემულია II პირის ფორმით მხოლოობითში. 
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სახელზმნური ფორმები 

 

უდიურში სახელზმნური ფორმებიდან დასტურდება: მასდარისა და მიმღეობის 

ორ-ორი ფორმა და აბსოლუტივის ოთხი ფორმა. 

ყველა სახელზმნურ ფორმას ახასიათებს როგორც ზმნური, ისე სახელური 

თვისებები; ზმნური თვისებებია:  

მოქმედებისა ან მდგომარეობის გამოხატვა; 

ზმნის პირიანი ფორმების მსგავსად, მასთან დაკავშირებული სახელის მართვის 

უნარი, ანუ სახელზმნური ფორმები სინტაგმაში პრედიკატის ფუნქციით გვევლინება. 

უმთავრესი სახელური თვისება, რომელიც ნაზმნარ სახელს ახასიათებს, არის 

ბრუნვისა და რიცხვის კატეგორიათა ქონა. 

 

მასდარი 

უდიურში გვხვდება ორი თითქმის ერთგვარი ფუნქციის მქონე ფორმა: ორივე 

ფორმა იბრუნვის, რაც მათ აახლოვებს მასდართან და ორივე ფორმა შესიტყვებაში მართავს 

სახელს ბრუნვაში, რაც ინფინიტივის თვისებას წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ამ ფორმებს ინფინიტივის სხვა ნიშნები არ ახასიათებს (ეს ფორმები არ განარჩევენ დროსა 

და გვარს; განსაზღვრებად მასთან გამოყენებულია ზედსართავი სახელი, ისევე, როგორც 

ჩვეულებრივ სახელთან) მათ ვუწოდებთ მასდარს, თუმცა შესაძლებელი იყო ინფინიტივ-

მასდარი-ც გვეწოდებინა, ისე როგორც ეს არის ევგ. ჯეირანიშვილის ნაშრომებში 

უდიურის შესახებ. 

პირველი იწარმოება ზმნის ფუძეზე დაყრდნობით -ეს სუფიქსის დართვით 

(მარტივ-მაწარმოებლიანი მასდარი; მასდარი I), ხოლო მეორე − მარტივ-მაწარმოებლიანი 

მასდარის ფორმაზე -უნ სუფიქსის დართვით (რთულ-მაწარმოებლიანი მასდარი; მასდარი 

II). 

 

მიმღეობა 

უდიურ ენაში დასტურდება მიმღეობის ორი ძირითადი ფორმა; ესენია: სრული 

სახის მიმღეობა და უსრული სახის მიმღეობა, რომელიც, შესაბამისად, დასრულებული 

(სრული სახის) ან დაუსრულებელი (უსრული სახის) მოქმედებისათვის ან 
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მდგომარეობისათვის გამოიყენება.2 უდიურში მიმღეობას გააჩნია სხვადასხვაგვარი 

ფუნქციები, რომელიც უფრო ვრცელია, ვიდრე, მაგალითად, ქართული ენის მიმღეობისა. 

მიმღეობის წარმოება და ფუნქციები პრინციპულად ერთგვარია უდიური ენის ორივე 

კილოში. 

სრული სახის მიმღეობა 

სრული სახის მიმღეობა ზმნის ფუძეზე დაყრდნობით იწარმოება -ი სუფიქსის 

მეშვეობით, მაგ.:  

ბ-ი “ნაკეთები”; ფ-ი “ნათქვამი”; ბაქ-ი “ნამყოფი”; ქარხ-ი “ნაცხოვრები”; უქ-ი 

“ნაჭამი”; მანდ-ი “დარჩენილი”; არც-ი “დამჯდარი”; ბოხ-ეც-ი “მოხარშული”; ბასკ-ი 

“დაწოლილი”... 

თუ მიმღეობა სუბსტანტივადაა გამოყენებული, მას დაერთვის -ო 

მასუბსტანტივებელი ელემენტი და იბრუნვის ზედსართავი სახელების, 

ნაცვალსახელებისა და რიცხვითი სახელის მსგავსად: 

უსრული სახის მიმღეობა 

უსრული სახის მიმღეობა ზმნის ფუძეზე დაყრდნობით -ალ//-ალა სუფიქსების 

დართვით იწარმოება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ -ალ სუფიქსი, როგორც წესი, 

მოქმედებითი გვარის შინაარსის მიმღეობას აწარმოებს, ხოლო -ალა − ვნებითი გვარის 

შინაარსის3 (თუმცა -ალ სუფიქსიანი წარმოებაც აღინიშნება), შდრ.: 

ბ-ალ “მკეთებელი” 

ბაქ-ალ “მყოფი” 

უქ-ალ “მჭამელი” 

აკესტ-ალ “მაჩვენებელი” 

არც-ალ “მჯდომი”, “დამჯდომი” 

ბ-ალა “საკეთებელი” 

ბაქ-ალა “სამყოფი”, “სამყოფელი” 

უქ-ალა “შესაჭმელი” 

აკესტ-ალა “საჩვენებელი” 

არც-ალა “დასაჯდომი”... 

მიმღეობა დროთა საწარმოებლად 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უდიურ ენაში სრული ან უსრული მიმღეობის ფორმაზე 

დაყრდნობით დრო-კილოთა დიდი ნაწილი იწარმოება. 

სრული სახის მიმღეობის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები ფორმები: აორისტი 

(სრული სახის მიმღეობის ფორმას ემთხვევა + პირის ნიშანი); II პერფექტი (+ ჲ-ო; 

სუბსტანტივად გამოყენებული სრული სახის მიმღეობის ფორმას ემთხვევა + პირის ნიშანი); 

აორისტის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები იუსივი (აორისტი + ყა=); აორისტის ფორმაზე 

                                                           
2 სამეცნიერო ლიტერატურაში (ვლ. ფანჩვიძე, ევგ. ჯეირანიშვილი და სხვა) შემდეგი ტერმინებიც გვხვდება: 

ნამყოს მიმღეობა (სრული სახის მიმღეობა) და აწმყო-მყოფადის მიმღეობა (უსრული სახის მიმღეობა). უნდა 

აღინიშნოს, რომ დროის კატეგორია მიმღეობაში წარმოდგენილია მკრთალად.   

3 გვარის კატეგორია უდიურში ჩანასახოვან მდგომარეობაში იმყოფება.   
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დაყრდნობით ნაწარმოები პირობით-ნატვრითი კილო (აორისტი + გი=); II პლუკვამპერფექტი 

(აორისტი + =ჲ); კონტრაფაქტივი (აორისტი + ჲი- [< *გი=] + =ჲ//=იჲ). 

უსრული სახის მიმღეობის ფორმაზე დაყრდნობით ნაწარმოები ფორმები: მყოფადი 

ძირითადი (-ალ მაწარმოებლიანი უსრული სახის მიმრეობის ფორმას ემთხვევა + პირის ნიშანი) 

და მისგან ნაწარმოები ნამყო-მყოფადი ძირითადი (მყოფადი ძირითადი + =ჲ) და მყოფადი 

ნაწილაკოვანი (მყოფადი ძირითადი + =ალ); მყოფადი აუცილებლობითი (უსრული სახის 

მიმღეობის -ალა მაწარმოებლიან ფორმას ემთხვევა + პირის ნიშანი) და მისგან ნაწარმოები ნამყო-

მყოფადი აუცილებლობითი (მყოფადი აუცილებლობითი + =ჲ).  

მართვა მიმღეობის მიერ 

მიმღეობა მართავს სახელს იმ ფორმაში, რომელსაც მოითხოვს ზმნის პირიანი 

ფორმა: მასდარისაგან განსხვავებით, ასეთი მართვა დასტურდება როგორც ობიექტის, ისე 

სუბიექტის შემთხვევაში.  

 

აბსოლუტივი 

 

აბსოლუტივი I 

სპეციალურ ლიტერატურაში სუპინის ან I სუპინის (ა. შიფნერი), ანდა სუპინუმის 

სახელით არის ცნობილი (ევგ. ჯეირანიშვილი). 

ეს ფორმა მარტივ-მაწარმოებლიანი მასდარის ფორმაზე დაყრდნობით იწარმოება -

ან სუფიქსის დართვით. 

აბსოლუტივი II 

აბსოლუტივის მეორე ფორმას სხვადასხვა სუფიქსები აწარმოებს; ვართაშნულში 

დასტურდება: -ამა; -ამინ; -ტა-ამა > -ტ-ამა; -ტ-ამინ; ნიჯურში ყველაზე გავრცელებულია -

ამინ; -ამუნ და რედუცირებული -ამ; ასევე დასტურდება: -ამა; -ამÊნ; -ამÊნ-ჯა...  

იწარმოება ეს ფორმა ზმნის პირველად ფუძეზე დაყრდნობით, ან, ზოგჯერ, სრული 

სახის მიმღეობის ფორმაზე დაყრდნობით. 

აბსოლუტივი III 

აღნიშნული ფორმა უშუალოდ ზმნის პირველას ფუძეზე დაყრდნობით იწარმოება -

ახუნ//-ხუნ სუფიქსის დართვით და გამოხატავს მოქმედების თანადროულობას, მაგ., ბ-

ახუნ “კეთებისას”, “კეთების დროს”; ბაქ-ახუნ “ყოფნისას”, “ყოფნის დროს”; უქ-ახუნ 

“ჭამისას”, “ჭამის დროს”.  

ნიჯურ კილოში აბსოლუტივის ეს ფორმა არ დასტურდება. 

 



 

36 

 

აბსოლუტივი IV 

IV აბსოლუტივიც გამოხატავს მოქმედების თანაფარდობას, ანუ თავისი 

სემანტიკით III აბსოლუტივს შეესატყვისება. განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ III 

აბსოლუტივი დაუსრულებელ მოქმედებაზე მიგვითითებს, ხოლო IV − დასრულებულზე. 

აღნიშნული ფორმა -ატან//-ტან სუფიქსის მეშვეობით იწარმოება ან უშუალოდ 

ზმნის პირველად ფუძეზე დაყრდნობით, ანდა სრული სახის მიმღეობის ფორმაზე 

დაყრდნობით, მაგ., ბ-ატან “კეთებისას”, “კეთების დროს”; ბაქ-ატან “ყოფნისას”, “ყოფნის 

დროს”; უქ-ატან “ჭამისას”, “ჭამის დროს”...  

გარდა აღნიშნული ფორმებისა, უდიურში გვხვდება ფორმა, რომელიც “ძველ” 

აბსოლუტივად უნდა მივიჩნიოთ. საფიქრებელია, რომ ამ ფორმისაგანაც წარმოქმნილია 

აბსოლუტივის ოთხივე პროდუქტიული ფორმა. ამ ფორმის მაწარმოებელია -ა სუფიქსი, 

რომელიც უშუალოდ ზმნის ფუძეს დაერთვის ბოლოკიდურად. აღნიშნული ფორმა 

გავრცელებულია ნიჯურში, ხოლო ვართაშნულში აქა-იქ გვხვდება, ძირითადად ხალხურ 

ზეპირსიტყვიერებაში, მაგ., ჭურკ-ა-ჭურკ-ა ლანესა, გამათ-გამათ ცინესა “ხვეულ-ხვეულ 

ადის, ჩაფ-ჩაფად ჩამოდის” (გამოცანა)...  

სახელის მართვა აბსოლუტივის მიერ 

აბსოლუტივი ოთხივე ფორმა მასთან შეწყობილ სახელს მართავს ბრუნვაში, ზმნის 

პირიანი სახელის მსგავსად. 
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ფორმაუცვლელი  სიტყვები  

 

ზმნისართი  

 

აგებულების მიხედვით უდიურში გამოიყოფა მარტივი (პირველადი) და 

მეტყველების სხვა ნაწილებისაგან ნაწარმოები ზმნისართები. ნაწარმოებ ზმნისართებში 

შეიძლება გამოვყოთ რთული აგებულების (თხზული) ზმნისართები. 

უდიურ ენაში ნაკლებადაა წარმოდგენილი მარტივი აგებულების ზმნისართები. 

ასეთებად უნდა მივიჩნიოთ ისეთი ზმნისართები, რომლის დაშლა ამჟამად შემადგენელ 

ნაწილებად ვერ ხერხდება, მაგ. ბეშ  „წინ“, ჴოშ  „უკან“, ბოშ  „შიგ“, ტოშ  (ვართ.)//ჩ შ  

(ნიჯ.) „გარეთ“, ცინა  „ქვემოთ“, ბულა  „ზემოთ“, გ ლ  „ბევრი“... 

ზმნიზედა წარმოშობით, ჩვეულებრივ,  სახელია და წარმოდგენილია რომელიმე 

ბრუნვის ფორმით (ნომინატივის გარდა, რომელიც გაუფორმებელ ფუძეს წარმოადგენს). 

ეს, როგორც წესი, ნათესაობითის, მიცემითისა ან თანდებულიანი ბრუნვების ფორმაა, მაგ.:  

ბულ  „თავი“ > ბულ-ა  „ზევით“, „თავში“; ოყ  „ძირი“, „ფსკერი“, „ქვედა მხარე“ > ოყ-ა  

„დაბლა“, ქვევით“, „ძირს“, „ფსკერზე“; ოშ  „ბოლო“ >  ოშ-ა  „შემდეგ“ (DAT)...  

ბიჲას  „საღამო“ > ბიჲას-უნ  „საღამოს“; ბლ ზ რ  „შუადღე“ > ბლ ზ რ-უნ  

„შუადღეს“ (GEN)...  

ბეშ  „წინ“ > ბეშ -ტან  „წინიდან“; ჴოშ  „უკან“ > ჴოშ-ტან  „უკნიდან“ (INS ?)...  

ჭოტ  „ნაპირი“, „კიდური“ > ჭოტ-ელ  „ნაპირას“, „კიდეზე“, „კიდურზე“; ტოღ  

„გვერდი“, „ფერდი“ > ტოღ -ოლ  „თანა“, „გვერდით“; ბიღ  „შუა“, „შუათანა“ > ბიღ -ილ  

„შუა“, „შუაში“, „შორის“ (SUPER);  

ალა  „მაღლა“ > ალ-ახო  „ზემოთგან“; ოყ  „ძირი“, „ფსკერი“, „ქვედა მხარე“ > ოყ-ახო  

„ქვემოთგან“ (ABL)... 

უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად ემთხვევა ზედსართავი სახელისა და ზმნისართის 

ფორმა, მაგ., შელ  „კარგი“ და შელ  „კარგად“... 

რთული აგებულების ზმნისართებში გამოირჩევა რედუპლიკაციის გზით 

წარმოქმნილი ზმნისართები, მაგ., დამ-დამ  „დილას“; უსინ-უსინ  „ჩქარ-ჩქარა“; ჯოკ-

ჯოკ  „ცალ-ცალკე“...  

ორფუძიანი ზმნისართები, მაგ., მე-ჩო  „აქეთ“, „ამ მხარეს“ (მე  „ეს“ + ჩო/ /ჩ ო  „მხარე“, 

„პირი“); ქა-ჩო  „მაგ მხარეს“ (ქა  „ეგ“ + ჩო//ჩ ო  „მხარე“, „პირი“); ტე-ჩო  „იქით“, „მაგ 

მხარეს“ (ტე  „ის“ + ჩო//ჩ ო  „მხარე“, „პირი“); ბიპ-ჩო  „ოთხმხრივ“, „ირგვლივ“, „გარშემო“ 
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(ბიპ  „ოთხი“ + ჩო//ჩ ო  „მხარე“, „პირი“); ტიჲა-მიჲა  „აქეთ-იქით“, „აქა-იქ“ (ტიჲა  „აქ“, 

მიჲა  „იქ“)... 

გამოიყოფა:  

1. ადგილის ზმნისართები: ბულ-ა  „ზევით“, „თავში“ (ბულ  „თავი“); ოყ-ა  „დაბლა“, 

ქვევით“,  „ძირს“, „ფსკერზე“ (ოყ  „ძირი“, „ფსკერი“, „ქვედა მხარე“); ოშ-ა  „შემდეგ“ (ოშ  

„ბოლო“)... [DAT]; ჭოტ-ელ  „ნაპირას“, „კიდეზე“, „კიდურზე“ (ჭოტ  „ნაპირი“, „კიდური“); 

ტოღ -ოლ  „თანა“, „გვერდით“ (ტოღ  „გვერდი“, „ფერდი“); ბიღ -ილ  „შუა“, „შუაში“, 

„შორის“ (ბიღ  „შუა“, „შუათანა“)... [SUPER]; ალ-ახო  „ზემოდან“ (ალა  „მაღლა“); ოყ-ახო  

„ქვემოდან“ (ოყ  „ძირი“, „ფსკერი“, „ქვედა მხარე“; ოყ-ა  „დაბლა“, ქვევით“, „ძირს“, 

„ფსკერზე“)... [ABL]; ბეშ  „წინ“, ჴოშ  „უკან“, ბოშ  „შიგ“, ტოშ  (ვართ.)//ჩ შ  (ნიჯ.) „გარეთ“; 

გა-ბა-გა  „ყველგან“, „ყოველ მხარეს“ (გა  „ადგილი“); ჩო-ბა-ჩო  „პირისპირ“ (ჩო//ჩ ო  

„პირი“, „მხარე“)... 

2. დროის ზმნისართები: ღე-ნ-ახ  „ყოველდღე“ (ღი  > ღე  „დღე“); უსენ-ახ  

„ყოველწლიურად“ (უსენ  „წელიწადი“) [DAT]; ბიჲას-უნ  „საღამოს“ (ბიჲას  „საღამო“); 

ბლ ზ რ-უნ  „შუადღეს“ (ბლ ზ რ  „შუადღე“) [GEN]; ბა -ღე-ნა  „გუშინწინ“, ბა -გ რ-

ღენა  „გუშინწინისწინ“; ღე-ნ-ახ-უნ  „დღისით“; ნარზუხ  „წუხელ“, ნა ჲნე  „გუშინ“; დამ-

დამ  „დილას“, „დილით“; ბიჲას-ბიჲას  „საღამოობით“, „ყოველ საღამოს“; უსენ-ბა-უსენ  

„წლიდან წლამდე“, „ყოველწლიურად“; ღი-ბა-ღი  „დღითი დღე“, „ყოველდღიურად“; 

ღი-ჭურდი  „დღე-გამოშვებით“ (ღი  „დღე“ + ჭურდი  „დაგრეხილი“ > „გამოტოვებული“); 

სა-ვახტ  „ერთ დროს“, „ოდესმე“, „ოდესღაც“; სა-ემა-ვახტ  „ერთ ხანს“ (სა  „ერთი“ + ემა  

„რამდენი“ + ვახტ  „დრო“); მე-შუ  „ამაღამ“ (მე  „ეს“ + შუ  „ღამე“); ტე-ვახტ  „იმ დროს“, 

„მაშინ (ტე  „ის“ + ვახტ  „დრო“); ქა ჲხ-იშა  „უთენია“, „ალიონზე“ (ქ ჲ-ხ  „თენებას“, 

„თენებაში“ [DAT] + იშა  „ახლოს“); ღეუნახო-ტაღა  „დღეის იქით“ (ღე-უნ-ახო  

„დღეისაგან“, „დღეიდან“ [ABL] + ტაღა  „იქით“, „იქითკენ“)... 

3. ვითარების ზმნისართები: შელ  „კარგი“; შელ  „კარგად“; გ ლ  „ბევრი“; გ ლ   

„ძალიან“, „ბევრად“, „ფრიად“; გ ლ-გ ლ  „ბევრ-ბევრი“, „ბლომად“; კიწ-კიწი  „ცოტ-

ცოტა“, „ცოტათი“; სალ  < სა-ალ  „ერთიც“, „სულაც“, „ერთხელაც“, „კიდევ“, „კვლავ“ (სა  

„ერთი“ + =ალ  – -ც ნაწილაკის ფუნქციით გამოიყენება) ჲავაშ  „ნელა“, „აუჩქარებლივ“; 

ჲავაშ-ჲავაშ  „ნელ-ნელა“; დინჯ  „დინჯად“, „წყნარად“; ჲეგინ  „აჩქარებით“, „სწრაფად“; 

ჲეგინ-ჲეგინ  „ჩქარ-ჩქარა“; მეჰკ მ//მ ჰკ მ , ოსტავარ  „მაგრად“, „მჭიდროდ“; 

ყოჭაღ//ყოჩჩაღ  „ყოჩაღად“, „მხნედ“; ფის  „ცუდად“; შავათ  (ნიჯ. შაჰათ //შაათ) 

„ლამაზად“, „მოხდენილად“; ჲბეჯ რ  „უშნოდ“... 
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4. მიზან-მიზეზის ზმნისართები: შეტე  < შეტენ[კ]//შეტაბახტინ [კ] „იმიტომ“, 

„იმისთვის“, „რადგანაც“; მეტაბახტინ  „ამიტომ“; ქატაბახტინ  „მაგიტომ“; 

შეტეთე //შეტეტენკთე //შეტებახტინკთე  „იმიტომ, რომ“, „იმისთვის, რომ“... 

5. ზომა-ოდენობის ზმნისართები: ემა  „რამდენი“, „ოდენ“; ემა-თე  „რამდენიც“; 

ტემა  „იმდენი“; ა-ტემა  „აი იმდენი“; მემა  „ამდენი“; ა-მემა  „აი ამდენი“; ქამა  „მაგდენი“ 

საკი  < სა-კიწი? „ცოტათი“, „ოდნავ“ (სა  „ერთი“ + კიწი? „პატარა“, „ცოტა“); სა-ქ რ ნ  

„ერთხელ“, პა -ქ რ ნ  „ორჯერ“; ბ თ მ  „მთლად“, „სულ“, „ყველა“; ეყარა//ეყყარა  

„რამდენი“... 

6. კითხვითი ზმნისართები: ე-თ რ  „როგორ“, „ვითარ“; ეტენქ//ეტენკ[ენა]  

„რატომ“, „რისთვის“, „რის გამო“ (ბენეფაქტივის ფორმა) ეტუხო /ეთხო  (აბლატივის 

ფორმა)//ეტუხოლან //ეთხოლან  (კომიტატივის ფორმა) „რატომ“, „რისთვის“, „რისგან“; 

ეკ-ალ  „რაზე“ (სუპერასივის ფორმა); ეკალ-უხ  „რაზე“, „რისთვის“; ევახ  „როდის“ (< 

ვახტ  „დრო“); ეტე  „რატომ“; ეტა-ბახტინ  „რისთვის“ (< ბახტინქ  „თვის“ თანდებული); 

მა-ა  „სად“, „საით“ (< -ა  კითხვითი ნაწილაკია); მა-ჩო  „საით“, „საითკენ“ (< ჩო  „პირი“, 

„სახე“); მა-ლინ-ა  „საითგან“, ოშტე  „რატომ“... 

 

თანდებული 

  

თანდებულები უდიურში ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. შერწყმული (სუფიქსური მნიშვნელობის) თანდებულები, რომელიც დაერთვიან 

სახელს (თანდებულიანი ბრუნვების ფორმანტები); მათ ამჟამად დამოუკიდებელი 

მნიშვნელობა არ აქვთ და ეს თანდებულები იმგვარადაა შერწყმული ბრუნვის ფორმასთან, 

რომ მათი გამოყოფა საძნელო ხდება: 

 

შერწყმული თანდებულები მხოლოობითში 

 

ბრუნვები ვართაშნული ნიჯური 

აბლატივი -(ახ)-ო -(ახ)-უნ 

კომიტატივი -(ახ)-ოლ[ან] -(ახ)-უნ[ან] 

ადესივი -(ა)-სტა -(ა)-სთ ა 

ალატივი -(ა)-ჭ  -(ა)-ჩ  

სუპერისივი -(ა)-ლ  იგივე 
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ბენეფაქტივი -(ენ)-კ[ენა] -(აჲ-ნ)-აქ , -(ეჲ-ნ)-აქ  

 

შერწყმული თანდებულები მხოლოობითში 

 

ბრუნვები ვართაშნული ნიჯური 

აბლატივი -(ოხ)-ო -(ახ)-უნ 

კომიტატივი -(ოხ)-ოლ[ან] -(ახ)-უნ[ან] 

ადესივი -(ო)-სტა -(ოს)თ ა 

ალატივი -(ო)-ჭ  -(ო)-ჩ  

სუპერისივი -(ო)-ლ  -(ო)-ლ 

ბენეფაქტივი -(ონ)-კ[ენა] -(ოჲ-ნ)-აქ  

 

2.  შერწყმული, ცალკე ხმარებული თანდებულები. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება: ა. 

თანდებულის მნიშვნელობით გამოყენებული ადგილის ზმნისართები: ბეშ  „წინ“, ჴოშ  

„უკან“, ტოღ ოლ  „თან“, ბოშ  „-ში“, „შიგ“, „შიგნით“, ტოშ  „გარეთ“, ოშა  „შემდეგ“, 

„შემდგომ“; ჯოკ  „გარე“, „გარდა“... 

ბ. ისეთი თანდებულები, რომელიც წარმოშობით ზმნისართს წარმოადგენს, თუმცა 

დღეს, მხოლოდ თანდებულის ფუნქციით გამოიყენება: -ცირიკ  „მდე“, -ლახო  „ზედა“, 

„ზედ“, „ზე“... 

ადვერბიალური (ზმნისართული) წარმოშობის ეს თანდებულები, მოსდევენ-რა 

სახელს და მართავენ მას ამა თუ იმ ბრუნვის ფორმაში. ყველაზე ხშირად თანდებული 

მართავს სახელს ნათესაობით ბრუნვაში, შემდეგ აბლატივსა და კომიტატივში, ხოლო ერთ 

შემთხვევაში სუპერასივში: 

ნათესაობით ბრუნვაში სახელს მართავს შემდეგი თანდებულები: ამა  „მდე“, „ოდენ“; 

ბახტინ //ბახტინქ  „თვის“; ბეშ  „წინ“; ბიპჩო  „ირგვლივ“, „გარშემო“; ჰ რ მინა  

„გარშემო“; ბოშ  „ში“, „შიგ“, „შიგნით“; გალა  „მაგივრად“; ლახო  „ზედა“, „ზედ“, „ზე“; 

ოშ ეხო  „ბოლოდან; ოყა  „ქვეშ“; ოყახო  „ქვემოთგან“; ტეჩო  „იქით“; ტეჩოხო  „იქითგან“; 

ტოღ ოლ  „თან“; ტოღ ოხო  „გვერდიდან“; ტოშტან  „გარედან“; ყათი  „შუა“; ჴოშტან  

„უკნიდან“... 

აბლატივს ან კომიტატივს მოითხოვენ შემდეგი თანდებულები: ახ ილ  „შორს“, ოშა  

„შემდეგ“, „შემდგომ“; მაღა  „აქეთ“; ჯოკ  „გარე“, „გარდა“; ტოშ  „გარეთ“, „გარე“; ტოღ  

„გარე“, „გარეშე“... 

სუპერასივს მოითხოვს ერთი თანდებული: -ცირიკ  „მდე“. 



 

41 

 

 

ნაწილაკი  

 

უდიურს მოეპოვება ნაწილაკთა მთელი სერია: ზოგი მათგანი მხოლოდ სახელთან 

იხმარება, ზოგი – ზმნასთან; ზოგი კი სახელთან, ზმნასთან და მეტყველების სხვა 

ნაწილებთანაც. ზოგიერთი ნაწილაკი სხვა სიტყვასთან შერწყმულია, ხოლო ზოგიერთი – 

სხვა სიტყვასთან შეურწყმელად, ცალკე იხმარება. მეტ წილად გვხვდება ერთმარცვლიანი, 

ღია ან დახურული მარცვლისაგან შემდგარი ნაწილაკები, თუმცა მოგვეპოვება ორ ან ორზე 

მეტ მარცვლისაგან შემდგარი ნაწილაკები. ფუნქციის მიხედვით გვხვდება შემდეგი 

ნაწილაკები: 

კითხვითი ნაწილაკი -ა. ეს ნაწილაკი გამოიყენება მეტყველების თითქმის ყველა 

ნაწილთან, სახელდობრ: არსებით და ზედსართავ სახელებთან, გასუბსტანტივებულ 

სიტყვებთან, კითხვით და III პირის ნაცვალსახელებთან, ზმნისართებთან, ზმნასთან და 

სახელზმნურ ფორმებთან  

უარყოფის გამომხატველი ნაწილაკები: თე- „არ“, ნუ- „არ“, მა- „ნუ“, „არ“, ნ - „რომ“, 

„არ“, ნუთ//ნუტ „არ“. გამოხატავს უარყოფას ზმნაში. გაქვავებული სახით გვხვდება 

სახელშიც. 

მოდალობის გამომხატველი ნაწილაკი ყა. აწარმოებს კატეგორიულ კილოს (ე.წ. 

ნაწილაკოვან-კავშირებითი I) ზმნაში და გამოიყენება აგრეთვე მაკავშირებელი სიტყვის 

მნიშვნელობით. 

ნაწილაკი -ალ. მნიშვნელობით უდრის ქართულ -ც, -ცა ნაწილაკებს. გამოიყენება 

არსებით, რიცხვით სახელებთან, ნაცვალსახელთან, გასუბსტანტივებულ სიტყვებთან, 

ზმნისართებთან. იშვიათად ზმნაშიც. 

ნაწილაკი ჰა. ეს ნაწილაკი ჩვეულებრივ იხმარება მითითებით ნაცვალსახელებთან 

და ზმნისართებთან შერწმითაც და შეურწმელადაც. პირველ შემთხვევაში იგი დასაწყისში 

მოუდის სიტყვას, მეორე შემთხვევაში კი – ბოლოს. ამასთან ერთად: შერწყმით 

გამოყენების დროს ეს ნაწილაკი გამოხატავს კატეგორიულობას, დადასტურებას, 

ეჭვმიუტანლობას და აქვს ასეთი მნიშვნელობა: „მაინცდამაინც“, „სწორედ“, „აი“; 

შეურწყმელად (ბოლოს) გამოყენების შემთხვევაში კი გამოხატავს ემოციურობას 

(დადებითს ან უარყოფითს). 

ნაწილაკი -ნე. ეს ნაწილაკი გამოოყენება მხოლოდ ბრძანებითის ან ბრძანებითად 

გამოყენებული კავშირებითი კილოს ფორმასთან და აქვს მნიშვნელობა, რაც ქართულ „რა“, 

„რაღა“, „და“ ნაწილაკებს. 
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სხვა ნაწილაკებიდან აღსანიშნავია: ვა  „გინდ“; ბურიმ  „თურმე“; ბ ლიგ  „ეგების“;  

გენა  „კი“; კენა  „კი“, „ვით“; ჰა ლბათ  „რასაკვირველია“; უკონე  „თქმულა“; გ რ გ 

„უნდა“; მაუფა  „ნუ იტყვი“ [თურმე]; ფესუნნე //ფსუნნე  „ესე იგი“; მიგილა  „აი“; ჰოჲ  

„მაშ“; დე  „დაე“, „ჰა“; გ ჰ  „ხან“; გ რ  „ვე“; ჰო  „ჰო“, „კი“, „დიახ“; სა  „ერთი“; თ ქსა  

„ოღონდ“, ბართა  „დაე“...   

 

კავშირი  

 

კავშირი ფუნქციის მიხედვით შეიძლება დავყოთ შემდეგ ჯგუფებად: 

1. მაერთებელი. ყა//ყან ;  ვა//ვა ;  ბა  (ყველა ქართული „და“ კავშირის 

მნიშვნელობის); კავშირი ყა  ამასთან მოდალობის აღმნიშვნელი ნაწილაკიცაა  

2. მაქვემდებარებელი. თე  „რომ“; ქი  „რომ“; მანო-თე  „რომელიც“ (მანო  „რომელი“ + 

თე  „რომ“); ეკა-თე  „რაც“ („რა“ + „რომ“); მა-თე  „სადაც“, „სადაც კი“ („სად“ + „რომ“); შუ-

თე  „ვინც“; („ვინ“ + „რომ“); ევახთე  < *ევახტ-თე  „როდესაც“, „როცა“ („როდის“ + „რომ“); 

ეთ რ-თე  „როგორც“ („როგორი“ + „რომ“); ეტე-თე  „რადგანაც“; შეტაბახტინ-თე  

„რადგანაც“ („რადგან“ + „რომ“); მალ  < *მა-ალ  „სადაც“ (მა  „სად“ + ალ  -ც ნაწილაკი) 

3. შემაპირობებელი. გ ნ მ , გ რ  „თუ“, „თუკი“; გი//გინ  „თუ“; ჲოსხამ  „თორემ“... 

კავშირი გი  აწარმოებს ნაწილაკოვან პირობით კილოს ზმნაში. 

4. მაპირისპირებელი. ჲა , ჲე  „ან“, „ანდა“; ჲე-გენა  „ან-კი“; ჲე-თე , ჲა-თე  „ან არა-

და“; ამა  „მაგრამ“, ემა  „სანამ“, „ვიდრე“... 

 

შორისდებული  

 

შორისდებული უდიურში არაა მრავლად წარმოდგენილი. დასტურდება შემდეგი 

შორისდებულები (ან ამ ფუნქციით გამოყენებული სხვა სიტყვები): 

აჲ//ჰაჲ  „ეი“, „ოი“; პოჲ  „რაო?!“, „როგორ?!“, „ბიჭოს!“; ჰო  „დიახ!“; ბასტა  „კმარა!“; 

ბართა  „დაე“; მიგილა  „აი“; ტიგილა  „აი“ [იქ]; ტიგე  „აი“ [იქ!]... 
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სინტაქსი  

  

ატრიბუტული  სინტაგმა  

 

ატრიბუტული სინტაგმა სახელურ შესიტყვებას წარმოადგენს. ეს შესიტყვება 

საზღვრულისა და მსაზღვრელისაგან შედგება. მსაზღვრელი საზღვრულის რაიმე ნიშანზე, 

თვისებაზე მიუთითებს, განსაზღვრავს მას. საზღვრული ყოველთვის არსებითი სახელია, 

ან მასთან გათანაბრებული, გასუბსტანტივებული სახელია, ხოლო მსაზღვრელად 

შეიძლება გვქონდეს ზედსართავი სახელი, რიცხვითი სახელი, მიმღეობა, ნაცვალსახელი 

ან ნათესაობით ბრუნვაში დასმული არსებითი სახელი. 

უდიურისათვის დამახასიათებელია ფორმაუცვლელი მსაზღვრელი, ანუ 

მსაზღვრული არ იბრუნვის და, მაშასადამე, არ ეთანხმება საზღვრულს ბრუნვასა და 

რიცხვში, მაგ.: 

 

მხ. რიცხვი 

 

სახ. ქალა ხოდ „დიდი ხე“ 

ერგ. ქალა ხოდ-ენ 

ნათ. ქალა ხოდ-დაჲ 

მიც. I ქალა ხოდ-და 

მიც. II ქალა ხოდ-დახ 

აბლ. ქალა ხოდ-დახო 

კომიტ. ქალა ხოდ-დახოლ[ან] 

ადეს. ქალა ხოდ-დასტა 

ალატ. ქალა ხოდ-დაჭ 

სუპერ. ქალა ხოდ-დალ 

ბენეფ. ქალა ხოდ-ენკ[ენა] 

 

მრ. რიცხვი 

 

სახ. ქალა ხოდ-რუხ 

ერგ. ქალა ხოდ-როღ-ონ 

ნათ. ქალა ხოდ-როღ-ო[ჲ] 

მიც. I ქალა ხოდ-როღ-ო 

მიც. II ქალა ხოდ-როღ-ოხ 

აბლ. ქალა ხოდ-როღ-ოხო 

კომიტ. ქალა ხოდ-როღ-ოხოლ[ან] 

ადეს. ქალა ხოდ-როღ-ოსტა 

ალატ. ქალა ხოდ-როღ-ოჭ 

სუპერ. ქალა ხოდ-როღ-ოლ 

ბენეფ. ქალა ხოდ-როღ-ონკ[ენა] 

 

მსაზღვრელი უდიურში, როგორც წესი, დაისმის საზღვრულის წინ. იშვიათად 

პოსტპოზიციური წყობა შეიძლება გვქონდეს. ასეთ შემთხვევაში მსაზღვრელი ზოგჯერ 

ეთანხმება რიცხვში საზღვრულს, ხოლო ბრუნვაში შეთანხმება არც მაშინ დასტურდება, 

მაგ.:  
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ადამარ-უხ  არ-ც-ი-ო-რ  ბუ ინყუნ-ა ა=ყო=კ-ე ქალა ხაშ 

ადამიანი–PL დამსხდარი–LV–AOP–NA–PL ბნელი–DAT 

ხილვა=3Pl=ST–PERF დიდი ნათელი  

„ადამიანებმა  დამსხდართა  ბნელში  იხილეს  დიდი  ნათელი“ (მთ. 4, 

16)... 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ რიცხვითი სახელი და სიმრავლის აღმნიშვნელი სიტყვები 

(გ ლ  „ბევრი“ და სხვა) ჩვეულებრივ არ ითანხმებს საზღვრულს მრავლობით რიცხვში, 

მაგ.:  

 

ეხ=ნე, თე ჶულან ჭ ლ გ-ი ხიბ  დ ვ=ნე  ქარხ-ესა 

თქმა:PRS=3SG COMP ამა და ამ ტყე–DAT ხუთი  დევი=3SG 

ცხოვრება–PRS   

„ეუბნება ,  რომ  ამა  და  ამ  ტყეში  სამი  დევი  ცხოვრობს“ (რუსტამი); 

 

ზოგჯერ გამონაკლისის სახით მსაზღვრელ რიცხვით სახელთან საზღვრული 

არსებითი სახელი იხმარება მრავლობით რიცხვში, მაგ.: 

 

(4) ტელან ტე ჩო თაც-ი, ა=ტუ=კ-ი შო-ტ-უ ყეჲრი პა  ვიჩი-მ-ღ-ოხ   

იქიდან DIST მხარე წასვლა:AOP–AOR ნახვა=3PL=ST–AOR 

DIST–NO–DAT ორი   ძმა–O–PL–DAT 

„იქიდან  იმ  მხარეს  წავიდა ,  დაინახა  მან  სხვა  ორი  ძმა  [ძმანი]“ (მთ. 4, 

21)... 

ხშირია შემთხვევები საზღვრულის მიერ მსაზღვრელის მართვისა ნათესაობით 

ბრუნვაში, მაგ.:  

სახ.  უდი-ნ მუზ „უდიური ენა“ [ზედმიწ. „უდის ენა“] 

ერგ. უდი-ნ მუზ-ენ 

ნათ. უდი-ნ მუზ-ნ-ა[ჲ] 

მიც. უდი-ნ მუზ-ნ-უ[ხ] 

აბლ. უდი-ნ მუზ.-ნ-უხო.. 

 

საზღვრული შეიძლება მართავდეს მსაზღვრელს პოსტპოზიციური წყობის 

დროსაც, მაგ.: 
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ვა ნ ბუ=ნან ელ  ქულ-ლ-აჲ   

თქვენ COP=2PL მარილი  მიწა–O–GEN 

„თქვენ  ხართ  მარილი  მიწისა“ (მთ. 5, 13). 

  

პრედიკატული  სინტაგმა  

 

პრედიკატული სინტაგმა შედგება პრედიკატისაგან (შემასმენელი) და 

სუბიექტისაგან (ქვემდებარე): შემასმენელი და ქვემდებარე პრედიკატული სინტაგმის 

მთავარი წევრებია; მათ გარდა შეიძლება სხვა წევრებიც გვქონდეს, ესენია: დამატება 

(პირდაპირი და ირიბი), განსაზღვრება და გარემოება (ადგილისა, დროისა, ვითარებისა, 

მიზნისა და მიზეზისა). 

 

პრედიკატული სინტაგმის კონსტრუქციები 

უდიურ ენაში პრედიკატული სინტაგმის ოთხი ტიპის კონსტრუქცია გამოიყოფა; 

ესენია: ნომინატიური, ერგატიული, დატიური (ინვერსიული), პოსესიური (გენიტიური). 

პირის ნაცვალსახელთა სუბიექტად გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ 

ინდეფინიტური კონსტრუქციის შესახებ (უდიურ ენაში პირის ნაცვალსახელთა 

სახელობითისა და ერგატივისათვის ერთი ფორმა გვაქვს). 

ნომინატიურ  კონსტრუქციაში , სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მსგავსად, 

უდიურში პრედიკატს გარდაუვალი ზმნა წარმოადგენს, ხოლო სუბიექტს – ნომინატივით 

წარმოდგენილი სახელი (გაუფორმებელი ფუძე). 

ერგატიული  კონსტრუქციის  შემადგენელი ნაწილებია: გარდამავალი ზმნა და 

მასთან დაკავშირებული ორი სახელი – რეალური სუბიექტი ერგატივში და პირდაპირი 

ობიექტი II (ზოგჯერ - I) მიცემითსა ან სახელობითში. პირდაპირი ობიექტის გადმოცემა 

მიცემითის ფორმით მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათაგან მხოლოდ უდიურისთვისაა 

დამახასიათებელი. აღსანიშნავია, რომ ერგატივში დასმული სახელი რამდენიმე 

ერთპირიან (ახშუმ-ეს  „სიცილი“; ახშუმ-ფ-ეს  „გაცინება“) და გრძნობა-აღქმის 

ზმნებთანაც გვევლინება რეალურ სუბიექტად. 

დატიურ  (ინვერსიულ) კონსტრუქციას  ოციოდე ზმნა ქმნის (აბაბაქ-ეს  

„ცოდნა“; აკ-ეს  „ხედვა“; ანდახბ-ეს  „გრძნობა“; ბაქ-ეს  (როდესაც გამოიყენება 

„შეძლების“ მნიშვნელობით); ბუყ-ეს  „ყვარება“, „ნდომა“, „სურვილი“, „წადილი“; იბაქ-ეს  

„მოსმენა“; იღარიბ-ეს  „ცივება“; იხბ-ეს  „მოგონება“, „გახსენება“; მიბ-ეს  „ცივება“; ოტბ-
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ეს  „დარცხვენა“; ქეჶილლაჶტ-ეს  „წყენა“; ყი ბ-ეს  „შეშინება“; ჩალხ-ეს  „ცნობა“...). 

უნდა აღინიშნოს, რომ ნიჯურ კილოში დატიური კონსტრუქცია მთლიანად მოშლილია, 

ხოლო ვართაშნულში იგი მოშლის პირასაა მისული – ამჟამად, როგორც წესი, verba 

sentiendi-ს ტიპის ზმნების სუბიექტი დასმულია ერგატიულ ბრუნვაში, თუმცა XIX ს. 

დასასრულსა და XX ს. დასაწყისში ვართაშნულში თანაბრად გამოიყენებოდა მიცემითი და 

ერგატიული ბრუნვის ფორმები:  

 

ტე  ვახტა  ისუს-ა  ანდახ=ტუ=ბ-ი  იჩ-ენ  იჩ-ბოშ ,  თე  ჭერ-ი=ნე  იჩ-ხო   

ზორ  

DIST მაშინ იესო–DAT გრძნობა=3SG=LV–AOR თვითონ–ERG თვითონ–LOC  

COMP წართმევა:AOP–AOR=3SG თვითონ–LOC ძალა 

„მაშინ  იესომ  იგრძნო  თავის  თავში ,  რომ  მას  ძალა  გამოსვლია  

(წართმევია)“ (მრკ. 5, 30); 

 

მაგრამ: 

  

შეტაბახტინ-თე  იროდ-ენ  ბუ=ტუ=ყ-სა  ჲელ-ახ  ჶურუკ-ა=ნე  

რადგან–COMP ჰეროდე–ERG სურვილი=3SG=ST–PRS ბავშვი–DAT  

მოძებნა–SUBJ=3SG  

„რადგანაც  ჰეროდეს  სურს  ბავშვი  მოძებნოს“ (მთ. 2, 13). 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტი ერგატივშია დასმული, გრძნობა-აღქმის ზმნები 

ვართაშნულში ინარჩუნებენ მიცემით-სუბიექტიანი სერიის პირის ნიშნებს, რაც გვაძლევს 

კიდეც დატიური კონსტრუქციის გამოყოფის საფუძველს. 

უდიურ ენაში დატიური კონსტრუქცია თავისებურებას იჩენს: პრედიკატად ასეთ 

კონსტრუქციაში, გრძნობა-აღქმის გარდაუვალი ზმნების გარდა, გარდამავალი ზმნებიც 

გვევლინება: აბაბაქ-ეს  „ცოდნა“; აკ-ეს  „ხედვა“; ანდახბ-ეს  „გრძნობა“; ბაქ-ეს  (როდესაც 

გამოიყენება „შეძლების“ მნიშვნელობით); ბუყ-ეს  (როდესაც გამოიყენება „შეყვარების“, 

„ნდომის“, „მოსურვების“ მნიშვნელობით); იბაქ-ეს  „მოსმენა“; იხბ-ეს  „მოგონება“, 

„გახსენება“; ჩალხ-ეს  „ცნობა“.  

რეალური ობიექტი, ერგატიული კონსტრუქციის მსგავსად, აქაც სახელობითსა ან 

მიცემითში (II ან, ზოგჯერ, I) გვექნება.  
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პოსესიურ  (გენიტიურ) კონსტრუქციას  ვართაშნულში მხოლოდ ერთი 

დეფექტური ზმნა ბუ  „ქონა“, „ყოლა“ ქმნის (ის მხოლოდ აწმყოსა და ნამყო-უწყვეტელის 

დროებს აწარმოებს, ხოლო დანარჩენ პარადიგმას ბაქ-ეს  „ყოფა“, „არსებობა“ „გახდომა“ 

ზმნის დრო-კილოები ავსებენ). პოსესიური კონსტრუქციის სუბიექტია ნათესაობით 

ბრუნვაში დასმული სახელი. ზმნა ბუ  „ყოფნის“ მნიშვნელობითაც გამოიყენება და, ასეთ 

შემთხვევაში, იგი ნომინატიურ კონსტრუქციას ქმნის, მაგ.:  

ზუ  ბუ=ზუ  

მე COP=1SG  

„მე  ვარ“. 

 

განსხვავებული ვითარება დასტურდება ნიჯის დიალექტში. ვართაშნულ კილოში 

„ქონა-ყოლის“ აღმნიშვნელი ზმნის კონსტრუქციისთვის (ნიჯ. ფ უ) დამახასიათებელი 

პოსესიური (გენეტიური) სერიის პირის ნიშნები შეიცვალა მიცემით-სუბიექტიანი სერიის 

პირის ნიშნებით, თუმცა მისი სუბიექტი, ვართაშნულის მსგავსად, ნათესაობითი ბრუნვის 

ფორმითაა წარმოდგენილი, მაგ.: 

ზ ქ რ- ჲ  ფ უ-თ უხ-ი  სა  ჩუვუხ ,  იჩ  ც ი  ჲეთ რ  

ზაქარია–DAT ყოლა=3SG=PST ერთი ცოლი თავისი სახელი ეთერი  

„ზაქარიას  ჰყავდა ცოლი, მისი [თავისი] სახელია ეთერი“... 

 

გრძნობა-აღქმის ზმნების შემცვლელი დატიური კონსტრუქცია ნიჯურში, 

ვართაშნულისაგან განსხვავებით, შეიცვალა ერგატიულით: სუბიექტად verba sentiendi 

ზმნებთან მხოლოდ ერგატივში დასმული სახელი გვხვდება და, ამასთან, გამოიყენება 

სახელობით-ერგატივიანი სერიის პირის ნიშნები. 

უდიურში ირიბი ობიექტის ბრუნვა ყველა კონსტრუქციასთან არის მიცემითი (I ან, 

ზოგჯერ, II)  ამას გარდა, ირიბ ობიექტად შეიძლება სუპერასივისა და -ლახო  „ზე“, „ზედა“ 

თანდებულდართული ნათესაობითის ფორმით შეგვხდეს. 

 

პრედიკატული სინტაგმის წევრთა მართვა-შეტანხმების საკითხი 

 

მართვა 

უდიურში შემასმენელი ჩვეულებრივ მისდევს ქვემდებარეს, მართავს ქვემდებარესა 

და დამატებას ბრუნვაში და იმართვის სუბიექტის მიერ პირის მიხედვით. უდიურში 

ქვემდებარესა და დამატებას მართავს სახელზმნური ფორმებიც. მაშასადამე, უდიურში 
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პრედიკატული მნიშვნელობის წევრებად გვევლინება როგორც ზმნის პირიანი ფორმა, ისე 

მასდარი (ორივე ფორმა), მიმღეობისა და აბსოლუტივის ფორმები. 

თუ წინადადება შეიცავს სრული სახის მიმღეობას ან აბსოლუტივის ამა თუ იმ 

ფორმას და ქვემდებარე წინ უძღვის მას, მაშინ ის იმართვის დასახელებული 

სახელზმნური ფორმებისაგან ბრუნვაში. თუ ზმნის პირიანი ფორმა გარდაუვალი ზმნა და 

წინადადებაში გვაქვს გარდამავალი ზმნის მიმღეობა ან აბსოლუტივი, რომელიც 

ქვემდებარეს მისდევს (ქვემდებარესა და შემასმენლის შორის იმყოფება), მაშინ ქვემდებარე 

ინფინიტური ფორმის შესაბამისად ერგატიულ ბრუნვაში დაისმის და პირიქით, თუ ზმნის 

პირიანი ფორმა გარდამავალი ზმნაა, ხოლო მის წინ გარდაუვალი ზმნის აბსოლუტივი ან 

მიმღეობა. ქვემდებარე ამ შემთხვევაში ამ უკანასკნელის შესაბამისად სახელობით 

ბრუნვაში დაისმის, მაგ.: 

 

მე ჲთ-ახ     შე-ტ-ინ       უკ-ახუნ         ბიე-სა=ნე  

PROX სიტყვა–DAT DIST–NO–ERG ტქმა:PART–ABS მოკვდომა–PRS=3SG   

„ამ სიტყვის თქმისას  ის კვდება“ (ზედმიწ. ამ სიტყვას იგი (მან)   

ამბობს-რა , კვდება)... 

 

შეთანხმება 

ქვემდებარე-შემასმენლის შეთანხმება ხდება რიცხვის მიხედვით (პირის 

საშუალებით), ხოლო ობიექტის რიცხვი ზმნაში სრულიად არ აისახება, მაგ., შდრ. და: 

 

უსტა-ნ    სერ=რე=ბ-ე   

ოსტატი–ERG აგება=3SG=LV–PERF 

„ოსტატმა ააგო“ („ააშენა“); 

 

უსტა-ღ-ონ    სერ=ყუნ=ბ-ე  

ოსტატი–PL–ERG აგება=3PL=LV–PERF 

„ოსტატები აგებენ“ („აშენებენ“); 

 

უდიურში ქვემდებარე-შემასმენლის რიცხვში შეუთანხმებლობის არაერთი ფაქტი 

შეინიშნება – ხშირია შემთხვევები, როდესაც III პირის სუბიექტის მრავლობითობა არ 

აისახება ზმნაში და ეს მოვლენა უფრო შესამჩნევია ნიჯურ კილოში, მაგ.:  
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(49) ბეში  ჴ ონაღ-უხ=ნე     ფ უ   

ჩვენი     სტუმარი–PL=3SG COP 

„ჩვენი სტუმრებია“ 

   

უნდა ყოფილიყო (50): 

  

(50) ბეში  ჴ ონაღ-უხ=თ უნ  ფ უ  

ჩვენი     სტუმარი–PL=3PL COP 
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